
Referat fra styremøte 3/2014-2015 i Arna Rotary klubb 27.oktober 2014 

 

Sted: Arna Idrettspark 

Tid: Mandag 27. oktober 2014 kl 20:00-21:00 

Tilstede: Hallvard, Sveinung, Bjørn Ove og JohnWilly 

Fravær: Britt S.I. og Synnøve 

 

Agenda 

11/2014-2015 Referat fra forrige styremøte/oppfølging av tiltak 

12/2014-2015 Gjennomgang om søknader om økonomisk støtte fra ARK i 2014-2015  

13/2014-2015 Regler for billettsalg i forbindelse med konsert, Kulturdagane i Arna.  

14/2014-2015 Eventuelt 

 

11/2014-2015 Referat/oppfølging 

 Referatet fra forrige møtet ble godkjent  

 Presidenten har skrevet og sendt brev til Sparebanken om å gi Bjørn Steine fullmakt 
til å attestere utbetalinger fra ARK’s bankkonti. Avventer bekreftelse fra banken (j.fr 
sak 7/2014-2014/). 

 

12/2014-2015 Søknader om økonomisk støtte fra ARK 

Tre søknader om økonomisk støtte ble behandlet;  

1. Søknad om tilskudd til nytt flygel i Arna Kyrkje. Søker ARRANGØRENE v/ Bjørn 
Myhren 

2. Støtte til aksjonen Happy Birthday  
3. Kostnader i forbindelse med jubileumskonserten for TV-innsamlingen ved Egil Eldøen 

i Arna Kirke 
 

Søknad nr 1. Søknaden omfatter delfinansiering av innkjøp av et kvalitetsflygel til Arna Kirke 

som i 2015 er 150 år. Jubileet skal markeres med flere konserter. Kostnadene for et flygel er 

mellom kr 300.000.-kr 350.000. 

Søknaden til ARK er todelt, der den ene omfatter godkjenning fra Styret i ARK om å benytte 

kr 12.500, som er 25%  og ARK’s andel av en støtte på kr 50.000 som Arrangørene (Arna 

Rotary Klubb, Arna Mållag, Arna-Bergen Fråhaldslag og Folkeakademiet) har innstilt på å 

støtte innkjøp av nytt flygel i samsvar med sitt mandat som er: ”Arrangørene kan fremje 

forslag om å nytt oppsparte midler til føremål som gagner lokalmiljøet. Slike forslag skl 

leggjast fram for dei 4 organisasjonenetil godkjenning”. Midlene er andel av oppsparte 

midler fra tidligere konserter (om lag kr 164.000).  

Den andre del av søknaden omfatter en direkte støtte fra Arna Rotary Klubb på Kr 25.000. 

som delfinansiering av nytt flygel. (Fullstendig søknad med grunnlag for søknad er vedlagt 

referatet) 

 



Vedtak 

 Styret i ARK godkjenner at kr 12.500 av oppsparte midler på felleskonto for konserter 
kan nyttes til delbetaling av nytt flygel til Arna Kirke. 

 Styret innstiller på at ARK avsetter kr 25.000 til delfinansiering av nytt flygel til Arna 
Kirke. Disse utgiftene skal utgiftsføres som et lokalt prosjekt. 

 

Søknad nr 2.  

 

Et norsk initiativ for å gjennomføre en aksjon kalt 10.000 Happy Birthdays, som kan redde 

10.000 flere mødre og spedbarn i Malawi og Zambia, er igangsatt av organisasjoner og 

Laerdal Health fra Stavangerområdet med støtte fra nasjonale og internasjonale 

jordmorforeninger. Rotaryklubber i Stavanger med Øyane Rotary klubb som koordinator, 

støtter opp om aksjonen.  Vårt distrikt 2250 støtter også aksjonen.  

Bjørn Westfoss Larsen fra Øyane Rotary klubb orienterte medlemmene i Arna RK om 

aksjonen i medlemsmøtet 27. oktober (Se referat i månedsbrevet). Bjørn anmodet om 

økonomisk støtte fra enkeltmedlemmer eller klubb. Kronebeløpet som gis i støtte til 

aksjonen dobles av Laerdal Health.  

 

Vedtak 

Styret synes at initiativet er godt, og vedtok å bevilge kr 25.000 til 10.000  Happy Birthdays 

aksjonen. Utgiftene utgiftsføres som et internasjonalt prosjekt. 

 

Søknad nr 3 

I forbindelse med 40-års jubileumet for TV-innsamlingen der Arna Rotary har vært med siden 

starten, arrangerte Arna Rotary en gratiskonsert for innbyggerne i bygda i Arna Kirke med 

Egil Eldøen som vokalist. De samlede utgiftene for konserten var ca kr.30.000. Det ble samlet 

inn kr 19.000 etter konserten som ble gitt av Arna Rotary til TV-aksjonen. I forbindelse med 

konserten fikk ARK positiv mediefokus med 2-siders oppslag i Bygdanytt og i lokalsending til 

NRK. Rotary Norden vil også omtale konserten og klubbens innsats i TV-aksjonen i neste 

utgave av magasinet. 

 

Vedtak 

Styret var godt fornøyd med konserten og den positive mediedekningen i etterkant, og 

godkjenner at utgiftene til konserten på kr 30.000 belastes prosjektkonto, og at disse 

kostnadene utgiftsføres som et internasjonalt prosjekt.    

 

13/2014-2015 Regler for billettsalg i forbindelse med konsert, Kulturdagane i Arna.  

 

Styret hadde bedt Bjørn M. og Sveinung om å utarbeide retningslinjer hvordan klubben skal 

håndtere billettsalget til kirkekonserten som avholdes under kulturdagane i Arna (J.fr vedtak 

i sak 04/2014-2015). Forslaget til retningslinjer er vedlagt dette referatet. 

 

 

 



Vedtak 

Styret stiller seg bak forslaget som var utarbeidet, og gir presidenten fullmakt til å fremme 

dette forslaget i et medlemsmøte for diskusjon eventuell godkjenning. 

 

14/2014-2015 Eventuelt 

Ingen saker 

 



 



 



 


