
Rana Rotaryklubb

Referat fra medlemsmøte 8.10.2015

Tilstede :  10 medlemmer

Saker

Presidenten orientert om dagens hovedprogram som gjaldt besøk av Distriktsguvernør Jan Moslet og 
assisterende guvernør Nordland Harald Skodvin. Før medlemsmøtet hadde styret et fruktbart og hyggelig 
møte med gjestene. 

Kulturinnslag

Vigleik Haga orienterte om Mo kirke og hvorfor den ble lagt til Mo og ikke til Stor Alteren som opprinnelig tenkt.
Vigleik leste tekster av Ole Tobias Olsen som redegjorde for hendelsene i detalj.

Besøk av Distriktsguvernør og assisterende guvernør Nordland – distrikt 2275

Distriktsguvernør Jan Moslet  presenterte sin yrkeskarriere og karriere i Rotary. Han holdt et interessant og 
engasjerende  foredrag som kanskje blir lagt ut på klubbens hjemmeside senere.

Sentrale punkter fra møtet

• Vi fikk ros for rekruttering av yngre medlemmer og for en relativt høy kvinneandel. Vi fortalte at 

arbeidet med nye yngre
medlemmer, samt en økt
kvinneandel fortsetter.

• Vi fikk ros for vår hjemmeside som

ble beskrevet som en av de bedre.

• Vi mangler årets vimpel (se bildet

av DG), så den skal vi skaffe.

• Vi mangler også aktivitet på FB.

Kjell Pedersen har tatt på seg
oppgaven med å få oss opp og gå
på FB igjen.

• Moslet oppfordret medlemmene i

Rana RK til å bidra med en
månedlig sum til TRF. Vi tror vi er en ca 10 som gjør dette i dag. Oppfordringen sendes videre til deg. 
Det er enkelt: Klikk på AutoGiro bildet på nettsiden vår og følg instruksjonen.

• NB! Hver krone vi betaler til Rotary på denne måten blir registrert som bidrag fra klubben. Det betyr at

vi må betale en mindre andel av kontingenten til RI, noe som igjen betyr at det blir mer igjen til lokal 
drift!  

• Vi har, som flere andre klubber, en anstrengt økonomi. Tidligere hadde vi for eksempel en 

utvekslingselev med jevne mellomrom. Enten reiste en lokal ungdom til utlandet, eller så fikk vi ansvar
for en elev fra en annen del av verden. Dette har vi ikke råd til i dag.For å bedre dette har vi bestemt å
innføre vinlotteri. Det viste seg at klubbene til begge gjestene har innført denne ordningen, og den 
fungerer bra.  

DG Jan Moslet besøker Rana RK (Foto: Kjell Pedersen)



• For å bedre på

oppmøtestatistikken bør
medlemmer som blir borte fra
møter av lengre tid søke
permisjon. Da telles ikke disse
som fraværende. 

• Vi har også 85 års regelen.

Dersom alder + år medlem er 85
eller mer fritas en for møteplikt.
De som oppfyller dette kravet
må selv søke om å komme inn
under regelen.

Kjell Pedersen

Sekretær

F.v: Pres Rana RK Aslak E Himle, DG Jan Moslet og AG 
Harald Skodvin (Foto: Kjell Pedersen)


