
LILLEHAMMER ROTARY KLUBB 

 
ÅRSMØTEREFERAT 26. NOVEMBER 2013 

  

 

Sak 1 Årsmøtet konstitueres  

Innkalling til årsmøtet ble godkjent 

 Valg av møteleder:   Aud Hulberg 

 Valg av sekretær:   Kirsten Andberg 

 Valg av to til å underskrive  Audun Gjengedal  

 protokollen:                             Gunner Myhren 

19 av 42 medlemmer tilstede. Klubben er beslutningsdyktig når mer enn 1/3 av 

medlemmene er tilstede. 

 

Sak 2 Årsberetning for rotaryåret 2012 – 2013   

  Past president Merete Frisenberg Sundgaard leste årsberetningen.  

 Årsberetningen ble godkjent med en liten rettelse på ett navn. Ryladeltager 

  var Einar Tenden ikke Einar Ferden.  

 Margit Bjugstad ga Merete F. Sundgaard ros for LAMS. 

 

Sak 3 Regnskap og budsjett     

I all hast ble regnskap og budsjett kopiert på papir i mangel av datatilgang. 

Regnskap for rotaryåret 2012 – 2013   

 ble lagt fram med utfyllende kommentarer av kasserer Odd A. Bråthen. 

 Brev fra revisor Tore Kjelsrud ble lest opp 

Årsmøtet godkjente regnskap og budsjett for Rotaryåret 2012 – 2013. 

 Budsjett for rotaryåret 2013 – 2014 

 Styret har lagt seg på samme kontingent som forrige år.  

 Det er regnet med 44 medlemmer i 2013 – 2014.  

Det ble litt diskusjon om innbetalig til RF. Einar Moe poengterte at skulle klubben få 

midler til Lams, måtte vi ha innbetalt en sum til RF. Det ga ikke uttelling i denne 

sammenhengen med private bidrag (som en del medlemmer gir).  

På spørsmål om utdeling av Paul Harris Fellowship ble det svart at  

Lillehammer Rotary Klubb har tilgang på flere utmerkelser.  

Budsjettet ble godtatt. 

 

Sak 4 Vedtekter   

 Det ble enstemmig vedtatt å sette ned et utvalg til å se på vedtektene. 

 Einar Moe ble valgt som leder. 

 Forslaget forelegges klubben på vårparten. 

 Det ble fremmet ønske om å tenke nytt! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sak 5 Valg 

 President for rotaryåret 2015 – 2016 

 Svein Bergum 

 Kasserer for rotaryåret 2014 – 2015 

 Halvor Høystad 

 Sekretær for rotaryåret 2014 – 2015 

 Elin Lyftingsmo 

 Alle valgene var enstemmige 

 

 

 

 

 

Audun Gjengedal  Gunner Myhren                    Aud Hulberg 

 

 


