
Ukebrev uke 48. Referat fra møte 28.11.2017. 
Årsmøte 2017 ble avholdt i henhold til våre lover og vedtekter. 

Årsberetning 2016/2017 

Styret 

Styret har i perioden bestått av:                                                                 
President                            Odd Ivar Lindseth                                                                                    
Innk. President                    Arne Ellevog                                                                       
Past President                     Barbara Ida de Haan                                                                           
Sekretær                             Bernt Eriksen                                                                                     
Kasserer                              Knut Eilif Husa                                           
Administrasjonskomiteen     Erik Narverud                                      
Informasjonskomiteen          Erik Gauslaa                                                                    
TRF og prosjektkomiteen     Per Kveen                                          
Medlemskapskomiteen         Arv Henning Tjore                                                  
Festkomiteen                       Thomas Bjørløw                                                                         
Leder av YEO                       Trond Sando   

Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter og det er behandlet 33 saker.        
Alle våre styrereferater er undertegnet av President og Sekretær og er arkivert i 
henhold til vedtak. 

Møtested 

Klubbens faste møtested er i dag Sande Prestegård etter at vi i mange år har hatt 
vårt møtelokale i Sande Menighetshus. Flyttingen til Sande Prestegård har medført 
en besparelse i våre leiekostnader samt at det er en langt større fleksibilitet med 
hensyn på sosiale tilstelninger i regi av klubben.                                                                   
Vår faste møtedag er tirsdag kl.19.30 

Medlemmer 

Klubben har ved årsavslutningen 30.06.2017, 27 ordinære medlemmer samt 1 
æresmedlem. Vi har fått 2 nye medlemmer i løpet av perioden og 1 medlem har 
sluttet på grunn av flytting  

Organisasjon  

Klubbens lederskapsplan viser vår organisasjon og komitestruktur. Komite- og 
tjenesteoppgavene er sammenfattet i en matrise samt i våre vedtekter.            
Hver komite får sine mål og oppgaver innenfor Rotarys 5 tjenestegrener. Dette har 
resultert i et strukturert komitearbeid. Gjennom arbeidet i de enkelte komiteene 
har klubbens roterende 3 års plan blitt revidert. Årets målsetninger er i stor grad 
oppnådd – bortsett fra målet om økt medlemstall. 

 



Møter 

Vi startet opp med møter etter sommerferien den 2 august og vårt første ordinære 
styremøte ble avholdt den 16. august.  
Klubben har hatt 44 møter fordelt på henholdsvis, Ordinære klubbmøter, Sosiale 
tilstelninger, Besøk i andre klubber, Bedriftsbesøk og Dugnader. Frammøte har 
ligget på ca. 60 % men da våre vedtekter nå er blitt endret har vi også besluttet å 
slutte med fremmøteregistrering. Programmene har vært gode og interessante, 
med gode foredrag fra både egne og eksterne foredragsholdere. Vi har hatt noen 
egoforedrag, og gjennom noen 3-minutter også fått innblikk i hva som opptar 
medlemmene både privat og i yrkeslivet. Det er også verdt å nevne at vi har hatt 
fellesmøter med Holmestrand RK og Sande Lions. 

Vi ser av frammøtene på våre sosiale kvelder, og da med ledsagere og venner av 
klubben, at disse kveldene er svært så populære blant medlemmene. Det er derfor 
verdt å nevne høstens fårikålaften, årets julebord, vinterens torskemiddag og sist 
men ikke minst årets vinsmakingskveld og alle kan kalles for suksekvelder.            
Vi har lagt vekt på det sosiale livet i klubben da dette fremmer kameratskapet og 
det indre samholdet. 

Det er også verdt å nevne at flere av våre medlemmer i klubben har deltatt på 
PETS, TRF-kurs og Distriktskonferanse i regi av Distrikt 2290. 

Guvernørbesøket ble avholdt på tradisjonelt vis med først en bespisning for så å få 
en orientering fra styremedlemmene og komitelederne i forkant av det ordinære 
medlemsmøtet hvor Guvernør Sigurd Arbo Høeg ga oss innspill og motivasjon for 
vårt år. 

 

Spesielt for året. 

Som president for dette året har jeg vært opptatt av medlemmenes og klubbens ve 
og vel og i den anledning vil jeg nevne følgende: 

 Har fått laget en førsteutgave av klubbens håndbok som er ment å være et 
oppslagsverk for alle klubbmedlemmene. 

 Har fått revidert og modernisert våre vedtekter i tråd med anbefalinger fra 
distriktsadministrasjonen. 

 Har fått utnevnt vårt chartermedlem Daniel Bråten til æresmedlem 

 Har fått tildelt Erik Narverud en velfortjent PHF for hans klubbinnsats. 

 Klubbens hederspris ble dette året tildelt Aud Gunnestad for hennes 
utrettelige frivillige innsats for våre nye landsmenn. 

 TRF komiteens valg av ``Alle skal med`` som årets prosjekt for tildeling av 
midler til lokalt arbeid. 

 Innsamling av midler til øyeblikkelige hjelp for flyktninger i form av en 
Shelterboks og en Waterboks. 

 Alle gode oppslag i lokalavisene om våre prosjekter og aktiviteter som kan 
fremme hva Sande Rotary står for. 



Jeg føler at alle i styret og komiteene dette året har gjort en kjempeinnsats og som 
avtroppende president takker jeg alle klubbens medlemmer for et spennende år. 
For når alt er sagt, det er møtene og medlemmenes tilstedeværelse og deltagelse 
som gjør et Rotary-år til et godt år. 

Sande oktober 2017 

 

Odd Ivar Lindseth. 

 


