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Møtet var annonsert som en mulighet for å diskutere klubbens retning framover. Presidenten 

orienterte om styremøtet i forkant, der årsmøtet 29.11. ble forberedt. Det ble også plass til en 

gjennomgang av TRF-komiteens planer. 

Men først holdt Arne E et treminutt om betydningen av øyeblikket nå. Vi er så opptatt av fortid og 

framtid at vi ofte overser nuet. Han leste et dikt av Piet Hein som illustrerer dette, «Om å leve i 

nuet». 

Deretter fortalte Odd Ivar fra styremøtet. Innholdet på årsmøtet skal følge visse retningslinjer som er 

nedfelt i vedtektene. Møtet skal godkjenne årsberetning og regnskap fra forrige år. Barbara var ikke 

der, så vi må avvente årsberetningen, men regnskapet er satt opp av kasserer og godkjent av revisor. 

Innkommende president Arne E presenterte så sitt forslag til styre for rotaryåret 2017-18, som viser 

en god match mellom erfarne og nye medlemmer. Forslaget blir sendt ut til medlemmene, så det 

refereres ikke her. 

Arne E annonserte at de nye vedtektene våre blir tatt opp til godkjenning på årsmøtet. De skal være 

godt gjennomarbeidet nå, blant annet gjennom flere runder med distriktledelsen. 

Per snakket så om TRF-komiteens arbeid for å få inn penger til prosjektene. Vi har forpliktet oss til å 

finansiere en shelterbox og en waterbox. En shelterbox skal stilles ut ved ulike førjulsarrangementer, 

og skal trigge salget av julenek. 150 nek er bestilt til innkjøpspris kr 30, og de skal selges for 50, så her 

er det mulighet for en god fortjeneste. I tillegg har vi tatt på oss å pusse opp skiltet utenfor 

prestegården. Per er i gang med forhandlinger som skal sikre oss et overskudd her også. Det er også 

mulig at vi blir med i et «alle skal med-prosjekt» i kommunen. Per har søkt penger fra District Grant 

etter nye retningslinjer, og håpet er stort om at vi får tilskudd. 

Når det gjelder ungdomsutveksling, er det enighet om at vi følger Tronds råd om å utsette vårt 

engasjement ett år, dvs til 1918-19. Da ser det ut til at vi har en god kandidat. 

Et solid møte med mye og god informasjon! 


