
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV JULI 2018 

KLUBBMØTE   02.07.18 

3 min:  

Det er ingen 3 min på sommermøtene. 

 

Dagens tema: Sommermøte. 

Det var ingen som hadde meldt seg med sommertema, så det ble pratemøte. 

 
Annen info 
Ingen annen informasjon. 
 

Referent: Aksel 

KLUBBMØTE   09.07.18 

3 min:  

Det er ingen 3 min på sommermøtene. 

 

Dagens tema: Sommermøte. 

Det var ingen som hadde meldt seg med sommertema, så det ble pratemøte. 
 
Annen info 
Vidar orienterte om besøk av vinekspert 28-29 august. Om han får det til, vil han invitere til 

vinsmaking i Espeland fangeleir 28 august. 

 

Referent:  Odd 

KLUBBMØTE   16.07.18 

3 min:  

Det er ingen 3 min på sommermøtene. 

 

Dagens tema: Sommermøte 

Det var ingen som hadde meldt seg med sommertema, så det ble pratemøte. 
 
Annen info 
Jon informerte om at Agnar Mikkelsen døde i går søndag 15.07.18. 88 år gammel. Agnar ble 
rotarymedlem i 1972. Bjørn Myhren sa seg villig til å fremføre minneord på vegne av Arna Rotary 
Klubb i begravelsen som blir torsdag 26 juli. 



  

Jon informerte videre om at ARK trolig får beholde møtelokalet i idrettsparken 1 år til om klubben vil. 
Det beste alternativet til fremtidig møtelokale er Espeland Fangeleir. Klubben må vurdere om flytting 
er ønskelig allerede i høst. 

Referent:  Odd 

KLUBBMØTE   23.07.18 

3 min:  

Det er ingen 3 min på sommermøtene. 

 

Dagens tema: Sommermøte – dette brenner jeg for! 

Ove Skjoldal tar ordet i anledning dagens tema, dette brenner jeg for. Han forteller om Espeland 

Fangeleir og arrangement som planlegges der 26. August 2018. Man har invitert alle lag i Arna til å 

presentere seg i leiren denne dagen, og det er fri adgang for publikum. De ulike lagene vil få mulighet 

til å presentere seg for publikum og involvere publikum i sine aktiviteter. Det blir aktiviteter for alle 

aldre. 

Resten av møtet ble pratemøte. 

 
Annen info 
Distriktskonferansen i år blir 4.-7.oktober. 

Referent:  Aksel 

 

KLUBBMØTE   30.07.18 

3 min:  

Det er ingen 3 min på sommermøtene. 

 

Dagens tema: Sommermøte 

Anne-Britt ønsket velkommen og takket Bjørn M for flotte ord på vegne av Arna Rotaryklubb i 
begravelsen til Agnar M. Hun takket også for det store antallet fremmøtte frå klubben i begravelsen.  
  
John A tok så ordet og sa noen ord til minne om Agnar og fortalte om en flott biltur de to hadde i fjor 
sommer til Fusa-området. 
Annen info 
Ingen annen informasjon. 

Referent:  Trond 

 


