
Ukebrev uke 34. Referat fra møte 21.08.2018. 
 
President Trond ønsket alle velkommen til kveldens møte som var avsatt til informasjon fra de ulike 
komiteene våre. 

 
 
Vår utvekslingsstudent Clay var til stede og ble behørig presentert. Han bodde nå hos Jan Torbjørn og 
hadde allerede funnet seg godt til rette hjemme og på Sande videregående. 

Bilde av vår utvekslingsstudent Clay 

 
 
Vi gikk deretter over til høre fra komitelederne hva som var planlagt for dette Rotaryåret. 



Først ute var Administrasjonskomiteen ved leder Geir Ramskjell. 

 Program for høstens møter var stort sett på plass og var utsendt til medlemmene 

 Komiteen vil intensivere 3 minutters programmet 

 Noen bedriftsbesøk står på tapetet 

 Guvernørbesøket er avtalt den 9 oktober 

 Fårikålaften er satt til 23 oktober 

 Det tradisjonelle julemøte er satt til 18 desember 
Så var det Omdømmekomiteen ved leder Odd Ivar Lindseth. 

 Våre hjemmesider skal ha ukentlige oppdateringer 

 Vi skal skrive ukebrev fra møtene våre 

 Ta bilder ved alle møter og arrangementer 

 Oversende stoff til Rotary Norden 

 Oversende stoff til lokalavisen 

 Markedsføre Ryla, GSE og andre Camps 

 Forbedre skiltingen ved vårt møtelokalet og veien hit 

 Komiteen har ansvaret for Årets Hederspris. 
Deretter var det TRF komiteen ved leder Øyvind Eriksen. 

 Det er foreslått en kunst og håndtverksmesse i november (mulig 17 nov.) 

 Rebusløp for biler rundt om i Sande 

 Ivareta våre 4 boder med utleie og stell (Per Kveen er ansvarlig) 

 Gjennomføre vinlotteri ved ulike arrangementer og møter 

 Gjennomføre dugnader med oppsetting av brøytestikk 

 Bidra ved skilting ved portalen 
Så var det Medlemskapskomiteen ved leder Ellen Lærum Espeseth. 

 Mål om å få 4 til 5 nye medlemmer og da gjerne damer 

 Sende ut brev/innbydelser til kandidater 

 Bruke fadderordningen 

 Ivareta å beholde nåværende medlemmer 

 Benytte informasjonsmøter til å markedsføre oss 

 Viktig med godt renommé og omdømme 
 
Kaffekomiteen hadde som vanlig alt på stell, og takk for det. 

 


