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STOKKE 
ROTARYKLUBB 

  
President Ole Sverre Lund ledet møtet. 

 

Saksliste 

 

 

Sak 1 - Introduksjonsrunde 

Kort presentasjonsrunde rundt bordet. 

 

Sak 2 – Status mål og planer 

DG kommer på nytt 10. august 2015. (Sekretærens merknad: Antas å være feil fordi dette ikke 

er en torsdag. Sjekkes nærmere med DGE) 

AG kommer til å styre seansen med mål og planer på det møtet. 

Guvernør har møte med klubben etterpå. 

 

Ole Sverre gikk gjennom våre planer og mål 

 

Planer 
- Styrende dokumenter er oppdatert og levende 

-  Lederskapsplan stemmer nå med vedtekter 

- Klubbens mål og planer er oppdatert og fungerer i et 3 års perspektiv. 

- Klubbens mål og planer er lagt opp mot planer og mål fra Rotary sentralt og distriktet 

 

Mål 



- Største utfordringer er medlemsutvikling og rekruttering. 

- Fokus på å utnytte yngre krefter. Engasjere de i oppgaver og komiteer. 

- Fokus på opplæring 

- Legger vekt på gode møteprogrammer og månedsbrev 

- Følger opp medlemmer med lite fravær. Tema på hvert styremøte. 

- Forsøker å sette fokus på det sosiale 

- Årlige trivselsundersøkelser 

- Stram økonomi, men god økonomistyring og struktur.  Kasserer har hatt rollen i mange år. 

- Månedlige styremøter 

- God informasjonsflyt 

- Oppdaterte hjemmesider og dokumentarkiv. Åpen Facebook side. 

- Rotaryfond i år 60$. Ligger noe etter hva distriktet ønsker 

- Vennskapsklubber – Han i Danmark og Hjo i Sverige.  

o Har nå GSE light sammen med disse hvert år. Veksler på å arrangere. I år var det 

Stokke som arrangerte. Har søkt district grant. 

o Hadde også et matching grant prosjekt med disse – Vann prosjektet i Burundi. 

- Serviceprosjekt i Stokke – vedlikehold av Sundåsen 

- Prøver å få til et nytt bærekraftig humanitært prosjekt. 

- End Polio Now. Utlodning ble øremerket prosjektet.  

- Var med på Safarimessen i Tønsberg sammen med de andre klubbene i 8 

klubbsamarbeidet. 

- Stand på Stokkedagene 

- Fokus på å få oppslag i media. 

- Vi hadde en deltaker på Handikamp. Marte Aasvang hadde presentasjon av oppholdet på 

et klubbmøte. 

- Ungdomsarbeid. Deltaker på Ryla. Ungdomsutveksling hvert 3.dje år. Legger av penger 

hvert år.  

 

 

 

Tilbakemelding fra Guvernør 
- Anbefaler 2 personer til å følge opp hver reflektant/nytt medlem. Enklere å følge opp 

dersom en av de er fraværende. 

- Oppfordres til å dele opplegget for opplæring med distriktet 

- Anbefaler at sekretær og kasserer sitter i flere år. 

- Det blir nye hjemmesider for at det skal være tydeligere profil gjennomgående i Rotary 

- Bjørn har to mål for sitt år. Et av de er ungdom.  

- Synes det ser ut som en veldrevet klubb. 

 

 

 

Oppsummert: 
Største utfordringen er å rekruttere og opprettholde medlemmer. 

 

 

Sak 3 - Informasjonsutveksling 

 

Svein Erik informerte om planer om å søke midler til å finansiere/støtte AAA Davidsen i hennes 

sang karriere. Guvernøren synes det er en god ide, og vil anbefale dersom dette kommer på 

distriktets bord. 



 

Guvernøren informerte om at Lågendalen og Stavern har gått sammen om ungdomsutveksling. 

Sikrer at de alltid har en ungdom de sender ut og tar imot. Det fungerer.  

 

 

 

 

Neste guvernørmøte: 10.08.2015 (Sekretærens merknad: Antas å være feil fordi dette ikke 

er en torsdag. Sjekkes nærmere med DGE) 

 

 

 

 

Bærefjell, 29. januar 2015. 

Hans Martin Bærefjell 

Sekretær 
 


