
Referat fra styremøte 08/14 i Arna Rotary Klubb  -  17. Februar 2014. 
 
 
Sted:  Arna Idrettspark 
Tid:  Mandag 17.02.14  kl 17.45  -  18.50 
Tilstede: Synnøve, Hallvard, Tord, Britt. 
Fravær: Bjørn S., Norunn 
Referent: Britt 
 
 
Agenda: 
40/14  Godkjenning av referat fra møtet 09.12.13 m/ aksjonslogg. 
41/14  Forslag nye medlemmer. 
42/14  Status økonomi 
43/14  Søknader vår 2014. 
44/14  Langtidsplan 
45/14  Eventuelt m/aksjonslogg 
 
 
40/14  Godkjenning av referat fra møtet 09.12.13 m/aksjonslogg 
 
  Referatet ble godkjent med kommentar til sak 36/14 Aksjonslogg: 
  Møte 20.01.14 gikk ut . Møtetid på styremøtene skal være 17.45. 
 
41/14  Forslag nye medlemmer. 
 
  Det er kommet forslag på 16 kandidater. Styret synes det er positivt at  

det er så mange i den målgruppen vi ønsker å rekruttere, både kvinner og 
menn. Styret foretok en saklig vurdering og har ingen innsigelser, men vil 
anmode Medlemsskapskomiteen å vektlegge størst mulig spredning i 
yrker i tillegg til kjønn og alder. 
Styret mener vi må være kritisk i utvelgelse når dette prinsippet skal 
følges. 
 
 

42/14  Status økonomi. 
 
  Dette punktet ble utsatt til neste møte. 

Det ble likevel godkjent at søknaden fra Britt F. Iversen om en godtgjørelse 
pr år på kr 2500,-  f.o.m. Rotaryåret 2014/15,  ble innvilget. 
Dette skal brukes til investering av nytt regnskapsprogram. 
 
 

43/14  Søknader vår 2014. 
 

Arna Rotary Klubb har fått 6 søknader. Styret diskuterte prinsippene for 
hva som skal være avgjørende for våre tildelinger ; vi skal ikke støtte store 
nasjonale prosjekt, men konsentrere oss om lokale tildelinger som vil 
komme utsatte grupper, unge og eldre til glede og nytte. 



 
ARK har tidligere gitt støtte til 1. mai blåtur for skoleungdom i Arna, men 
etter at ”primus motor” Knut Remi Heimvik skiftet stilling for 2 år siden, 
har ikke dette blitt gjennomført. 
Styret var enig om at dette positive tiltaket bør fortsette og at det kan 
være et prosjekt som ARK kan ta ansvaret for i framtiden. 
Søknadene behandles på neste møte. 
 

44/14  Langtidsplan 
 

Styret ble oppfordret av presidenten til å tenke langsiktige prosjekter og 
komme med forslag til tydelige formuleringer i Langtidsplan for 2014 – 
2018. 
Saken behandles videre på møte 28.04.14 
 

45/14  Eventuelt m/aksjonslogg 
 
  Møte 24.03.14 går ut.  Nytt møte søndag 16.03.14 i stedet. 
  Aksjonslogg ok. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

   


