
Gauldal Rotary 

 

Styremøte på nett ble holdt 23.11.2020 

Til stede: Olav K., Ragnar W. og Arnfinn Aa. 

Forfall: Jarle Jøsok og Jens Haugen. 

1. Nettmøter 

Vi ser fortsatt at vi trenger trening i å avholde nettmøter. Dette var hovedgrunnen for 

møtet. I tillegg diskuterte vi noen klubbsaker. 

2. Møteaktiviteten fremover 

Alle fysiske møter er avlyst ut året. Vi tar en ny vurdering av dette over nyttår, basert 

på råd fra myndighetene. 

Vi må ha årsmøte innen utløpet av utgangen av januar. Hovedsaken der vil være 

årsmelding, regnskap og valg. Valgene må meldes inn før 1.2. Vi håper å kunne ta 

årsmøtet i form av et fysisk møte på skytterhuset 18. eller 19.1.2021. Dersom det ikke 

lar seg gjøre, vil vi finne en annen løsning slik at vi kan overholde fristen for 

innmelding av personer i de ulike klubbrollene. 

3. Status salg av kalenderen 

Det ser ut som salget som gjøres av frivilligsentralen går som planlagt, dog med 

forbehold om at vi ikke har full oversikt. FVS fikk tildelt 250 kalendere, dvs. 25 

kalendere pr. medlem/varamedlem av styret. 

Når det gjelder vårt eget salg, så er nok salget mer variert. Målet fra klubbmed- 

lemmene var å selge 288 kalendere. Her er nok resultatene nokså varierende. Det 

henstilles til medlemmene om å selge min. de kalenderne de har fått tildelt (15 stk. I 

tillegg har vi noen som selger godt utover de 15). Kalenderen kan selges, den kan 

også brukes som julegave/-hilsen. 

Erfaringen viser at de er lettsolgt, men det forutsetter at vi byr dem frem. 

4. Økonomi 

Oversikt medlemmene har fått fra Olav, viser at utgiftene til Rotary overstiger det vi 

får inn i medlemskontingent. Vi er derfor avhengig av inntektene fra kalendersalget. 

Takket være disse har vi hatt gode resultater de siste to årene. Her må nevnes at har 

hatt minimale utgifter til Pets og Distriktskonferanse de siste to årene. Styret har 

ingen ønsker om å øke medlemskontingenten.  

 

Neste nettmøte blir 7.12.2020. 

             

Arnfinn Aakerli. 


