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ARNA ROTARY KLUBB – STYREMØTE  2012/04 – 10.desember 2012 
 
Sted: Arna Stadion 
Tid: Mandag 10/12 2012, kl 17.45– 19:00 
Tilstede: Jan Otto, Britt I.A, Tord, Synnøve, Bjørn, Hallvard 
Fravær:  
Referent: Hallvard 

Agenda: 
25/12 Godkjenne innkalling 
26/12 Godkjenne referat fra møte 2012/3 
27/12 Gjennomgang av eksisterende retningslinjer ifm søknader om tilskudd. 
28/12 Behandling av forslag til avtale mellom samarbeidspartnere for kulturuke-arrangementet 
29/12 Kort oppsummering av U&R messen 15.11 (etter evaluering på medlemsmøte 3.12) 
30/12 Eventuelt 

25/12 Godkjenne innkalling 
Innkalling godkjent uten merknader. 

26/12 Godkjenne referat fra møte 2012/3 
Referat godkjent uten merknader. 

27/12 Gjennomgang av eksisterende retningslinjer ifm søknader om 

tilskudd 
Tord går gjennom retningslinjene i dag på medlemsmøte, endringer bes om skriftlig. Vi tar disse opp i 

eget medlemsmøte i slutten av januar.  

Styre besluttet å innvilge kroner 10 000,- til FASE, som er en ungdomsorganisasjon som driver med 

rus og kriminalforebyggende tiltak i Arna. 

Hallvard sender ut brev til de som har fått tildelt penger, samt avslagsbrev til de som har fått avslag. 

28/12 Behandling av forslag til avtale mellom samarbeidspartnere for 

kulturuke-arrangementet 
Styret gikk gjennom kontraktsforslaget som er utarbeidet mellom de fire organisasjonene som er 

arrangør for kulturuke konserten i Arna. Styret godkjente den uten merknader og er fornøyd med en 

formalisering av avtalen. 

Bjørn S. sørger for i samarbeid med Britt Iversen å lage en egen konto og regnskap for dette. ARK 

signerer avtalen og Bjørn M. samordner det praktiske vedr. signering fra de andre organisasjonene. 
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29/12 Kort oppsummering av U&R messen 15.11 (etter evaluering på 

medlemsmøte 3.12) 
Styret må se på et nytt alternativ på oppsett av messeavis, dette på grunn av omlegging i Fanaposten 

som medfører at eksisterende løsning står i fare. Tord hører med Vidar om hva en ny løsning med 

søsteren kan omfatte av økonomisk konsekvens for ARK. Styret foreslår å høre med Audun om hva 

som finne av alternativ hvis vi må finne en ny løsning. 

Det kom opp noen punkt som vi kan forbedre til neste år: 

 Må se på prosjektorganisasjonen, viktig å få til rullering av organisasjonen og ansvarlige, må 

vurdere næringslivskontakt 

 Større trykk på Bn for lokal pressedekning. 

 Enda bedre kontroll på plassbehov for utstillerne. I år var det plass til noen flere utstillere 

enn vi trodde i forkant.  

 Neste år kan vi ha fokus på  ungt entreprenørskap 

 Må i forkant av messen ha kontroll på antall konkurranser 

 NAV har signalisert at de ønsker å være med, følges opp. 

 Bedre foreldre oppmøte. 

 Registrere oppmøte for andre skoler en GUS. 

 Positivt med musikk, men være oppmerksom på støynivå.  

 

30/12 Eventuelt 
Tre saker kom inn: 

Tord har vært i kontakt med familien til Lyder, som ønsker at gaver som kom inn i forbindelse med 

hans bortgang skal gå til ARK. Lyder var aktiv i kulturlivet i Ytre Arna og styret foreslår å bruke disse 

midlene til støtte for Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna og Ytre Arna historielag, jevnt fordelt. Tord 

spør Agnar om råd i denne saken. 

Hva gjør vi datateknisk når noen dør, Hallvard ser på dette og retter medlemsregisteret. 

Gå igjennom permisjonssøknader: Atle, Reidunn, Agnar og Odd. Hallvard sjekker opp og kontakter 

der det er nødvendig. 

 

Neste møte: mandag <ikke fastlagt> 

 


