
          
Til medlemmene av Gauldal Rotary 

Referat fra årsmøte i Gauldal Rotary for Rotary-året 1.7.2019 – 1.7.2020. 

Slik det framgikk av innkallingen ble møtet avholdt som nettmøte på GoToMeeting, 25.01.21 kl 19.00. 

I nettmøtet deltok 4 av 12 medlemmer.  

1. Møtet ble åpnet av leder som ønsket velkommen og ga en kort orientering om situasjonen. 

2. Alle medlemmer har på forhånd fått tilsendt innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til valg. 

Det framkom ingen anmerkninger til innkallingen og denne ble godkjent. 

3. Årsmeldingen ble gjennomgått av leder. Det framkom ingen anmerkninger og årsmeldingen ble 

godkjent. 

4. Regnskap med godkjenning fra revisor ble gjennomgått. Dette viser et overskudd på kr 15.517,97. 

Regnskapet ble godkjent. 

5. Under valg, som gjelder Rotaryåret 1.07.21 til 1.07.22, ble det foreslått følgende: 

 Leder:   Arnfinn Aakerli 

 Sekretær:  Jarle Jøsok 

 Kasserer:  Olav Kjøtrød 

 Pastpresident: Arnfinn Aakerli 

 Cico:   Ragnar Wisløff 

 Kalenderprosjekt: Per Olav Skjevdal 

 Salg av kalender: Alle medlemmer 

 Revisor:  John Bjørkan 

 Medlemsverving: Styret og alle medlemmer 

 TRF-ansvarlig: Leder 

 Programkomite: Styret og alle medlemmer 

 Valgkomite:  Per Rogne og Olav Kjøtrød 

Valginnstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Det formelle årsmøtet ble deretter avsluttet. 

 Etter møtet orienterte leder om at styret ønsker et fysisk møte med festmiddag for 

medlemmene så snart forholdene tillater dette. Orientering om sted og tidspunkt vil komme 

senere. 

 Neste styremøte/medlemsmøte avholdes som nettmøte 8.02.21 kl 19.00.  

 Nettmøtene som styret avholder ca ukentlig, har vist seg svært nyttige, effektive og 

produktive. Styret vil oppfordre øvrige medlemmer til å melde seg på og delta i disse. Selv 

om disse ikke kan erstatte de fysiske møtene, har styret opplevd disse møtene som veldig 

positive. 

 Alle kan delta i nettmøte, enten på PC, nettbrett eller mobil. Alle som vil delta vil motta en 

invitasjon fra distriktet pr epost for hvert enkelt møte. Denne innholder en link og anvisning 

på hvordan appen ”Go to meeting” fungerer.  Etter litt ”feilklikking” og mobilsamtaler, så 

fungerer dette utmerket. Vel møtt til nye ansikter på neste nettmøte. 

Med vennlig hilsen  Jarle Jøsok Sekretær. 

 

 


