
Referat fra styremøte 2/2014-2015 i Arna Rotary Klubb – 22. september 2014 

Sted:  Arna Idrettspark 

Tid:  Mandag 22.09.2014 kl 17:45- 19:00 

Tilstede: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Synnøve, og John Willy (Bjørn Steine og Britt F.I 

møtte for behandling av regnskap og budsjett) 

Fravær:  Bjørn Ove 

 

Agenda:   

7/2014-2015  Godkjenning av referat fra forrige styremøte/oppfølging av vedtak 

8/2014-2015  Regnskap 2013-2014 

9/2014-2015 Budsjett 2014-2015 

10/2014-2015  Eventuelt 

 

7/2014-2015 Referat. 

 Referatet fra møtet ble godkjent med følgende innspill/kommentarer. 

Til sak 01/2014-2015.  

 Presidenten lager månedsbrevet som videresendes til Synnøve for å bli lagt ut 

på hjemmesiden 

 Bjørn Steine får fullmakt av Styret til å godkjenne utbetalinger fra ARKs 

bankkontoer. Han gis denne fullmakten i tillegg til Britt F. Iversen som i dag 

er eneste klubbmedlem med slik fullmakt. Presidenten lager et skriv til 

Sparebanken på vegne av Styret om at Bjørn Steine gis fullmakt til å 

benytte alle kontoer til klubben. 

Til sak 2/2014-2015.  

 Ordningen med SMS varsling før medlemsmøtene er etablert. Hallvard sender 

ut SMS tidlig mandag morgen. Han vil fortsette med denne praksisen inntil 

videre. 

Til sak 6/2014-2015  

 Tom Jakobsen har meldt seg ut siden forrige møte. Nizzar er kontaktet og 

begrunner lite frammøte med den kaotiske krigstilstanden i hjemlandet. 



Han ønsker å fortsette som medlem. Norunn søker om permisjon i 6 

måneder fra 1.10. 2014. Sekretær legger inn permisjonsperioden på 

Medlemsnettet. 

8/2014-2015 Regnskap 2013-2014 

 Bjørn S hadde utarbeidet et oppsett som viste regnskapspostene  

sammenholdt med budsjett. Dette var en oversiktlig framstilling som vil bli 

lagt fram for medlemmene for godkjenning. Overskuddet i budsjettåret blir 

ca 40.000 kr. 

9/2014-2015  Budsjett 2014-2015 

 Britt S. I og Britt F.I hadde utarbeidet forslag til budsjett som ble presentert for 

Styret. Styret foretok mindre justeringer i dette forslaget, som vil bli lagt 

fram for medlemmene for diskusjon og godkjenning på medlemsmøte 

29.9.2014 

10/2014-2015 Eventuelt 

 Ingen saker 

Referent 

John Willy Valdemarsen 

 


