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2. "Årsberetning" - dvs en kort gjennomgang av året hittil. Oppmøte, program, etc.

Synspunkter fra medlemmene, ris og ros.



Programmet hittil i høst

Se påfølgende to sider

Noe som mangler? Noe som savnes?

Nettsidene:www.rana.rotary.no

http://rana.rotary.no/no/hjem#.VkTRiIRpfe8
file:///Users/aslakeple/Downloads/www.rana.rotary.no






Medlemsrapporter pr oktober ved Kjell P

Betydelige problemer med å registrere på R-nettet. Kjell har sjekket data i 

medlemsnett mot faktura fra RI ( som inneholder opptaksdato. ) Ikke alltid samsvar 

mot det som ligge i medlemsnett.



Fremmøtestatistikk Rana Rotary klubb 2015/2016. Vi nærmer oss målet som er 60% oppmøte!



● Oppfordring til medlemmene:

● Vi bør få flere kvinnelige medlemmer! Hva med å kontakte Ladies Circle? 

Eirin Helen Moe er nevnt som kontaktperson på nettet.  

● Hvert medlem undersøker sitt nettverk og forsøker å finne minst ett potensielt 

medlem. 

● Målet er at vi har 30 medlemmer per 1.7.16. 



Vi har 10 stykker som omfattes av 85 årsregelen. Legger ved fil 85 årsregelen.



3. "Årets Rotarianer”, forslag til et nytt miljøskapende tiltak.



Kriterier for tildeling av hedersprisen ”Årets rotarianer” i Rana Rotaryklubb 

(utarbeidet av Vigleik Haga)

Ved rotaryårets avslutning kan styret tildele et av klubbens medlemmer hedersprisen ”Årets 

Rotarianer”. Som synlig bevis på på hederstildelingen vil medlemmet i forbindelse med 

presidentskiftet få overrakt en plakett, der medlemmets navn, årstall for tildelingen og 

følgende tekst er inngravert: Årets rotarianer, Rana Rotaryklubb.



Ved tildelingen skal styret legge vekt på disse kriteriene:

1. Årets rotarianer har bidratt aktivt til å utvikle klubbens aktiviteter

2. Årets rotarianer har gjennom sin deltagelse på klubbens møter bidratt til trivsel og et godt klubbmiljø

3. Årets rotarianer har utmerket seg ved godt og regelmessig oppmøte, og ved å sørge for permisjon 

ved fravær

4. Årets rotarianer har vært aktiv i arbeidet med å sørge for ønskelig rekruttering til klubben

5. Årets rotarianer har godt omdømme i lokalmiljøet, og framstår som en god representant for Rana 

Rotaryklubb

6. Årets rotarianer representerer Rotarys grunnverdier på en tydelig måte: høye etiske krav i sitt 

yrkesliv, tjenestevillighet og hjelpsomhet

7. Prisen kan kun gis en gang til samme person

8. Årets president kan ikke utneves til Årets Rotarianer. 



4. Klubbens økonomi.



Resultat og balanse  for 2014/2015 og budsjett for 2015/2016 ved Eva Rise



Resultat og balanse  for 2014/2015 og budsjett for 2015/2016 ved Eva Rise



5. Valg av neste års styre.



Forslag til nytt styre for 2016-17

President: Per Waage

Kasserer: Eva Rise

Sekretær: Vidar Røssvassbukt

Past-President: Aslak E Himle

Styremedlem: Linda Heian

(Forslaget ble vedtatt)
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