
Årsmelding for Rotary – året 2016/17 – Gauldal Rotary 

Om årsmeldingen: 

Et Rotary-år er fra 1.7. i ett år og til 30.6 neste år, men da årsmøtet er så sent legges fokuset på hele 
2017.  

Styring og verv: 

Styret for perioden har bestått av: Eli Ødegård (president), Anne Karin Haugen (varapresident), 
Arnfinn Aakerli (sekretær), Olav Kjøtrød (kasserer), Per Olav Skjevdal (styremedlem).  

Revisor:    John Bjørkan. 

TRF-ansvarlig (Rotary-fondet):   John Bjørkan. 

IT-kontakt:    Magne Foros.  

Programkomite‘:    Magne Foros og Tor Flagestad. 

Valgkomite’:     Olav Kjøtrød og Per Rognes. 

Medlemsverving:   President og styret. 

Vår klubb er liten og vi har derfor ikke valgt å dele styrevervene inn i komiteer. Vi syns det fungerer 
godt bare med styret og ansvarlige for vedtatte prosjekter/aktiviteter. President og styret har 
ansvaret når det ikke er valgt noen spesielt.  

Om klubben: 

Rotary var verdens første serviceorganisjon. Det er yrkesbasert medlemskap, og målet er at de 

forskjellige yrker skal være representert, noe som gir organisasjonen en unik styrke. Rotary har et 

humanitært formål om å gagne andre. Gauldal Rotary arbeider ut fra dette formålet. 

Det legges vekt på at klubbens aktivitet skal være både til glede og nytte for medlemmene og bidra til 

humanitære formål både lokalt og internasjonalt. 

Hovedaktivitetene er klubbmøtene. Vi har møter annenhver mandag (i oddetalls uker), med opphold 
i sommerferien. 

Medlemmer: 

Klubben har ved årsmøtet 16 medlemmer, herav to æresmedlemmer: Knut Tronvold og Sverre 

Lodgaard. Antall medlemmer økte med ett, fra 15 i 2016. I den sammenheng ønsker vi Knut Bratberg 

velkommen som nytt medlem. Vi ønsker oss flere medlemmer, spesielt kvinner og yngre.  

Støtte og bidrag: 

I 2017 har klubben støttet Frivilligsentralen i Midtre Gauldal med 20.000,- kr. og «No one fights 

alone» med 10.000,- kr. fra kalendersalget. I tillegg har vi støttet «Internasjonal kveld» med 5.000,-

kr. 

Klubbmøtene i 2017: 

Vårhalvåret 2017 hadde klubben 10 klubbmøter: 

16. januar «Norge på langs», ved Ståle Solem 



30. januar Klubbmøte med bla. handlingsprogram, valg 

13. februar «Kraftutbygging i Gaula m.m.», ved tidl. Olje- og energiminister Tord Lien. 

27. februar Rehabilitering av Støren kirke, omvisning ved Eli Ødegård. 

13. mars Klubbmøte 

27. mars Bedriftsbesøk hos Hogna Brygg på Kotsøy. 

24. april Informasjon fra vår deltakelse i Pets , ved Ragnar, Olav, Harald og Arnfinn. 

8. mai Presentasjon av Yellospace, ved daglig leder Thomas Blichfeldt. 

22. mai Tilbakemelding fra deltakelse i RYLA, ved Beate Kant Jonli. 

19. juni Sommeravslutning på Winsnes  

   «Koreahalvøya» ved Sverre Lodgaard fra NUPI 

Høsthalvåret 2017 hadde klubben 8 klubbmøter: 

28.8. Klubbmøte med bla. planlegging av kommende halvår. 

11.9. «Voldgårdene fra østsida til vestsida», ved Nils Magnar Granmo. 

25.9. Informasjon fra Distriktskonferansen i Stjørdal 15.-17.9.2017. 

9.10. «Gjenkjøp av leilendingsgodset på Singsås», ved adv. Bjørn Hovstad. 

23.10. Bedriftsbesøk i den nye brannstasjonen på Støren. 

6.11. «Borger og Bjørger», ved Harald Forodden 

20.11. Hugaasgruppen as, ved eier og daglig leder Roar Aarhaug 

4.12  Årsmøte med vanlige årsmøtesaker/valg/middag. 

Som det fremgår av programmet har klubben masse interessante foredrag og bedriftsbesøk, samtidig 

som vi bruker noen møter til å diskutere klubbsaker. 

Klubbmedlemmene tilsendes innkalling med sakliste på forhånd. Til noen av møtene er det åpnet for 

å invitere med seg gjester. Det skrives referat fra møtene. Disse blir distribuert til medlemmene. 

Kommunikasjonen går via e-post. 

Det har gått greit å få foredragsholdere til møtene. I den grad vi spør går det også stort sett greit å få 

til bedriftsbesøk.  

Klubbens møtelokale: 

Klubben har i 2017 hatt tilhold i møtelokale hos Støren Sportsskytterklubb, tidl. Folkets Hus på 

Støren. Lokalene her dekker vårt behov, samtidig som det er billig husleie her. Vi skulle gjerne hatt 

lokaler som mer hadde vært «vårt eget», og der vi kunne vist oss frem bl.a. med den samlingen vi har 

av vimpler fra andre klubber fra hele verden. Akkurat nå lar dette seg ikke gjøre innen akseptable 

kostnader. 

Møtestruktur 

Ordinære klubbmøter gjennomføres som regel slik: 

1. Åpning av presidenten. 



Har noen av klubbens medlemmer hatt fødselsdato siden forrige møte overbringes 

gratulasjon fra klubben. 

2. 3-minutter. Kort innlegg over aktuelt tema på omgang mellom medlemmene. Åpent for 

spørsmål i etterkant. Går på omgang blant medlemmene. 

3. Kveldens foredrag. 45 min. med spørsmål og kommentarer i etterkant. Kan erstattes av 

bedriftsbesøk. 

4. Kaffepause og loddsalg. 

5. Klubbsaker. 

Andre aktiviteter i 2017: 

- Medlemmer deltok i dugnad på Støren i forbindelse besøket av Sommertoget. 

- Vi har vær representert i følgende vedr. Rotary-distriktet (Distrikt 2275): 

o Pets, arr. på Stjørdal 1. – 2. april. 

o Distriktskonferanse på Stjørdal 15.- 17.9. 

o Presidentforum på Bårdshaug 11. mai. 

Prosjekt: 

Vi har hatt en målsetting om å ha et eget prosjekt der overskuddet går til samfunnsnyttige formål. 

Vårt prosjekt har vært kalenderprosjektet. Dette ble satt i gang i 2012. Vi prøver å ta vare på gamle 

historier. For hver måned følger en historie. Til å lage historiene benytter vi personer rundt omkring i 

egen kommune. Kalenderen har vist seg å være lettsolgt. 

Trykkekostnadene finansieres med annonsesalg. Salget blir da ren netto. I den sammenheng vil vi 

takke våre annonsører som gjør dette prosjektet mulig. 

Bidrag til Rotary-fondet. 

Klubben har støttet fondet med 200,- kr. pr. medlem i 2017. 

Økonomi 

Klubben driver nøkternt og med lave kostnader. Medlemskontingenten på 1.500,- pr. år går i 

hovedsak til å drive klubben, mens overskuddet fra kalendersalget går til nyttige formål i egen 

kommune.  

Når det gjelder klubbens økonomi ellers så vises til klubbregnskapet. 

Støren 1. desember 2017 

Eli Ødegård – president -  Arnfinn Aakerli -sekretær - 


