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ARNA ROTARY KLUBB – STYREMØTE  2012/02 – 24. SEPTEMBER 2012 
 
Sted: Arna Stadion   
Tid: Mandag 24. september 1745-1845 
Tilstede: Bjørn, Britt IA, Synnøve og Hallvard 
Fravær: Tord og Jan Otto 
Referent: Hallvard 

Agenda: 
09/12 Godkjenne innkalling 
10/12 Godkjenne referat fra møte 2012/1 
11/12 Nye Lokaler-forespørsel  
12/12 Prosjekter, status nye og pågående 
13/12 Planlegging DG besøk 
14/12 Kort oppsummering fra Distriktskonferansen på Sola 14-16. september 
15/12 Gjennomgang årsregnskap 2012 og budsjett 2013 
16/12 Eventuelt 

 

 

09/12 Godkjenne innkalling 
 Innkalling godkjent uten merknader. 

10/12 Godkjenne referat fra møte 2012/7 
 Referat gjennomgått av Synnøve uten merknader. 

11/12 Nye lokaler-forespørsel 
 Styret har gjennom Vidar fått en forespørsel på om vi ønsker å leie Unneland Skule til 

klubbmøter. 

 Styret mener Unneland er like usentralt som Arna Stadion og det er ingen grunn å bytte 

lokaler. 

 Styret  mener vi skal jobbe for et lokale sentralt i Arna. Synnøve hører med Frode Johnsen 

om han har noe ledig. 

 Målet for klubben er på sikt å komme inn i lokale på Arna Idrettspark, Tord følger opp når 

dette kan bli aktuelt. 

12/12 Prosjekter, status nye og pågående 
 Pågående prosjekt er Bangladesh som er betalt ut for siste halv år i 2012. Styret er usikker på 

om vi skal fortsette med Polio pluss som har vært 200,- pr medlem. 

 Vi har 109 285,- stående på egen konto som er overskudd fra konserten vi er med å 

arrangere i forbindelse med kultur dagene i Arna. Vi må lage en formell avtale med de tre 

andre organisasjonene som er med i arrangementet. De tre andre er Arna Fråhaldslag, 

Folkeakademiet og Arna Mållag. Stipendet som deles ut bør tas fra denne konto, hvis det 

oppnås enighet om dette. 

 Tilgjengelig på prosjekt konto er 146 000,- vi har satt 100 000,- som minimums saldo og har 

således 46 000,- til disposisjon for allmennyttige formål.  
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 Søknader tas opp på neste styremøte, Tord sender ut disse til styret for gjennomlesning før 

møte. 

13/12 Planlegging DG besøk 
 DG kan komme som ønsket 22.10. Tord avtaler hvordan han ønsker å gjennomføre møte. Vi 

skal ha Styremøte/Formøte i forkant hvis det er greit for DG. Passer fint å dele ut penger… 

 Bjørn S og hans komité ordner med kaffe og kaffemat til møte. 

14/12 Distriktskonferanse Sola  
 Ikke tatt opp i styremøte, Britt I.A. refererer i medlemsmøtet. 

15/12 Gjennomgang av årsregnskap 
 Bjørn S gikk gjennom regnskapet uten kommentarer. Han og Britt I. har flott kontroll. 

 Bjørn S setter opp budsjett for neste år i samarbeid med Britt. 

16/12 Eventuelt 
 Ingenting under aktuelt. 

 

 

Neste møte: mandag 22.10 (Tord sender innkalling og agenda.) 


