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ARNA ROTARYKLUBB  -  STYREMØTE 2012/03  -  19. NOVEMBER 2012. 
 

Sted: Arna Stadion 
Tid: Mandag  19. november  17.45 – 18.55  
Tilstede: Tord, Jan Otto, Synnøve, Bjørn, Britt. 
Fravær: Hallvard 
Referent. Britt 
 

Agenda: 
17/12  Godkjenne innkalling 
18/12  Godkjenne referat fra møte 2012/2 – 24.09.12 
19/12  Søknader om tilskudd og gjeldende retningslinjer. 
20/12  Info fra møte i TRF komiteen  12.11.12 
21/12  Behandling av forslag til nye medlemmer 
22/12  Behandle permisjonssøknad(er) 
23/12  Kort oppsummering av U&R messen 15.11.12 
24/12  Eventuelt 
 

17/12 Godkjenne innkalling 
  Innkalling godkjent uten merknader 
 

18/12 Godkjenne referat fra møte 2012/2  -  24.09.12 
  Referat godkjent uten merknader   
 

19/12 Søknader om tilskudd og gjeldende regler 
ARK har i sine retningslinjer en fordelingsnøkkel på 3 : 1 når det gjelder tilskudd til 
lokale og internasjonale prosjekt. 

Internasjonalt: 
 Søknad fra Arna Misjonsmenighet: Prosjekt Esperanza i Bogota, Colombia på 

kr 20 000,- 
  Innvilget kr 10 000 ,- 

 Søknad fra KROHA ( Kiev Recieve Orphane Aid): Støtte til barn i Kiev/Ukraina 
og omegn – etablering av matstasjon for fattige barn.    Søknad på kr 1000,- 
Styret syntes beløpet var altfor beskjedent og valgte å støtte dette        
positive  tiltaket med kr 5000,- 

Lokalt: 
 Søknad fra Redd Barna Aktiv  om støtte til barn på Arna Mottakssenter  på kr 

20 000,-  
                               Innvilget kr 20 000,- 

 Stiftelsen Espeland Fangeleir har søkt om kr 17 000,- til innkjøp av 
stablestoler til undervisningsrom i brakke 3. 

  Innvilget kr 17 000,- 
        * Søknad fra Barnegruppen i Arna-Bjørnar Fotball om kr 13 800,-  

Innvilget kr 13 800,- 
 

Etter disse bevilgningene har ARK kr 170 000,- på konto. 
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Styret har fått mange søknader. 
Det ble en prinsipiell diskusjon på om vi skal gå inn for støtte til religiøse 
organisasjoner, når vi i statuttene våre er helt klare på at ARK ikke skal være verken  
religiøs eller politisk i sine holdninger eller framferd. 
Det ble enighet om at på neste styremøte  10.12.12. skal vi se nærmere på 
retningslinjene våre hvor vi tar stilling til dette spørsmålet og i tillegg får med et 
punkt som sier at vi ikke ønsker å gi tilskudd til drift. 
Styret mener at retningslinjene generelt må opp som egen sak på et medlemsmøte i 
januar 2013. 
En annen sak som styret vil presisere, er at en av intensjonene til  TRF     komiteen må 
være å komme med forslag på gode lokale søknader. 
 

20/12 Info fra møte i TRF komiteen den 12.11.12. 
  Info er tatt til etterretning. 
 

21/12 Behandling av forslag til nye medlemmer 
  5 nye navn er levert styret: 
  Inge Ådland,44, Sparebanken Vest, IT Direktør 
  John Hammersland-White, 32, Scantrol AS, Prosjektleder 
  Gaute Gunnarskog 
  Merethe Erstad Reigstad, Kleiveland Ur, Daglig leder. 
  Svein Akselberg, 50, Abora Prosjekt, Tømrer 
 

Alle ble enstemmig godkjent. 
  Videre behandling blir fulgt i henhold til gjeldende prosedyre. 
 

22/12 Behandle permisjonssøknad(er) 
  Styret har fått permisjonssøknad fra Reidunn Waag Solberg. 
  Permisjonssøknad innvilget. 
 

23/12 Kort oppsummering av U&Rmessen 15.11.12 
  Pga tidsklemmen må dette spørsmålet overføres til neste styremøte 
 

24/12 Eventuelt   

Bilde sittende styre (på lutefiskmiddagen) 
Synnøves forslag om å ta bilde av sittende styre under ”lutefiskmiddagen” 17.des. 
d.å. ble godkjent. 

 
 
Referent:  Britt S.I 
 

 
 
Neste styremøte 10.des.2012. 

 


