REFERAT FRA KLUBBMØTE
Dato

År

Referent

21. desember

2017

Ola Vea Gustavsen

Kveldens møte ble et flott «kjøkkenmøte», der Ola, Irene, Anders, Einar, Per S,
Svein Tore og Knut møtte. Mange hadde andre ting fore, og hadde gikk beskjed
om at de ikke kunne delta.
Vi startet med et kort styremøte, der sakene var:







Kandidater til neste års styre.
Prosjekt for mor/ barn.
Fremtidige konferanser der sittende og innkommende bør delta
Medlemsverving
Arkiv
Samarbeidet med Bø/Notodden

God stemming på «kjøkkenmøtet»! Bilde: Per Sanni Eriksen

Kandidater til neste års styre.

Irene la frem saken, og ønsker å få dette på plass over nyttår. Det ble luftet om
«gamle ringrever» kunne stille som presidentkandidat etter Irene. Det må på
plass kjapt, da vi ikke bør utfordre nye medlemmer før de har fått litt mer erfaring
og vet mer om Rotary.
Medlemsnettet til Rotary er nå blitt mye bedre og det er en stor fordel å benytte
dette i større grad enn før.
Prosjekt for mor/barn

Irene informerte og fikk i oppdrag å undersøke muligheter for å slutte seg til
andre klubber på prosjekter som klubben kan bli med på. Rotenburg stiller gjerne
med det de blir utfordret til å være med på. Det er viktig at dette blir en felles sak
for klubben.
Fremtidige konferanser der sittende president og / eller innkommende bør
delta:

 Presidenten deltar på samling i Arendal 12.-13. januar.
 Irene deltar på PETS 9.-10. mars på Fevik sammen med president.
 Irene deltar på presidenttreff i Kragerø sammen med president
Medlemsverving

De kandidatene som er meldt, har ikke fått innvendinger fra medlemmene.
Kandidatene skal bli forespurt av sine forslagsstillere / faddere. Det er viktig å
presisere at forslagsstillerne må kjenne potensielle kandidater, og at de
informerer godt om Rotarys mål og idé.
Bardur Einarsson er i dag nyinnmeldt.
Arkiv

Vi savner et arkiv med alt skriftlig som er produser gjennom tidene. Har noen i
klubben kjennskap til hvor arkivene har blitt av?
Samarbeidet med Bø og Notodden

Einar informerte om saken. Et møte med klubbene er utsatt, men blir holdt over
nyttår.
Klubbens innstilling er at vi ønsker å avslutte samarbeidet, og at vi heller går for
egne kandidater fremover.

