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Presidenten ønsket 17 medlemmer velkommen til klubbmøte, hvor hovedprogrammet var ved 

serviceprosjektkomiteen og gjennomgang av Rotary-lekene. 

Som innledning ble vi minnet om at gårsdagen var Valentinsdag. Navnet var til minne om en prest i 

Roma, som var helgenkåret: St. Valentin. Han var skytshelgen for ”den unge kjærligheten”. Inge 

minnet oss også om instruksen for vekterne i Bergen på 1500-tallet: traff de noe ute i gatene etter ”9 

slag” dvs. kl 21, så skulle vekterne følge dem hjem.  

Av informasjoner fra presidenten, trakk han fram  

 Invitasjon til å delta i kommunens frivillighetsmesse i april – den ballen sparker han videre til 

medlemsskaps- og kommunikasjonskomiteen. 

 At Tor Alrik pga helseforhold ikke ser seg i stand til å tre inn i presidentvervet til sommeren. 

Dette er løst ved at Sissel Berit rykker fram og overtar ett år før planlagt. Hvilket igjen betyr 

at vi må få valgt ny innkommende president for 2013-14. 

Serviceprosjektkomiteens leder, Kari, gikk så igjennom opplegget og planverket for Rotarylekene 

17.03.12.  Mye avklaring om ”rett person på rett plass” skjedde i løpet av gjennomgangen. Det meste 

er på plass, og de uavklarte forhold synes tilfredsstillende ivaretatt for løsning. 

Presidenten brukte så noe tid på å redegjøre for opplegget med treårsplaner for klubbene. Tidligere 

la både guvernør og presidenter årsplaner, som kunne medføre et noe oppstykket og ad-hoc-preget 

virksomhet. Treårsplanen bør forankres i klubbmøter. 

Tigris ble matet av: 

 Rolf, som fortalte om innspill til Rotary Norden i forhold til en annonse hvor Rotary verv og 

heder ble brukt aktivt i annonsen. Henvendelsen blir tatt alvorlig, uten endelig avklaring 

enda. 

 Caroline, som informerte om en medarbeider, Thomas Haukedal, som hun gir permisjon med 

lønn slik at han kan delta på GSE-utveksling til Tennessee i mai – dersom han blir utvalgt på 

distriktsnivå. 

Avslutningsvis nevnte presidenten RYLA, hvor vi i vinter har en deltager fra klubben: Oda Sofie 

Johnsen, elev ved Bamble VGS. 

 

Referent Rolf Heimdal 


