
STYREMØTE ARNA ROTARY KLUBB 03/14  -  19. August 2013. 
 
Sted:  Arna Idrettspark 
Tid:  Mandag 19.08.13 kl 20.00 – 21.00 
Tilstede: Synnøve, Hallvard, Norunn, Britt 
Fravær:  Tord, Bjørn 
 
Agenda: 
14/14 Godkjenning av referat. 
15/14 Status søknader: Garnes Ungdomsskole, Toskadalsstova 

(kalkyle, synfaringsrapport), Forum for Kreftsykepleie. 
16/14 Nye medlemmer (forslag levert; Anton Stephansen, Harry 

Syslak) 
17/14 TRF-komiteen – Rapport fra Bangladesh 
18/14 Møtefrie uker 2013/2014 
19/14 Støttemedlemsskap 
20/14 Eventuelt 
 
14/14 Godkjenning av referat. 
 Referatet ble godkjent med kommentar til sak 07/14. 
 Synnøve tar kontakt med Medlemskapskomiteen som avklarer 

med Atle når hans permisjon utløper. 
15/14 Status søknader: Garnes Ungdomsskole, Toskedalsstova 

(kalkyle, synfaringsrapport), Forum for Kreftsykepleie. 
 Styret har mottatt disse søknadene som skal behandles på 

møtet 14.okt. 
16/14 Nye medlemmer (forslag levert; Anton Stephansen, Harry 

Syslak) 
 Styret ser positivt på søknadene, som overlates til 

Medlemskapskomiteen. 
 Styret mener det er viktig at potensielle medlemmer får vite om 

opptaksprosedyren: 
1) Forslag på nytt medlem leveres leder i 

Medlemskapskomiteen, som så informerer sin komite. 
2) Styret får forslaget til vurdering og godkjenning. 
3) Medlemskapskomiteen får forslaget i retur og sender det ut 

til samtlige medlemmer for eventuelle kommentarer. 
4) Det foreslåtte medlemmet får invitasjon til å komme  på 

møte. 
Styret ber Medlemskapskomiteen om å følge opp foreslåtte og 
godkjente medlemmer fra i fjor. 
 



17/14 TRF-komiteen  -  Rapport fra Bangladesh 
Rapporten ble gjennomgått av Hallvard.  
Styret tar rapporten til etterretning og godkjenner utbetaling av 
tilskudd for våren 2013. 

18/14 Møtefrie uker 2013/2014 
  Styret har vedtatt 3 av 4 valgbare møtefrie dager: 
  23. desember  -  30. desember  -  14. April 
19/14 Støttemedlemskap 

Styret har fått henvendelse fra et medlem, August Vold, og har 
vedtatt at han blir honorært medlem og betaler halv kontingent. 
Han er svært redusert helsemessig og synes det er dyrt å betale 
full pris når han ikke kan gå på møtene. 

20/14 Eventuelt. 
 Møte med distriktsguvernøren er flyttet fra 14.10 til 

18.11.13 
 Styret ber Medlemskapskomiteen om å ”møblere” 

møterommet på en annen og mer hensiktsmessig måte. 
 Strategi – notatet til Bjørn Myhren blir behandlet på e-post 

og blir formelt besluttet på neste styremøte. 
 
 
 

Britt Songstad Indrearne 
       ref. 

 
 
    


