
STYREMØTE  ARNA ROTARY KLUBB  02/14  -  17.juni 2013  
 
Sted:  Arna Idrettspark 
Tid:  Mandag 17. Juni 2013, kl 20.00 – 21.00 
Tilstede: Synnøve, Tord, Bjørn, Norunn, Britt 
Fravær: Hallvard 
 
Agenda: 
05/14  Godkjenning av referat. 
06/14  Permisjonssøknad fra Tom Jakobsen. 
07/14  Oppfølging av medlemmer 
08/14  Styremøter høsten 2013 
09/14  Oppfølging fra forrige styremøte. 
10/14  Budsjettforslag 
11/14  Status økonomi 
12/14  Programinnhold høsten 2013. 
13/14  Eventuelt 

 
05/14  Godkjenning av referat. 
 Referat godkjent uten merknader 
 
06/14  Permisjonssøknad fra Tom Jakobsen. 

Permisjon ble innvilget for ett  år. 
Vi tar kontakt før neste sommer. 
 

07/14  Oppfølging av medlemmer. 
Vi bør snarest gjennomføre en kartlegging over medlemmene på bakgrunn av 
frammøtestatistikken: hvem møter, hvem skal ”purres”  etc. 
Atle Fasteland har fått innvilget permisjon for 2 år. 
Reidunn Waag Solberg er på vei tilbake, etter sin permisjon.. 
 

08/14  Styremøter høsten 2013. 
19.08.  –  16. 09.  -  14.10 (Guvernørbesøk)  -  11.11. (Utdanningsmesse) 
09.12. (Langtidsplan) 
 

09/14  Oppfølging fra forrige styremøte. 
*Dato for Utdanningsmessen er avklart, men vi har  ikke fått avklart enda hvem 
som kan være ”avlastningsleder” for Bjørn Myhren. 
*Hjemmesiden skal oppdateres. Audun er ansvarlig. 
*Påminnelse om nøkler 
 

10/14  Budsjettforslag. 
Vi legger oss på samme nivå som tidligere, når det gjelder 
– kontingent 
- TRF bidrag pr medlem 
- polio 
- vannrenseanlegg 
Midlene som vi har på SOSIALE KONTO, skal gå direkte tilbake til medlemmene 
og nyttes til sosiale formål. 



 
 
 

11/14  Status økonomi. 
Prosjektkonto 1 : 25 000,-  Disponibel til SLT, er ikke brukt 
Prosjektkonto 2 : 100 000,-  (Bufferkontoen vår) 
 
Vi ber Britt Iversen  om å sende ut innkreving av kontingent så snart som mulig. 
Generell innbetaling til TRF og Distriktkontingent er under kontroll (1. Juli) 
 

12/14  Programinnhold høsten 2013. 
Programmet for høsten er under utarbeidelse. Vi mangler fremdeles program for 
noen av mandagene, men komiteen har god kontroll. 
 

13/14  Eventuelt. 
Det var ingen saker under dette punktet. 
 
 
      Britt Songstad Indrearne 
       ref. 
 
  

 
 


