
Referat fra styremøte 09/14 i Arna Rotary Klubb  -  13. mars 2014 

 

Sted :  Arna Idrettspark 

Tid :  Søndag 13.03.14 kl 18.00  -  19.30 

Tilstede :  Synnøve, Hallvard, Tord, Bjørn S., Norunn, Britt 

Referent : Britt 

Agenda: 

46/14  Godkjenning av referat fra styremøte 08, 17.02.14 

47/14  Aksjonslogg 

48/14  Behandle innkomne saker 

49/14  Eventuelt 

 

46/14  Godkjenning av referat fra styremøte 08, 17.02.14 

  Referatet ble godkjent uten merknader 

47/14  Aksjonslogg 

  Aksjonslogg ble gjennomgått. Ingen nye aksjonspunkt 

48/14  Behandle innkomne søknader. 

Arna Rotary Klubb har fått ytterligere 2 søknader : Fra Garnes Ungdomsskule og fra 

Arna Frivillighetssentral. 

ARK har pt kr 283 000 på konto. Siden vi tidligere har bestemt at vi til enhver tid skal 

ha en «bufferkonto» på kr 100 000 , står vi igjen med kr. 183 000 å fordele. Styret 

skal overfor Serviceprosjektkomitèen komme med forslag til nye prosjekt som skal 

komme barn og unge i Arna til gode, og om vi ikke klarer å gjennomføre dette i år 

(ref. forrige møte),  besluttet likevel styret å sette av kr 50 000 til dette formålet nå. 

Fordelingen ser da slik ut: 

Prosjektarbeid     Kr. 50 000,- 

Garnes Skule       «  30 000,- 

Garnes Ungdomsskule      «  12 000,- 

Lone Skulemusikklag      «  15 000,- 

Arna Aktiv       «   10 000,- 

Arna Frivillighetssentral      «   20 000,- 

Lone Speider       «   17 000,- 

Kalfarkollektivet      «   10 000,- 



 

Vi vil formulere et standard-svarbrev til den enkelte søker der vi er tydelig på at Arna 

Rotary Klubb ønsker tilbakemelding på hva pengene er brukt til. 

Styret diskuterte også muligheten av å få mediedekning i forbindelse med tildelingen 

av midler til den enkelte søker. ARK kan event. lage en presentasjon selv og sende det 

til Bygdanytt.  Vi tenker videre på mulige løsninger… 

Når det gjelder tildelingen til Kalfarkollektivet, ønsker styret at 

Administrasjonskomitèen inviterer en representant som kan gi oss mer informasjon 

om Kollektivet før vi gir  bidraget. 

49/14  Eventuelt. 

 Tilbud fra Florø Rotaryklubb om å selge spesiallagete 17.mai-sløyfer  i anledning 

Grunnlovsjubileet.   ARK avstår. 

 Info om oppgradering av medlemsnettet. 

 ARK er invitert av Endre Ljones (rektor på Garnes Ungd.skule) til å være med på 

møte 25.03.14  om frivillighet for organisasjoner. 

 Websiden vår skal oppgraderes. Synnøve tar seg av det i løpet av neste rotaryår. 

 TRF-møte 25.03.14. Hallvard tar kontakt med Ove og avtaler. 

 Utdanningsmessen 2014: Bjørnarhallen er bestilt til 13.nov. Hallvard har 

kontaktet  Bjørn Myhren ang framtidig  administrering av Utdanningsmessen, 

Reidun Vaag Solberg er engasjert vedr. skoler og Vidar Skistad på alt som har med 

annonser å gjøre.  Synnøve tar initiativ til et møte ang saken så snart som mulig ! 

 

 

Ref. Britt Songstad Indrearne  

 


