
  STYREMØTE I ARNA ROTARY KLUBB  07/14  -  9. desember 2013 
 

Sted:  Arna Idrettspark 

Tid:  Mandag 09.12.13  kl 18.00 – 18.50 

Tilstede: Synnøve, Hallvard, Norunn, Britt 

Fravær:  Bjørn S, Tord 

Referent: Britt 

 

Agenda: 
35/14  Godkjenning av referat fra forrige møte. 

36/14  Aksjonslogg 

37/14  Langtidsplan 

38/14  Info om nye søknader (ikke til behandling) 

39/14  Eventuelt 

 

35/14  Godkjenning av referat fra forrige møte. 
  Referat godkjent. 

 

36/14  Aksjonslogg. 
  Oppsatt aksjonslogg ble gjennomgått og enkelte justeringer ble foretatt. 

  Styremøter 2014: 20.01 – 17.02. – 24.03.  – 28.04. – 26.05.  med møtetid  kl 18.00. 

  Presidentskifte  23.juni 2014. 

 

37/14  Langtidsplan 
Presidenten uttalte seg om målene i forhold til medlemmene og har et klart mål om 

en bevisst rekruttering av unge medlemmer, mellom 40 – 50 år. Målet må være å øke 

antall unge medlemmer med et fast antall innen 5 år. 

Langtidsplanen vil være på agendaen i møtene framover. 

         Ansv. Synnøve 

38/14  Info om nye søknader (ikke til behandling) 
  Det er kommet 3 søknader om økonomisk støtte: 

 Garnes Skule : Støtte til innkjøp av MINDSTORMS-EV3 legoroboter : Kr 30 000,- 



 StineSofies Stiftelse søker om støtte til etablering av StineSofie Senteret – et 

nasjonalt senter for mestring og glede.  

Senteret skal gi et tilbud til barn mellom 0 og 18 år som er utsatt for, eller vitne til 

vold og seksuelle overgrep. Målet er å ta imot 500 barn årlig, og et opphold på 

senteret vil vare i 6 døgn. 

StineSofies Stiftelse søker ikke om et bestemt beløp, men oppgir kontonr om vi 

ønsker å bidra med faste måneds-/kvartalsbeløp eller ønsker å gi et engangsbeløp. 

 Leger uten grenser. 

Arna Rotary Klubb har mottatt søknad med giro hvor vi kan føre på valgfritt beløp. 

 

Disse søknadene (bortsett fra den siste, siden det er en masseutsendelse) får tilsvar 

snarest og vil bli behandlet 24.03.14. 

         Ansv. Britt 

39/14  Eventuelt. 
  Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

Ref. Britt Songstad Indrearne 

   

 


