
Gauldal Rotary 

 

Medlemsmøte i Skytterhuset 14.09.20 kl 19.00 

9 medlemmer, 1 gjest og IPDG Kjellmark  

 

1. Klubbleder Arnfinn ønsket velkommen, orienterte om status og 
presenterte IPDG Kjellmark fra Røros. 
 

2. Jon Bjerkan holdt 3-minutter der han tok opp aktuelle 
nyhetstemaer og reflekterte over at samtlige medier presenterer 
disse med en sensasjonell og negativ vinkling. Er dette sant og 
hva vil egentlig ha for betydning for neste generasjon? 
 

3. IPDG Kjellmark holdt et interessant foredrag om sitt lange virke 
i Rotary, lokalt på Røros, nasjonalt og internasjonalt som DG. 
 
Han ønsket at vi fokuserte på Rotarys 4 etiske spørsmål: 
- Er det sant? 
- Er det rettferdig overfor alle det angår? 
- Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
- Vil det være til beste for alle det angår? 
 
Når klubbene skal tenke medlemsrekruttering, bør man tenke på 
hvilke type stillinger er ikke representert i klubben i dag, slik at 
disse kan bli representert i klubben, før man starter å tenke på 
bestemte personer. 
Det er et faktum at europeiske og amerikanske klubber mister 
medlemmer, mens asiatiske klubber vokser med mer enn det de 
vestlige taper. Medlemsrekruttering er et langsiktig prosjekt. 
Han rådet oss derfor til å lage en 3 års handlingsplan og se på 
det som et utviklingsprosjekt. 
 
Han fokuserte til slutt sterkt på Rotarys prosjekt: ”End Polio” og 
minnet oss om at for hver dollar vi donerer til dette arbeidet, så 
har Bill Gates stiftelse forpliktet seg til å donere det dobbelte. 
 



4. Framtidige møter ønskes avholdt i Aktiviteten, men inn til 
denne blir åpnet, avholdes møtene i storsalen på Skytterhuset, 
annen hver mandag kl 19.00  
 

5. Årets kalender må være ferdig så tidlig i september at 
trykkeriet kan ha den ferdig 1.november. Kalenderkomiteen tok 
opp problemstillingen med dørsalg i disse coronatider. Det ble 
konkludert med at så lenge man overholdt normale 
smitteverntiltak, ikke gikk inn i hus og ikke brukte kontanter 
som betalingsmiddel, men kun godtok Vipps eller overføring via 
bank, så kunne dørsalg aksepteres. Prosjektet fortsetter derfor 
som planlagt. 
 

6. Neste møte blir mandag 28.09.20 kl 19.00 på Skytterhuset 

 

 

Med vennlig hilsen 

             

Jarle 

Sekretær 

 


