
Gauldal Rotary 

Medlemsmøte i Skytterhuset 26.10.20 kl 19.00 

9 medlemmer var til stede 

Klubbleder Arnfinn ønsket velkommen. Han orienterte om siste møtet i 
Distriktet og la vekt på koronabestemmelsene. Han spurte medlemmene om 
de oppfattet de reglene som var lagt til grunn for møtet var tilfredsstillende. 
Alle var enige i at det pr i dag synes greit, men at en må hele tiden følge med 
på myndighetenes anvisninger og påbud og etterleve disse. 

1. 3 minutter ble holdt av Ragnar W som fortalte om hvordan en 
henvendelse om et gammelt bilde av prostigarden på Engleøya i 
Steigen, der hans oldefar hadde virket som prost på 1800-tallet, hadde 
ført han tilbake til dette stedet. Han fortalte om hvordan han gjennom 
slektsgransking og leting i bestemorens rikholdige bildesamling, hadde 
funnet fram både maleri og bilder fra stedet, noe som gjorde historien 
fra slutten på 1800-tallet meget levende både for han og for oss som 
fikk del i den.  

2. Harald R. fortalte oss levende fra en trygg oppvekst og barndom på 
Rognes, der familien bodde inn til slektsgården som onkelen drev 
Via barneskolene på Aune og deretter Rognes nye skole, gikk turen til 
Støren Interkommunale Realskole og deretter til Gauldal 
Videregående. 
Etter fullført skolegang tok han befalskolen for infanteriet i Trondheim 
og etter fullført plikttjeneste startet han som saksbehandler på 
Trygdekontoret på Støren. Her arbeidet han til han gikk av i 2016, de 
siste 16 år som trygdesjef. 
Allerede som 20-åring arvet han sammen med broren slektsgården. 
Etter kort tid måtte han ta over gården og har drevet denne ved siden 
av jobben og alle sine interesser, helt fram til han i 2015 overlot gården 
til sin sønn. 
Harald har i mange år vært en markant og dyktig politiker i 
kommunen. Han har sittet i formannskapet og diverse utvalg og har 
vært innvalgt på kommunestyret i til sammen 36 år 

3. Årets kalender er ferdig og ble utlevert til medlemmene i møtet.  
Den er trykket i et opplag på 600 som fordeler seg som følger: 
-250 stk Frivillighetssentralen 
-20 stk  Bokhandelen 
-26 stk  Klubbleder til fordeling til foredragsholdere etc 
-30 stk  Annonsører 
-12 stk  Forfattere/bidragsytere til årets kalender 
-12 stk  Medlemmenes gratiseksemplar 
-100 stk  Forventet salg fra Harald R 
-150 stk Fordeles på 10 av medlemmene med 15 stk på hver for salg 



 
Alt salg bør foregå med Vipps til den enkelte selger, som deretter 
overfører beløpet samlet til kasserer. 
 

4. Neste medlemsmøte blir 09.11.20 kl 19.00 i Skyttarhusets store sal 

Med vennlig hilsen             

Sekretær  Jarle 

 


