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REFERAT KLUBBRÅDSMØTE 13.NOVEMBER 2012 KL.1930 - 2050 

Tilstede var : Bo, Kaare, Peter, Per, Eivin, Ragnar, Ole, Erik B, Arvid. Vilhelm hadde meldt frafall. 

Agenda ble godkjent. 

Referat fra forrige Styremøte ble godkjent. 

1. Med referanse til  klubbens håndbok, 3-årsplan 2012 og organisasjonsplan , gikk de enkelte 
komitélederne gjennom sin komité-status pr i dag. 

Serviceprosjektkomitéens leder, Egil, er i Spania, og kunne dermed ikke avgi referat. Det ble 
foreslått fra Presidenten at Jazzkomitéen legges inn under denne.  

Vedtak: Jazzkomitéen legges inn under Serviceprosjektkomitéen. Referatet fra årets konsert 
oversendes komitéen, sammen med regnskapet. Komitéen bes om å komme med en 
eventuell innstilling til konsert i 2013. Komitéen må også komme med forslag til ny 
Jazzkomité. Det ble spesielt påpekt fra kasserer at rapportering av medlemssalg av billetter 
må gjøres i forkant av selve konserten. 

2. Medlemskapskomitéen har hatt ett møte, med gjennomgang av oppgavene. Den har flere 
interessenter som nye medlemmer. Komitéen er i rute, og skal ha klart et forslag før jul.  

Erik fremla en revidert brosjyre, eg. laget for Lysaker Rotaryklubb, men redigert for ERK av 
Erik. Denne ble godt mottatt av Klubbrådet. 

Peter refererte til Distriktets brosjyre om et mangfoldig Rotary. Begge brosjyrene sendes til 
Eivin til det planlagte komitémøtet om kort tid. 

3. Kommunikasjonskomitéen hadde ikke noe spesielt å bemerke, med unntak av å påpeke svikt 
når det gjelder innsending av 3-minutters referatene. 

Per påpekte at vår kontakt i Budstikka snart slutter, så vi må finne en ny kontakt.  Han belyste 
viktigheten av å innsende alt av stoff vedr. klubben som er interessant for omverdenen. Sitat ; 
”Rotarys omdømme dannes ut fra hva vi gjør, gjør vi en masse som er bra, MÅ dette ut til 
pressen, så vel som på hjemmesiden”.  

Vedtak: Presidenten må påpeke overfor den som holder 3-minutter, at de har referat-ansvar. 

4. TRF komitéen, skal ha et seminar til uken, det forventes at stor vekt legges på ”Future Vision” 
planen. Ole vil referere dette m.m. på møtet 29/1 2013. 
 

5. Hus – og fest komitéen har problemer med kjøkkenarbeidet, kopper m.v. står uvasket i 
skapene, vaskemaskinen virker ikke tilfredsstillende. Her trengs kanskje opplæring ? 

Toalettene mangler det elementære, som såpe, håndklær og toalettpapir.  

Det er svært mørkt utenfor, dårlig belysning og rot gjør inngangspartiet utrivelig. Dette er 
svært lite representativt for klubben.  

Komitéen må ta kontakt med bibliotekene, for å arrangere bokaftenen. Hvis dette allerede er 
for sent, kan man kanskje få Svein Ottersen til å stille opp? Han er pensjonist, men rotarianer, 
sikkert villig til å trå til. Ronny ordnet med dette i fjor, så Ivar bør snakke med ham. Bokaftenen 
er kanskje en jobb for Erik Asker ? Det nærmer seg jul!  

Vedtak: Per - velsignet selvoppnevnt kontaktperson med Velet - tar kontakt for oppfølging. 
Samtidig må han etterlyse spesialbordene for fremviser og lydanlegg. Hvis ikke disse kan 
fremskaffes, bør vi kanskje se oss om etter nye. 

6. Klubbadministrasjonen har sitt arbeid under kontroll, intet spesielt å kommentere. 
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Styret arbeider med å finne ut hvordan fremtiden for klubben skal se ut hva 
medlemsutviklingen angår. Dette arbeidet gjøres av Bo og Peter, resultatet vil bli fremlagt for 
klubben på strategimøtet 19/3 2013. 

Klubbens økonomi etter 4 av 12 måneder er svært bra. Alle medlemmene har betalt, salg av 
jakker og caps har så langt innbragt Kr 11 000. Tallene må ses i lys av manglende fakturaer 
fra Erik og Peter. 

7. Økonomiseminaret, under ledelse av Sverre-Olav, er foreløpig utsatt til Februar – Mars, 
grunnet ombygging av lokalene i hans bedrift. Møtet er tenkt som et frokostmøte. 
 

8. Tema medlemsutvikling er en stadig gjenganger. Klubben må tiltrekke seg yngre krefter 
dersom vi skal kunne utvikle oss. Bo tar kontakt med Bekkestua, og Peter med Lars Eide for å 
få mer informasjon om hva de har gjort for å få med mange yngre medlemmer. Bruk av 
profesjonelle hodejegere ble også diskutert. 
 

9. Handicamp 2014. 
Toget var gått for vårt vedkommende forrige gang. Nå har Bo kontakter med Momentum, så vi 
håper klubben skal få delta med en kandidat. Forslag fra klubben må være innsendt innen 
februar 2014. 
 

10. RYLA.  
Bo og Peter skal besøke Eikeli Skole for å ha et møte med rektor der. Han vil sikkert foreslå 
en kandidat for klubben. Erfaringen med vår forrige ”utsendte” var udelt positivt. 
 

11. Paul Harris Fellowship – kandidater. 
Forslag – fra hele klubben – sendes inn til Hasse som formann av denne komitéen. Han vil så, 
sammen med Erik B, fremme forslag til Styret. 
 

12. Grasrotandelen. 
Dette tema har vært oppe før, og er avvist av klubben. 
 

13. Styremøter 1. halvår 2013 

Neste styremøte er satt til 12. februar. 

Neste Klubbrådsmøte er satt til 19. mars. 

Så er det styremøte 30. april, og deretter styremøte 4. juni. 

 

MØTET HEVET. 

Peter Sveen, referent. 


