
          
Til medlemmene av Gauldal Rotary 

Referat fra digitalt styremøte den 22.mars 2021. 

Møtet ble avholdt som nettmøte på Google Meet, der alle medlemmene var invitert til å 

delta. 

I nettmøtet deltok Arnfinn Aa, Olav K, Ragnar W og Jarle J. I tillegg deltok også Per Rognes, 

delvis, og Jens Haugen.   

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

situasjonen. 

2. Olav holdt 3-minutter om kjemien i menneskets hjerne og hvordan forskjellige 

mengder av de ulike substanser påvirker oss til å framstå som helt ulike 

mennesketyper. 

 Dopamin gjør deg optimistisk 

 Serotonin gjør deg perfeksjonistisk (for mye gir alvorlige bivirkninger) 

 Østrogen gjør deg følsom og empatisk 

 Testoteron gjør deg selvsikker. ( For mye eller for lite er like ille!) 

3. Klubbutvikling / medlemsutvikling: 

Arnfinn refererte fra DG sitt innlegg som han holdt da han besøkte vår klubb. 

Presentasjonen er sendt ut til alle. 

 Viktigste punktet er vel kanskje at Rotary er i endring og må være i endring for 

å nå ut til nye medlemmer. Derfor er det også løsnet opp på tidligere tiders 

strikte regler og gir den enkelte klubb fleksibilitet til å finne en form som 

passer for klubbens medlemmer. 

 Distriktet har satt i gang et arbeid, som innen kort tid vil være tilgjengelig for 

klubbene, og som vil kunne være til hjelp i medlemsutviklingen. 

4. Møtedag og tidspunkt: 

Enighet om at mandager er en grei møtedag, men at tidspunktet gjerne kan flyttes 

fram til kl 18.00. 

Neste møte blir derfor avholdt som nettmøte 19.april 2021 kl 18.00 

5. Enighet om at Arnfinn og Ragnar tar kontakt med de som ennå ikke er kommet på 

nett for å avklare hva som kan gjøres for at alle skal kunne delta i møtene. 

6. Tore Krogstad fra Trondheim, som er dyktig datamann, har holdt kurs for oss 

tidligere.  Han har sagt seg villig til å delta i vårt neste møte den 19.04.21 kl 18.00.  

Selv om vi aller helst vil ha fysiske møter vil nettmøter ennå en tid være tryggest å 

benytte med tanke på smittebegrensing.  

Med vennlig hilsen 

Jarle Jøsok (Sekretær) 


