
Referat fra styremøte 10/14 i Arna Rotary Klubb  -  12. Mai 2014 
 
Sted:  Arna Idrettspark 
Tid:  Mandag 12.05.14 kl 17.45 – 19.00 
Tilstede :  Synnøve, Hallvard, Bjørn S, Britt. 
Fravær: Tord, Norunn 
Referent: Britt 
 
Agenda: 
50/14 Referat og aksjonslogg 
51/14 Langtidsplan 
52/14 Møte om legalisering av rusmidler 
53/14 Eventuelt 
 
 
50/14 Referat og aksjonslogg. 

Referat og aksjonslogg ble gjennomgått og godkjent. 
Alle som har fått tilskudd fra ARK, har fått tilsvar og 
utbetalinger. Pengene til Kalfarkollektivet blir tildelt ved 
besøket deres i klubben 26. mai d.å. 
 

51/14 Langtidsplan. 
Styret gjennomgikk den foreslåtte langtidsplanen og gjorde 
noen justeringer. 
Langtidsplanen er tema på neste medlemsmøte. 
 

52/14 Møte om legalisering av rusmidler. 
Horda Distrikt av DNT, Edru livstil, har planer om et åpent møte 
i august/september der de setter søkelyset på legalisering av 
cannabisstoffene, og de har spurt om Arna Rotary Klubb vil 
være medarrangør. 
Styret i ARK er positiv til dette samarbeidet og ser at Service- og 
Prosjekt-komitéen er den rette komitéen til å ta seg av dette. 
Styret ber derfor  Service- og Prosjekt-komitèen om å følge 
dette opp. 
 

53/14 Eventuelt.  
 Kulturkonsert og billetter. 
Sveinung og Bjørn, som har hatt det største arbeidet med 
forberedelsene til Kulturkonserten, billettsalg etc, er invitert til 
å være med på neste styremøte for å diskutere om bl.a. 
billettsalget kan gjennomføres på en annen måte enn slik 



praksis er nå, der hvert medlem blir pålagt å selge 5 billetter 
hver. 
De skal ha et evalueringsmøte med de andre medarrangørene 
av konserten i nærmeste framtid, og det kan være et godt 
grunnlag for diskusjonen med styret i ARK. 
 Møte mellom President, Kommende President og 

arbeidsgruppen for Utdanningsmessa blir mand. 26. mai.  
 Styremøtet 26. mai er flyttet til mand. 2. Juni -14 
 Fellesmøte med Nordhordaland Rotaryklubb, der Vidar er 

sterkt ønsket til å ha en vinpresentasjon, er satt til 15.09.14 
 
 
 
Ref. Britt Songstad Indrearne. 
 
 
  


