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ARNA ROTARY KLUBB – STYREMØTE  2012-13/06 – 13.mars 2013 
 
Sted: Arna Idrettspark 
Tid: Mandag 18/3 2013, kl 17.45– 19:00 
Tilstede: Jan Otto, Britt I.A, Tord, Synnøve, Bjørn S. og Hallvard 
Fravær:  
Referent: Hallvard 

Agenda: 
07/13 Godkjenne innkalling 
08/13 Godkjenne referat møte 2012/05- 4. februar 2013 
09/13 Gjennomgang og behandling av søknader om tilskudd vinter/vår 2013 
10/13 Klubbens mål og planer for neste rotary-år 2013-2014. 
11/13 Økonomistatus: generelt og disponering av midler. 
12/13 Eventuelt 

07/13 Godkjenne innkalling 
Innkalling godkjent uten merknader. 

08/13 Godkjenne referat fra møte 2012/05- 4. februar 2013 
Referat godkjent uten merknader. 

09/13 Gjennomgang og behandling av søknader om tilskudd 

vinter/vår 2013 
Det var kommet inn 4 søknader innen fristen. 

LAR ble tilkjent kroner 10 tusen. 

Espeland Fangeleir støttes med kroner 10 tusen i forbindelse med innkjøp av opptaksutstyr. 

Lone Skulemusikk støttes med 15 tusen i forbindelse med 50 års jubileum. 

Frivillighets sentralen støttes med 20 tusen. 

Det er satt av 25 tusen til SLT til støtte i forbindelse med blåtur 1. mai. Vi avventer en søknad på 

dette. Tord tar dette opp med Ingeborg som kjenner prosjektet. 

Penger satt av til Shelterboks flyttes over til vann rense-boks som anbefalt på PETS og Distriktsmøte. 

Hver boks koster 1500,- og vi kjøper 4 bokser. 

Styret aksepterer TRF komiteen sin endring i bruk av midler til Bangladesh prosjektet, fra støtte til 

behandling til å kjøpe en ultralyd maskin.  

  

 

 



  

Arna Rotary KlubbARK styremøte 6 2012-13_STv18.3.13_ARK_Styremøte6_2012-13.docx Side 2 
 

Formatert: Skrift: +Overskrifter
(Cambria), Skriftfarge: Bakgrunn 1,
Norsk (bokmål), Ikke kontroller staving
eller grammatikk

10/13 Klubbens mål og planer for neste rotary-år 2013-2014. 
 

Synnøve gikk gjennom mål og planer for neste år. 

Fokus på rekrutering, antatt ett medlem i avgang og vi bør ha 5 nye medlemmer. 

Bjørn følger opp med forslag stiller foreslåtte nye medlemmer som vi har fått inn. 

Synnøve ønsker å gjennomføre Rotary skolen neste år. 

Synnøve ønsker å ta opp neste års komite sammensetning på neste styremøte. 

11/13 Økonomistatus: generelt og disponering av midler. 
 

Drifts konto er ok i henhold til budsjett. 

Prosjekt konto er, etter tildelinger i dag, på rett over 100 tusen.  

12/12 Eventuelt 
Tord snakker med huseier om å få opp et Rotary hjul på veggen på bygget. 

Hallvard sjekker pris på ny talerstol. 

Tord purrer på husleie kontrakten. 


