
       Gamlebyen Rotaryklubb 
    Referat medlemsmøte 30.03.22  

   ÅRSMØTE   

    

Tilstede: 19 medlemmer og 2 fullmakter 

Før start på sakslisten til årsmøte, ble de fremmøtte informert om at Terje M, Ottar og Dag 

hadde lagt gulv i boden i bakgården på Donkejon. Det ble også gjennomført en liten befaring 

etter avsluttet møte. 

ÅRSMØTE: 

1. Regnskap 

Terje G. gikk gjennom status, se vedlegg 1, og presenterte et overskudd for året 2020-21 på 

kr.19.563,-, mot et underskudd på kr. 29.200, - for året 2019-20. 

Bortfallet av inntekter på vaffelsalget, var langt på veg kompensert av økningen av inntekter på 

vinlotteri – totalt kr. 28.206, -. 

Den store utgiftsposten for året var skilt på Krigskirkegården med kr. 41.450, -, men den 

kreerte samtidig en inntekt i form av gaver/sponsing på kr. 29.500, -. 

Ragnvald N. viste til revisjon av regnskapet, som var gjennomført på en tilfredsstillende måte og 

ga god informasjon om de økonomiske forhold i klubben. Se vedlegg 2.  

Revisor anbefalte styre og klubben at regnskapet for 2020-21 godkjennes, noe Årsmøtet også 

gjorde! 

2. Valg av President 2023-2024 

Styret har innstilt (og forespurt) Ottar Weel som president for året 2023/24.  

Årsmøtet valgte Ottar ved akklamasjon. 

Ottar takket for tillitten og ville gjøre sitt beste for å videreføre klubbens gode miljø. 

3. Styret for 2022 – 23 

1. President 2022-2023, Ragnvald Nore, la fram sitt forslag/ønske til styre for det 

kommende Rotary-år til godkjenning. 

o President   Ragnvald Nore 

o Avtroppende president Terje Mathisen 

o Påtroppende president Ottar Weel 

o Sekretær   Håvard  

o Kasserer   Terje 

o Styremedlem   Dag Strømsæther – leder av programkomiteen. 

2. I og med at Ragnvald N går på som president og da ikke samtidig kan være revisor, ble 

vervet besatt av Terje M. 

Godkjent av Årsmøtet. 

  



4. Forslag om revisjon av klubbens vedtekter. 

Bernt Børresen fremmet forslag til endring av vedtekter rundt valg/tilsettelse av president, 

med hensikt å få vedtektene i samsvar med innført praksis. 

Artikkel III  

VALG AV STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE. 

Gjeldende tekst: 

1. Nominasjonsmøte holdes 2 – 4 uker før Årsmøtet (Årsmøte innen utløpet av desember, jfr. Art 

V, pkt. 1). På nominasjonsmøtet skal hvert medlem skriftlig foreslå 6 kandidater til styret for 

kommende rotaryår. Resultatet av nomineringen meddeles i form av en alfabetisk navneliste 

med de 15 medlemmene som har fått flest stemmer. 

Foreslått endret til.: 

1. Forut for Årsmøtet fastsetter styret en liste over medlemmer som kan og som er villige til å 

bli nominert. 

Forslaget ble godkjent av Årsmøtet. 

Gjeldende tekst: 

2. På årsmøtet skal medlemmene velge, blant de 15 nominerte, hvem som skal inngå i styret for 

det kommende rotaryår og hvem som skal være president i det derpå følgende rotaryår. 

Foreslått endret til: 

 

2. På Årsmøtet skal medlemmene velge blant de nominerte, hvem som skal være president i det 

derpå følgende rotaryår og hvem som skal inngå i styret for det kommende rotaryår. 

Her kom det frem at den siste del av setningen ikke stemte med vedtekten, da det er 

påtroppende president som velger sitte styre. Med den korreksjonen, ble forslaget godkjent. 

2. På Årsmøtet skal medlemmene velge blant de nominerte hvem som skal være president i 

det derpå følgende rotaryår. 

 

Vaffelsalg 2022 

Etter Årsmøtet ble planene og vaktfordelingen for årets vaffelsalg på torvet presentert.  

Det var en del ønsker om bytte, som ble notert ned og sendt over til Bernt B. for justering av 

vaktliste. Se vedlagte liste, ajour pr 30.mar. 

 

Referat: Terje Mathisen 

 

Vedlegg: 

1. Resultatregnskap 2020 – 2021 

2. Revisjonsberetning 2020 – 2021 

3. Vaffelliste – ajour pr. 30.mar 


