
 

Styremøte Kongsgård Rotary 

01 mars 2021 

Til stede:  

Ingrid Mydland, Migle Helmersen, Eiliv Ulltveit – Moe, Elisabet Stray; Hege Boman 

Grundekjøn, Tor Inge Waag (på telefon), Berit Markussen (gjest) 

 

Punkt 1. Oppsummering fra dagens klubbmøte (AG Berit Markussen deltar på pkt. 1): 

Styret diskuterte hvordan klubben kan følge Berits oppfordring til å bli engasjert Rotarianer. 

Kongsgård Rotary ønsker at Berit Markussen AG følger opp plan fra forrige AG om et 

intercitymøte, og inviterer alle presidenter i Kristiansand med tema Miljø. Hvis noen i 

klubben ønsker å jobbe med det, oppfordres vedkommende til å melde seg på dette. Berit 

tar dette opp i regionmøte i mai. 

Kameratskapskomite får en oppgave til å peke ut vertskap til hvert klubbmøte – denne rollen 

skal forplikte vedkommende til å ta initiativ for «små prat» med klubbens medlemmer.  

Punkt 2. Opptak nye medlemmer, formell dato: 

Opptak av nye medlemmer blir på sommerfesten 21 juni. Fadderen skal følge det 

administrative med innmelding – informasjon om kandidaten leveres til sekretær 

(Migle).Skjema ligger  på klubbens nettside. 

Forslag: Engasjere medlemmer mer gjennom å snakke / «lufte tanker» høyt om klubben «da 

og nå» (ca 3 min), som en kort oppstart på hvert møte. Ansvarlig: Programkomite høst 2021.  

Punkt 3. Gjennomgang regnskap/ budsjett: 

Flere medlemmer må purres på kontingent og betaling vinlotteri – Kasserer purrer og 

President snakker med de som ikke har betalt over flere semester, etter konkret avtale med 

Elisabet Strai, kasserer. Endelig presentasjon av regnskap/resultat for 2019/2020 

kommenteres for styret i neste styremøte.  

Punkt 4. Rapporter/ oppfølging komiteer. 

Egen komité Miljø fra neste Rotary År. Kåre Berg ønsker avløsning fra TRF. Hege følger opp. 

Tore Underland ønsker avløsning/rullering som leder kameratskapskomite.  

Punkt 5. Planlegging  jubileum/fysiske treff våren 2021. 

Jubileumstreff / grillaften den 13 mars avlyses. Markeringen blir på medlemsmøte den 15 

mars. På dagsorden er loddtrekning og PLIS prosjektet. 

Punkt 6. Program 

Første fysiske møte planlegges 26 april. Jubileumsmarkering flyttes til sommeravslutningen  



Punkt 7.  

se punkt 4 

Referent 
Migle Helmersen (sekretær) 
 
President 
Ingrid Mydland 
 
08.03.2021 
 
 

 


