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REFERAT FRA KLUBBRÅD TIRSDAG 7.1.2014 Kl. 19:30 – 20:15 
 
Tilstede: Bjørn, Tom, Ole, Jens, Jan R, Bo, Peter, Jan B, Arvid 
Fraværende: Kaare, Rüstem 
 

1. Innkalling godkjent 
 

2. Referat ble opplest og godkjent. 
 

3. Gjennomgang av klubbens 3-års plan, revisjon, etter innspill fra Presidentens møte.(Peter) 
Mål: Blir som tidligere 
Aktiviteter: 
 Julemarked. Det var færre personer enn tidligere (pga været?) Det var mindre  

info/annonsering på forhånd). Det er usikkerhet om fremtiden for dette 
arrangementet. 

Medlemskapskomité: 
 Peter kontakter Vilhelm. 
 Tore Ben Andresen vil bli foreslått som medlem. 
 Peter kontakter Tove. 
 Kanskje nytt lokale vil bringe oss i kontakt med nye medlemmer??? 
 
Serviceprosjektkomité: 

Vi mangler nye prosjekter. 
ERK avventer ny rapport fra Marius Koestler. Ole følger opp Marius. 
Skal ERK støtte skolegang for 2 barn i Kisenyi? (mot en i dag).  
Avventer rapport fra Kaare om økonomi. 
Forslag fra Ole: Kan vi støtte utdannelse over flere år for noen gode ungdommer? 
(spesielt innen yrker som trengs i fremtiden som teknologi/kommunikasjon eller 
læreryrket). Hva med støtte til unge gründere? 
 

Hus- og festkomité: 
 ERK skal ikke arrangere torskeaften i år, men vi er invitert til Røa RK. 
 Det er ønskelig at komitéen foreslår et sosialt arrangement for 2.halvår 2014. 
 
Kommunikasjonskomité: 

Arvid legger ut info om klassifikasjon, ferdigheter og interesser sammen med bilder  
på vår hjemmeside.  
Arvid sender ut e-post til alle medlemmer og ber om info om a) ferdigheter og b) 
interesser for ajourføring av ovennevnte hjemmeside. 

TRF-komité: 
 Ole følger opp mht Kisenyui 
 

4. Komiteene, hvor langt er vi kommet i komitearbeidene, hva bør tas opp til gjennomgang på 
peismøtene ? Etter innspill fra Presidentens møte.(komitéformennene) 
Se kommentarer i forrige punkt. 
 

Programmet for 1.halvår 2014 (Jens) 
Vi mangler foredragsholdere til 3-4 møter. Vi har følgende forslag som skal følges 
opp: 
- Jan R følger opp tanken om et foredrag rundt grunnlovsjubileet, og Norges utvikling. 
- Peter prøver å få en foredragsholder fra USA’s ambassade. 
- Terje prøver å få en foredragsholder om hacker-virksomhet og Norges sikkerhet. 
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5. Forberedelser til Guvernørbesøket 4.2. (Jan B.) 

Møtet blir i Grini Næringspark, i Conectos lokaler. 
Jens sørger for at alle involverte er klar over sted og at tidspunktet for møtet med de 
involverte er kl.1600. 
 

6. Rakfiskaftenen (Jan B.) 
Alt er under kontroll. 

 
7. RYLA deltakere ? Det nærmer seg påmeldingsfristen. (Jens) 

??? 
 

8. Vedtak om Grinilunden Kirke, etter avstemning fra Presidentens møte. (Peter) 
Jan R foreslår at vi sier opp bruk av vellets lokaler uansett. Peter snakker med Per og 
formulere et brev til vellet hvor dette blir sagt og at vi ønsker et alternativt tilbud. 
Befaring av lokalene i Grinilund ønskes om ca en uke, Jens avtaler dette. 
 

9. Kandidater til Eiksmarkaprisen ? (Bo) 
Eivin, Per og Bo er komitémedlemmer nå. Eivin er leder. Utdelingen bør foregå i 2014. Ole 
bidrar gjerne. 

 
10. Jazzkonserten – skal denne videreføres i 2014? 

Konserten har fått gode tilbakemeldinger etter at Caledonien endret sitt reportoir. Vi ønsker å 
gjennomføre dette pånytt i 2014. 
Peter spør Ragnar om han vil påta seg oppgaven. 
 

11. Eventuelt 
ERK har mottatt noen forespørsler om støtte til andres prosjekter.  
Vi vil prinsipielt ikke gå inn med økonomisk støtte til andre klubbers prosjekter. 
Dette gjelder: 
- Tilbud fra Bekkestua om deltakelse med finansiering av deres prosjekt i Nepal (hospital), 

ble avslått, begrunnet med at ERK ønsker å benytte sine midler til egne formål.  
Peter gir beskjed. 

- Tilbud fra Izmir Mavisehir om deltakelse i et Global Grant prosjekt (barn med epilepsi), 
avvises med samme begrunnelse som over. 
Peter gir beskjed. 
 

ERK ønsker å ta Rusken-oppgaven alene. Eivin påtar seg å lede dette og vil orientere Lysaker 
RK om klubbens beslutning og sørge for søknad til Bærum Kommune om dette.. 

 
Arvid 
7.1.2014 


