Langesund Rotaryklubb - møtereferat 2013-03-06
President Sissel Berit ønsket 13 medlemmer velkommen til møtet.
Hun startet med en oppsummering fra Torskeaften som ble arrangert sammen med Brevik
Rotary på Hotellet, fredag 1. mars. Ingrid B ble tildelt Paul Harris med safir på Torskeaften –
gratulerer!
I anledning kvinnedagen 8. mars leste presidenten André Bjerkes dikt: Kjerringa mot
strømmen. Videre fortalte hun om Marie Høeg, fotograf og kvinnesakskvinne som ble født i
Langesund i 1866. Utdannet fotograf bl a i Finland, og startet senere fotoatelier i Horten.
Hun grunnla landets første diskusjonsforening for kvinner i 1896 og kjempet for kvinners rett
til å stemme.
Dagens møte var viet TRF-komitéen og kommunikasjonskomitéen
TRF v/Tor S
Status Matching Grants 2012:
MG#77378 – Finland, møbler og instrumenter til Barnehjem. NOK 3000 er betalt,
prosjektet totalt NOK 50 000. Bra gjennomført, klubben har fått takk fra Orimattila RK for
deltagelsen
MG#77421 – Ukraina, minibuss til et barnehjem. Vi har betalt NOK 6000, men det er
foreløpig ikke utbetalt penger på prosjektet, problemer med å opprette konto. Totalt er
prosjektet på NOK 80 000; det kan bli aktuelt å flytte prosjektet fra RC Kyiv til RC Uzhogorod
Skala.
FVP / Rotary Grants
Etter innføring av FVP vil District Simplified Grant opphøre, det gjenstår ca NOK 27 000 i
D2290, søknadsfrist 2013-04-15.
Flere deltagere fra klubben skal på sertifiseringskurs for det nye grant-systemet 2013-03-12.
Det er krav om kursdeltakelse for å bli sertifisert, og deretter kan klubbene bruke de nye
ordningene.
Det var diskusjon om aktuelle prosjekter i 2013 og hva vi som klubb skal engasjere oss i. Det
er ønske om å delta både lokalt og internasjonalt. Dette står også i klubbens 3-årsplan.
Diskusjonen tas opp igjen etter sertifiseringskurset, har da en bedre oversikt over
søknadsprosedyrer etc.
Kommunikasjonskomitéen v/Inge
Komitéen vil synliggjøre klubben og planlegger en artikkelserie i Det skjer i Bamble. Bør
utformes som intervjuer.
Aktuelle tema er

•

Rotarylekene

•

Presentasjon av TRF

•

Basketballbanen i Bandzos

•

Rotarystipender/ungdomsutveksling
– Stian Jenssen
– Lokale deltakere
– GSE
– RYLA

•

End Polio Now

•

Garnvinna på Langøya

Komitéen skal utarbeide en plan med oversikt over innhold og ansvarlig person
Diverse saker
Rotarylekene: Forberedelsene går sin gang, T-skjorter er bestilt, NOK 28 500 i
sponsorinntekter hittil, ordføreren har sagt ja, Petter tar sekretariatet som i fjor, forespørsel
fra en institusjon i Kragerø.
Det er satt ned et utvalg for å revidere lover og vedtekter, det er behov for en person i tillegg
til de som allerede har sagt ja.
Stathelle 2013-03-07
Kari H K

