
Referat fra styremøte 1/2014-15 i Arna Rotary Klubb 25. august 2014  
 

Sted:   Arna Idrettspark 

Tid:   17:45-18:50  

Tilstede:  Hallvard, Synnøve, Britt, Sveinung og John Willy 

Fravær:  Bjørn Ove 

Referent:  John Willy 

 

Agenda: 

01/2014-15  Overtagelse av verv. 

 Status? 

02/2014-15  Distriktskonferanse 2014/15 26.-28. september. 

 Hvem representerer? 

 Hvem har fått påmeldingsmail? 

03/2014-15  SMS-tjeneste 

 Er dette en utgift som vi kan ta? 

 Hvem er den ment for? 

04/2014-15  Finansiering av konserten. Kulturuken i Arna. 

 Hva kan vi kreve av medlemmene? 

 Frivillig tvang? 

05/2014-15  Utdanningsmessen 

06/2014-15  Eventuelt 

 

01/2014-15  Overtakelse av verv 

 President Hallvard innkaller til styremøter.  

 Sekretær John Willy lager utkast til referat fra styremøtene som forlegges 

styremedlemmene via e-post for godkjenning i neste styremøte. Synnøve 

legger inn det godkjente referatet på klubbens interne hjemmeside. 

 Sekretær oppdaterer medlemsnettet ved behov. 

 Sekretær sjekker innkommende e-poster til ARK og videreformidler til 

styrmedlemmene ved behov. 

 Sekretær legger inn frammøte på medlemsnettet. 

 Synnøve legger inn info på hjemmesiden, inklusive møtereferater fra 

medlemsmøtene i månedsbrev. 



 Kasserer Britt I  legger fram regnskap utarbeidet av Bjørn Steine og 

revidert av Tom Jakobsen.  Britt F. Iversen vil fortsette å administrere 

økonomien i klubben herunder utarbeiding av forslag til budsjetter. 

 

02/2014-15  Distriktskonferanse 2014/15 26.-28. september. 

 President, sekretær og innkommende president har mottatt invitasjon og 

deltar lørdag og søndag på Thon Airport hotell. Hver enkelt melder seg på 

og videresender faktura for deltaking til Britt F. 

 

 

03/2014-15  SMS-tjeneste 

I tidligere klubbmøte har det framkommet forslag om å informere om 

møteprogram, hvem som har 3-minutter og om ledsagere kan delta i 

medlemsmøter o. l via SMS. Jan Otto Hammersland hadde sjekket ut 

leverandører av tjenester av som kan sende ut SMSer til mange mottagere. 

KeySMS er en mulig slik kandidat til kostnader for ca 1200 kr/år. 

 

 Styret vedtok å  innføre en ordning med SMS varsling til medlemmene. 

Hallvard påtar seg å organisere et opplegg for dette. Ansvar for varsling vil 

gå på rundgang mellom styremedlemmene etter et opplegg som vil bli 

bestemt av styret når ordningen er etablert. 

 

04/2014-15  Finansiering av konserten. Kulturuken i Arna. 

Kirkekonserten under kulturuken som ARK arrangerer sammen med to andre 

lokale organisasjoner i Arna har blitt et lokalt arrangement med 

underholdning av berømte norske artister.  Medlemmene i ARK har hatt 

hovedansvaret for å selge billetter til kirkekonserten. Dette har blitt 

gjennomført ved at hvert medlem har fått tildelt minimum 5 billetter for eget 

bruk og videresalg. Enkelte medlemmer har solgt mer enn dette, mens andre 

ikke har solgt alle de tildelte billettene. Klubben har ikke utarbeidet klare 

retningslinjer for hva som forventes av medlemmene mht billettsalg og 

hvordan hver enkelt skal håndtere usolgte billetter. 

 

 Styret ber Sveinung og Bjørn, som har vært primus motorer for 

kirkekonsertene, om å skissere en løsning for framtidig ordning med  

billettsalg som kan legges fram for Styret, som i etterkant vil legge fram 

alternative forslag til finansiering av kirkekonserten for diskusjon og vedtak i  

et medlemsmøte. 

 

05/2014-15  Utdanningsmessen 



Arbeidet  med utdanningsmessen innebærer mye arbeid for noen få 

nøkkelpersoner (Bjørn og Vidar i særdeleshet). Dette arbeidet er i dag 

organisert som et prosjekt og ikke i en egen komité som er vanlig for andre 

klubbaktivteter. Styret vil evaluere dagens organisering etter høstens messe 

og evt fremme forslag til endringer, hvis nødvending. 

   

 

06/2014-15 Eventuelt 

 Noen medlemmer har lite frammøte uten å ha søkt permisjon. Disse vil bli 

kontaktet for å få klarhet i medlemsstatus.  

 Neste styremøte berammes til 22. september 2014 kl 17:45 

 

 


