Røyken Rotary Klubb
Møtereferat fra møtet
Til stede:
Arne Østlie, Arnulv Lemme, Dagfinn Onshus, Erik Ax, Håvard Magne Tveitane,
Ivar Østlie, Morten Berntzen, Ove-Mikal Blakset, Roy Hellegaard, Steinar
Forberg, Svein Qvist-Eriksen, Kolbein Aarnes, Hans Frivold, Sverre Baard
Strand.
Referat:
Morten ønsket velkommen det første digitale møtet for hele klubben, tidligere
har vi prøvd med styremøter.
Hans Frivold orienterte om Semiaden og de planleggings aktiviteter som pågår.
Det er etablert en styringskomité og en prosjektgruppe med leder og
nestleder. Styringskomitéen arbeider med oppdatert avtale med Ja-Ku-Hel som
i prinsippet er basert på det tidligere, men som nå blir formell. Det satses på en
tilnærmet normal gjennomføring den 19. september i år, men det legges til
ned betydelig arbeid for å digitalisere både forberedelser, tilmelding, kartsalg
og loddsalg.
Samarbeid med Asker Skiklubbs O-gruppe gir mulighet for å digitalisere
stempling av postene via mobiltelefon. Det betyr at det er mulighet for både
ubemannede og bemannede poster. Loddsalget vi foregå mellom 1. september
og første november med påfølgende trekning digitalt trukket ut på
mobiltelefon.
Ove orienterte om 50 år jubileet som skal avholdes den 8. oktober. Det
forventes 60-70 gjester og det er dermed en utfordring med hensyn til egnede
lokaler. Ove, Kolbein (ny), Erik F, og Geir vil diskutere dette videre i
arrangementskomiteen.
Det er foreslått at det lages en kort beskrivelse av hvert medlem med bilde slik
at alle kan bli bedre kjent. Hvis alle medlemmene sender en mini-CV og et bilde

av seg selv til sekretæren, så vil vi systematisere dette digitalt for alle
medlemmene.
Siden det ble et stort flertall for forslaget om forenklet valg for styret og
president for 2021-2022, så vil vi sette opp dette formelt med navn og sende
det til alle medlemmene for endelig godkjennelse. Erik Ax har akseptert å ta
presidentvervet for 2022-23 så han vil bli oppført som innkommende.
Neste møte blir digitalt den 15. mars siden det er InterCity møte til uken. Link
til dette møte vil følge senere.

