
Referat fra styremøte i Lhmr Rotary Klubb nr- 1: 2015-16 

Sted/tid: Scandic Victoria, tirsdag 1. september kl. 17.30-18.45  

Til stede: Svein B., Margit, Kristin H.V. Svein M., Gunnar R. 

Forfall: Halvor, Elin, Kristin H., Per 

Referent: Svein B. 

 

Innledning: honnør for vellykket arrangement om kommunereformen. Flere åpne møter må 

avholdes, da detter øker interesse og er god profilering. 

1. Arbeidsdeling mellom komiteer: 

Da vi har kun fire komiteer i år, er det enkelte justeringer fra tidligere. I flere arbeidsoppgaver vil flere 

komiteer samt president samarbeide, ref sist møte om kommunereformen. 

Kommunikasjonskomiteen er f.eks avhengig av faglig innspill fra andre komiteer. Viktig med 

planlegging, ryddighet og kommunikasjon. En god del rutiner er på plass fra tidligere, men vi tar dette 

punktet opp med jevne mellomrom. Er vi i tvil, spør vi.  

2. Distriktskonferansen og guvernørbesøk 

Distriktskonferanse på Hamar 9-11 oktober: President og innkommende president meldes på, og 

utgifter dekkes av klubben. Ledsager må betale selv. Opptil to av de nye medlemmene kan få 

anledning til dagsdeltakelse på lørdagen. Vi melder på Lams som mulig stand-tema. Ansvar for 

tiltakene under dette punktet: Svein B. 

Guvernørbesøk 22. september: antatt program er møte med guvernør og styre fra kl 18 til 19 (kaffe 

og kaker bestilles), guvernørens tale fra kl 19- ca 19.30. Etter dette blir det middag oppe på Scandic. 

Ledsagere inviteres. Ansvarlig for påmelding og gjennomføring sosialt arrangement: Svein M, faglig 

program: Svein B. 

3. Rekrutteringspolitikk 

En lengre diskusjon om dette. Blir et eget møte om dette på et klubbmøte i høst. Presidenten har satt 

5 nye medlemmer som måltall. Hver av komiteene får som oppgave å skaffe minst ett nytt medlem i 

løpet av året. Viktig at hvert enkelt medlem kjenner sitt ansvar, da det er enklest å rekruttere de vi 

kjenner godt. Det ble også påpekt viktigheten av faddernes rolle, da rekruttering også inkluderer å 

beholde nye medlemmer. Nye medlemmer skal tas godt vare på, og presidenten har avtalt møte med 

flere av de nye for å avklare forventninger og lufte erfaringer så langt. 

4. Status komiteer 

Program: program under kontroll og mye er klart. Kristin HV fungerer som leder i tiden som Kristin H. 

er fraværende. 

Arrangement og sosialt: Svein M. listet opp aktuelle arrangementer, fest ifm guvernørbesøk og ifm 

årsmøte i desember (muligens Hvelvet). Nyrekruttering viktig: tas opp ifm medlemsmøte og ellers ref 

utsagn over om alles ansvar og hver komitees måltall på 1. 

Kommunikasjonskomite: godt grep på åpent møte, arbeider med logoer, skal supplere 

profileringsmateriell, vurderer deltakelse på stand i Storgata i høst, men evt annen arrangement kan 

velges. 



Prosjekt &TRF: Per fraværende men Gunnar R. nevnte om god aktivitet, fordelt ansvar og stort 

engasjement. Noe avklaring om prioritering og midler ifm Ukraina trengs. 

5. Status og planer for Paul Harris-utdelinger 

Dette er viktig for profilering av klubben. Saken tas opp på neste styremøte. Til da tenker 

medlemmene over navn på aktuelle kandidater. 

6. Møteplan og eventuelt 

Neste styremøte: tirsdag 13. oktober kl 17.30, Scandic. 

Eventuelt: Svein B. nevnte om kontakt med ungdoms OL, som har spesifisert mulige oppgaver. Han 

følger dette opp, sammen med Kristin H.V og Aud. 

Kristin H.V.  nevnte også behov for møte med Litteraturfestivalen. 

Svein B, referent/040915  

   

 

  

 

 

 

 

 

 


