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Presidenten kunne ønske 18 medlemmer pluss Per Magne Berget og Stig fra Brevik RK velkommen til 

klubbmøte. 

Hun takket for sist, det flotte møtet på Bamble VGS hvor det hadde vært godt frammøte. Som åpning 

leste presidenten ”Møte” av Steinar Sørli. 

Informasjoner innledningsvis var ved: 

• Jan S som blant mange roller også hadde vært stedfortredende president på treffet i Arendal, 

hvor klubben ble tildelt ære og hederstegn for beste klubb i distriktet mht. avtalegiro og 

bidrag til TRF. Dette medførte sterk applaus fra oss selv!  

• Inge som leste et apropos fra Si-det-siden i Aftenposten: en 15 åring som skrev et sterkt 

innlegg om betydningen av å ha vedtekter og lignende i organisasjoner. Overskriften var 

”Forelsket i vedtekter”. 

• Edrund som fortalte at nå var Litauen blitt eget Rotary distrikt! 

Neste programpost var ved Gunnar som gikk gjennom arbeidsoppgaver i forbindelse med 

Skjærgårdslekene i april. Det er mange oppgaver og biter som må falle på plass. 

Dernest hadde Ingrid, supplert med Sissel Berit etter hvert, en gjennomgang av lover og vedtekter. 

Vekt på organisasjonskunnskap og skaperen Paul Harris, og strukturen for endringer og fastsettelse 

av regelverk. Det er Counsil of Legislation hvert tredje år, konkret kommende vår. Her er hvert 

distrikt representert med en person. Ett poeng som vi kan merke oss, er at enkeltpersoner er 

medlemmer i klubben, mens det er klubbene som er medlemmer i RI! 

Sissel Berit hadde så en gjennomgang hvor hun sammenlignet gjeldende lover og vedtekter for 

Langesund RK med ”standard” og veiledende normer fra RI. Det finnes noe avvik, hovedsakelig fordi 

klubben ikke har vektlagt ajourføring opp gjennom årene. Det var felles forståelse av at regelverket 

må gjennomgås til høsten, i etterkant av årets lovråd. På den måten kan vi få med oss de siste 

endringene i vår revisjon. 
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