
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 
 

Dato:  29.08. År: 2019 Referent : Øystein Haugen 

                                     

 
 
Følgende  deltok:  Irene, Hermann. Knut. Per Sanni. Monica.  Egil. Odd.  Einar K, Liv Sonja, 

Per Harald, Asbjørn, Kolbjørn, Bent Aslak, Olav Gaute, Mathias, Ragnar, Miklos, Øystein 

 

President Irene ledet årsmøtet. 

 

Noen saker før og etter årsmøtet: 

*  Einar hilste fra Rotenburg og solgte lodd til "Andeløpet".  Overskuddet går til mange gode 

formål, både internasjonalt og lokalt i Tyskland.  Loddprisen  er kr. 50,- 

 

*  Dagen i dag: 

-  Det er navnedag for Johan og Jone 

-  Apropos pågående valgkamp:   -denne dagen i 2000 hadde Fremskrittspartiet en oppslutning 

på 34,3 % 

-  Ingrid Bergmann ble født i 1915 

-  Michael Jackson ble født i 1958 

-  Daværende Kronprins Harald giftet seg med Sonja Haraldsen 

-  I 1966 styrtet et russisk Tupolev i Operafjellet på Svalbard, og 141 mennesker omkom 

 

*  Komiteene fra forrige rotaryår fortsetter, med små edringer.  Ny liste vil komme.   

I informasjons- og referatkomiteen går Per Harald ut og Olav Gaute kommer inn. 

 

*  Vi søkte Sparebankstiftelsen om midler i fjor, men fikk ikke noe.  Vi bør søke på nytt (frist 

15.09.)  Einar vil konferere med Ola Vea om dette, og presidenten bør signere en eventuell 

søknad. 

 

*  Rotary bør være registrert i "Frivillighetsregisteret" og på den måten kunne få tilgang til 

penger øremerket "frivilligheten".  Dette bør koordineres med Distrikt 2290 

 

*  Det ble tatt opprop for hyggekvelden 12.09. 

 

 

Årsmøtet 

*  Utsendt innkalling ble godkjent. 

 

*  Øystein ble referent. 

 

*  Bent Aslak og Knut vil underskrive protokollen. 



 

*  Årsrapport er laget, men det mangler litt.  Rapporten blir sendt ut når den er ferdig, og selve 

innholdet refereres derfor ikke på nytt i dette referatet. 

 

*  Rapporten ble gjennomgått av presidenten og de respektive komiteer. 

-Irene roser spesielt Internasjonal komite v/Einar for godt "fredsarbeid".  Hun oppfordrer til å ta 

med venner oftere på møtene når vi har foredrag av eksterne. 

-  Einar presenterte rapporten fra Internasjonal komite. 

-  Øystein leste rapport fra Informasjons. og møtereferatkomiteen.   

-  Per Harald refererte fra TRF-komiteen 

-  Liv Sonja refererte fra komiteen for Program -og Yrkestjeneste. 

 

*  Mathias presenterte regnskapet og Odd hadde revisorberetning.  Vi har nå ryddet kraftig opp, 

har gått med overskudd og har bra med penger på "bok". 

Det ble diskusjon om betalingsmåter.  Vipps koster oss penger hver gang det brukes, og bør 

derfor begrenses.  Det er dessuten mye mer arbeid for kasserer.  Det ble også diskutert om vi 

kan/bør inkludere lotteripengene i kontigenten.  Alt dette vil bli diskutert i styret.  Regnskapet 

ble godkjent. 

 

*  Mathias la også fram et forslag til budsjett for 2019-2020.  (foreløpig med stipulet resultat kr. -

3.000) 

Noen budsjettposter kan bli justert.  Blant annet er det ulike meninger om prisene på 

hyggekveldene, -om f.eks hver enkelt skal betale for vin etc. 

Vi øremerker kr. 30.000 til prosjekter i Indonesia. 

 

 

Odd vant vin og Kolbjørn fikk "napp". 

 


