
Klubbmøte nr. 1/ 2020   13.1.2020 

Fra klubben møtte, Jens Haugen, Jarle Jøsok, Olav Kjøtrød, Harald Rognes, Per Rognes, Per 

Olav Skjevdal og Arnfinn Aakerli (7 medl.). I tillegg deltok 1 gjest (Stein Sundseth), slik at vi 

totalt var 8 personer. 

1. Velkommen, ved presidenten. 

2. 3-min. ved Arnfinn 

Arnfinn tok for seg den interessen han har for sport, en interesse som har ført til at 

noen kaller ham for «en sportsidiot». 

3. «Coop i Gauldalen», ved driftssjef Kåre Jan Langberg. 

Langberg tok for seg Coop-strukturen i Gauldalen, samtidig som han også ga et lite 

innblikk i hele regionen, med Coop Oppdal som regionkontor. Coop Gauldal har totalt 

en omsetning på ca. 350 mill. kr., og med ca. 200 ansatte. Hele Coop Oppdal 

omsetter for en knapp milliard, og har ca. 460 ansatte.  

Et veldig interessant foredrag med mange spørsmål fra forsamlingen. 

4. Kaffe og loddsalg. 

Vinner av loddsalget ble Harald. 

5. Fremtidig samarbeid med Midtre Gauldal frivilligsentral om salg av Rotarykalenderen 

Det er litt tidlig ennå å fastslå resultatene fra salget, både fra klubbens salg og fra 

frivilligsentralen sitt salg. Det at friv.sentr. selger 250 kalendere er en betydelig 

lettelse for klubbens medlemmer, samtidig som det gir et godt økonomisk bidrag for 

begge parter. Klubbmøtet ga sin enstemmige tilslutning til at klubben kan inngå 

forhandlinger om forlengelse av avtalen i 1 – 2 år. Dette tas opp til endelig beslutning 

når vi får en henvendelse fra frivilligsentralen. 

Arnfinn nevnte den dobbeltrollen han har som styreleder i MG frivilligsentral og leder 

for Gauldal Rotary fra 1.7.2020. 

6. Klubbsaker: 

- Invitasjon til datakurs, ved DICO Tore Krogstad fra Distrikt 2275. 

- Trondheim Rotary har initiert et arbeid for å få verdenskongressen for Rotary lagt 

til Trondheim i 2026. 

- Søknad om øk. støtte fra Gauldal v.g.s. til støtte av et prosjekt som har til formål å 

få et bedre tilbud for elever som bor på hybel i området. 

Klubbstyret har avslått søknaden med den begrunnelse at midlene for kalender- 

salget allerede er disponert. 

- Ny guvernør fra 1.7.2022: Trygve Roaldset fra Surnadal Rotary. 

- Pets går på Stjørdal 25.-26. april 2020. President og sekretær deltar. 

- Rotary har fått avslag på søknad om momskompensasjon. Saken er anket. 

- Melhus Rotary vil fremover sende oss invitasjon til sine klubbmøter. 

- Referat fra årsmøtet. 

- Referat fra styremøte 10.1.2020. 

Soknedal 13.1.2020 

Arnfinn Aakerli/sekr 


