
Referat fra klubbmøte i Gauldal Rotary  26.8.2019  (Møte 13) 

Til stede av medl. : Ragnar Wisløff, Per Rognes, Arnfinn Aakerli, Harald Rognes, Jarle Jøsok, Olav 

Kjøtrød, Tor Flagestad, Jens Haugen, Magne Foros, Per Olav Skjevdal, dvs. 10 medl. 

Møtet gikk i lokalene til Støren Sportsskyttere. 

1. Åpning av møtet 

Presidenten vår, Jens Haugen, ønsket velkommen. Han hilste på vegne av klubben til 

vårt medlem Olav Kjøtrød, som fylte år 20.7., samt til John Bjørkan, som fylte år 31.7. 

Klubben gratulerer. 

  

Informasjon 

Møtet åpner det nye rotaryåret 2019-2020 med samme president og styre. Samtlige 

ble gjenvalgt. Disse er: 

  

Styret:  

President: Jens Haugen. 

Sekretær: Arnfinn Aakerli. 

Kasserer: Olav Kjøtrød. 

Cico (Dataansvarlig): Ragnar Wisløff. 

I tillegg skal avtroppende og påtroppende presidenter delta i styret. Avtroppende 

president for 2018/19 Jens Haugen ble gjenvalgt.  Påtroppende president for 

2020/21 blir valgt på årsmøtet 2. desember. 

  

Andre roller:  

Revisor John Bjørkan. 

Programkomite: Magne Foros og Tor Flagestad 

Valgkomite: Olav Kjøtrød og Per Rognes. 

Prosjektansvarlig for kalenderprosjektet:  Per Olav Skjevdal 

  

I høsthalvåret blir det 8 klubbmøter. Sett av disse datoene så dere kan møte: 26.08, 

09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.09, 02.12. 

Hvis ikke annen er varslet blir møtene holdt hos Støren Sportsskytterklubb. Veta 10, 

tidl. Folkets Hus på Støren kl. 19:00. 

Møtet 02.12 er fastlagt til Gammeltunet Hanshus kl. 19.00. Det blir julemøte, 

årsmøte og guvernørbesøk. 

  

Vi har startet med at styret møtes for å drøfte aktuelle saker. Det virker bra. Det blir 

bedre når vi skal legge fram saker på klubbmøtene. Foreløpig er møtene for styret 

satt til 30.09 og 25.11, kl. 14:00:  

 

2. 3-min. ved John Bjørkan 

Saken utsettes. 

 



 

3.      Kveldens foredrag holdes av Tankefeltterapeutt Bjørg Krogstad med 

foredraget STRESS-UTBRENTHET-TILBAKE TIL LIVET. 

Eli Hage deltok og fortalte sin historie, fra langvarig sykemelding tilbake til full stilling 

som daglig leder fir familiebedriften. 

Bjørg fortalte hva hun har jobbet med. I løpet av flere år som terapeut, coach og 

kursleder har hun i møte med mennesker erfart at det er mange som sliter. For å 

hjelpe har hun utviklet et unikt behandlings/kurs tilbud, der hun kombinere ulike 

avspenningsteknikker. 

Hun erfarer at tilbudet virker svært positivt, og at det fører til varig endringer. 

Eli Hage snakket om sine egne opplevelser, der hun sa ja til det meste og satte seg 

selv bakerst. Tidsklemma ble så sterk at hun måtte ut i lengre tids sykmelding. Ved å 

benytte Bjørg sine teknikker, klarte hun etter hvert å komme seg tilbake til jobb. Ved 

strengere prioritering av oppgavene, sammen med bruk av avspenningsteknikker, er 

hun nå leder av familiebedriften 

 

4. Pause med kaffe, samtale og loddsalg.  

Loddsalg. Salg kr. 400,-. Vinner ble Olav Kjøtrød 

 

5.    Orientering/klubbsaker. 

1.     Kalenderprosjektet ved Per Olav 

        Innholdet er nesten ferdig. 

        Salg av annonser: Per Rognes på Støren, John Bjørkan i Budal, Arnfinn  

        Aakerli i Soknedal. 

        Priser: 500 kr. for 3 mnd., 1.500 kr. for hele året, 2.000 kr. for de største   

        annonsene (nå Spb1SMN/Megler 1). 

        Salg: Arnfinn sjekker muligheten med å bruke Frivilligsentralen.  

2. Distriktskonferansen på Røros 20.-22.9. 

President og sekretær deltar. Det er ønskelig at flere deltar, egenandel kr. 

1.000,-. Gi beskjed til Arnfinn om interesse. 

3. Utbetaling av bilgodtgjørelse 

Utbetales i forbindelse med Pets, Distriktskonferansen og Presidentforum 

med kr. 2,00 pr. km. I tillegg refunderes bompenger. 

Godtgjørelse ut over dette kan utbetales, men etter at det er godkjent av 

medlemmene. 

4. Profilering av Rotary 

Guvernøren ønsker at medlemmene skal gjøre Rotary mer synlig ved bruk 

av profileringsartikler. Vi kommer tilbake til saken. 

5. Neste møte er etter planen 9.9.19. Dette er valgdagen i Norge, og møtet 

avlyses. Derfor blir det ikke møte før 23.9.2019. Da vil kommunens nye 

rådmann, Alf Petter Tennfjord, være foredragsholder. 

Soknedal 1.9.2019 

Arnfinn Aakerli 


