
Ukebrev uke 4. Referat fra møte 24.1.2017. 
 

Det annonserte møtet 17.1. ble avlyst pga livsfarlige føreforhold. Derfor ikke noe ukebrev for uke 3. 

24.1. var det styremøte, og presidenten brukte selve medlemsmøtet på å referere fra det.  

Men først var det 3-minutt ved Per Roar. Det handlet om organisasjonen SOS Barnebyer, som ble 

grunnlagt i 1949 av den østerrikske humanisten Herman Gmeiner ut fra tanken om at familien er den 

beste arenaen for barn å vokse opp i. SOS Barnebyer gir altså foreldreløse barn en familieramme. 

Organisasjonen er uavhengig av kultur, nasjonalitet, livssyn og politikk, og finnes i 134 land. 

Landsbyene består av 10-15 hus, og barna får her fosterforeldre og søsken. Norge er en viktig 

bidragsyter, med 100 000 faddere. 82% av inntektene går direkte til formålet, de resterende 18% går 

til organisering og jobben med å skaffe inntekter.  

Styremøtet behandlet bl.a. disse sakene: 

 Klubben vil utrede hvilke kriterier som skal gjelde om vi skal utnevne æresmedlemmer og 

dele ut PHF. Arne E leder dette arbeidet. 

 Barbaras årsberetning for 2015-16 ble lest opp. 

 Økonomien er positiv i klubben. Vi har penger på bok! 

 Erik N gjennomgikk møteprogrammet for 1. kvartal. Neste tirsdag drar vi til Holmestrand og 

ser på den nye jernbanestasjonen. 

 Vi trenger RYLA-kandidater før 8.2. Odd Ivar henvender seg til NAV for å se om de kan foreslå 

kandidater. 

 Hedersprisen skal utdeles i mai. Erik G mottar forslag på kandidater og behandler saken 

videre sammen med kommunikasjonskomiteen. 

 Per fortalte om TRF-arbeidet, om prosjekter som er på beddingen. Her blir det gjort en god 

jobb som vil skaffe oss verdifulle inntekter, men som også krever en del dugnadsinnsats.  

Til slutt fortalte presidenten om presidenttreffet i Arendal. Her høstet klubben ros spesielt for det 

gode TRF-arbeidet, ikke minst den gode søknaden om midler. Den resulterte i 10 000 kr fra distriktet, 

som skal matches fra oss. 


