
          

Til medlemmene av Gauldal Rotary 

 

Referat fra fysisk styremøte den 13. april 2021. 

Møtet ble avholdt som fysisk møte på Kroa. 

I møtet deltok Arnfinn Aa, Olav K, Ragnar W og Jarle J. I tillegg deltok også PP Jens Haugen.   

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

situasjonen. 

2. Klubbutvikling / medlemsutvikling: 

Ulike tiltak for å kunne øke oppslutningen om vår klubb ble diskutert. Spesielt det å 

ha fysiske møter i trivelige lokaler ble vektlagt. Videre at vi klarer å engasjere dyktige 

og interessante foredragsholdere er viktig og gjerne at foredrag blir kombinert med 

firmabesøk. Videre ble bruken av firmamedlemskap, slik som angitt i 

Distriktsguvernøren sitt skriv, noe som bør vurderes for framtiden. 

Vi bør også vurdere muligheten for å engasjere oss i ungdomsutvekslings –

programmet, gjerne i samarbeid med annen klubb. Det er venteliste for å få godkjent 

utvekslingsstudenter. Vi bør derfor avklare når vi tidligst kan få slik godkjenning. 

Rørosklubben har hatt slike tidligere. Vi bør kanskje vurdere en ekskursjon til Røros 

for å ha felles møte med dem. 

Fint om alle medlemmene tenker gjennom problemstillingen slik at ulike synspunkter 

kan komme fram på neste møte. 

3. Møtedager 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 fysisk møte på Kroa 19.april 2021 kl 18.00 

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

tidligere.  Han har sagt seg villig til å delta i dette møtet.  

4. Øvrige møter fram til ferien (se møtekalender) blir alle kl 18.00 og avholdt som 

fysiske møter på Kroa, om smittesituasjonen ikke skulle endre seg. 

3. mai, 18.mai, 31.mai og 14. juni.  

Sommeravslutning blir på Winsnes 28. juni kl 18.00 

Med vennlig hilsen 

             

 Jarle Jøsok 

Sekretær. 


