
Referat fra klubbrådsmøte Eiksmarka Rotaryklubb 

20.august 2013, kl. 19.15 -20.45. 

 

Til stede: 

Fra styret: Peter, Jens, Kåre, Terje 

Komitelederne/ på vegne av komitelederne: Jan, Ragnar, Ole, Erik, Svein K.B., Tom, JanT.B. 

1. Innkallelse og agenda ble godkjent. 

2. Referat fra forrige klubbrådsmøte ble godkjent. 

3. Revidering av ERK`s håndbok. Endring godkjent. 

4. Peismøter, innkalling: 

Hovland:  Sendt ut 

Brodkorp:  Ikke sendt ut. 

Thommesen:  Ikke sendt ut 

Bjørn har sendt ut innkalling. De andre vil sende ut innkalling denne uken. 

5. Klubbens 3 årsplan, kommentarer: 

Medlemskomiteen må gjøre en stor innsats! 

Klubbens medlemmer må , alle sammen, stå på for å verve nye medlemmer. Vi 

trenger 4 nye medlemmer for å opprettholde klubbens økonomi. 

Vi trenger et nytt lokalt prosjekt som klubben kan engasjere seg i. Det bør være et 

prosjekt som vi gjør selv, ikke et prosjekt som andre driver og vi betaler inn til. 

Andre innspill: 

Ønske om torskeaften! 

Hagefest 

Teateraften. M.a. så kommer forestilling om Buddy Holly til Oslo fra 01.09.13. 

Målet med tiltakene må være «å samle troppene», tiltak som øker samhold og 

vennskap! 

For øvrig bør medlemsoversikt på nettet fornyes med nye bilder. 

Vi bør alle benytte effekter som viser at vi er Rotarianere, når vi er engasjerte i ulike 

tiltak og i hverdagen. Det er den beste egenreklame vi kan få til. 

Planen er strukturert, det er gjennomføringen som er hovedutfordringen. 

6. Jazzkonserten. Det er inngått avtale med Caledonien Jazzband. Caledonien 

forbeholder seg retten til å opptre alene. Avtale med kirken er klar. 

Følgende er med i arrangementskomiteen: 

Bjørn, Erik, Kåre, Øyvind, Tom, Ole og Peter. 

Peter ønsker velkommen på vegne av ERK. 

Det må settes ned datoer for komitemøter. 

Tidsplan og ansvar må avklares. 



Billettprisen blir 200kr som tidligere. Det må avklares hvilket prosjekt overskuddet av 

konserten skal gå til. 

7. Ryla. 1gutt + 1 jente fra Eikeli vgs. ERK tar kontakt med rektor. 

8. Nytt, lokalt prosjekt - forslag - tanker og ideer. Diskuteres i komiteene. 

9. Kjøring for YEP-EEMA konferansen 22. el. 23.08.13. ERK er ikke involvert i dette. 

10. DK. Hvem skal passe House of Friendship? Kåre og Erik. 

11. Evt. Ingen innspill. 

 

  

 


