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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 4.12.2018 

 

Møtet fant sted på Quality Hotel Strand. 

12 medlemmer møtte. Tre hadde meldt avbud. 

Hovedtema: Rapport fra besøk i Riga. 

President Arne Mellerud tok opp forespørsel fra distriktssekretæren om å ta imot en 

utvekslingsstudent.  

I og med at vi har påtatt oss å støtte Raufoss Rotaryklubb i en utvekslingssak, kan vi ikke påta 

oss dette. Ola Rongen melder fra til distriktssekretæren. 

 

Neste Rotary International Convention er i Hamburg 1.-5. juni. (Se e-post 6.11. fra Arne om 

dette). Medlemmer bør søke om å delta på dette. Et slikt arrangement er en stor opplevelse, og 

Hamburg er ikke så veldig langt unna. 

 

Strategisk treårsplan i papirformat ble delt ut. 

 

Treminuttersinnlegget var ved Inger Rian. Hun fortalte om en alvorlig kriminalsak. 

 

Arne Mellerud gav en rapport fra besøket hos Riga Ridzene Rotary Club fra 17. til 19. november. 

Etter styrevedtak om å sende fire medlemmer til Riga reiste Arne og Turid Mellerud, Gunhild 

Aalstad og Ola Rongen dit. De to sistnevnte hadde med ektefellene sine, som de betalte for selv. 

Delegasjonen deltok på Grand Charity Ball, der Riga Ridzeneklubben var en av arrangørene. 

Overskuddet av ballet går til velferdstiltak. 

Dagen etter deltok man på en lunsj sammen med rotaryanere fra Latvia, Litauen, Tyskland og 

Sverige. 

Hovedformålet med besøket var å få Riga Ridzene som vennskapsklubb og få i gang et Global 

Grant-prosjekt. Forut for besøket var det fremmet forslag om det. På møte den 18.11. meddelte 

Riga Ridzenes president at man ville komme opp med et forslag i løpet av to til tre måneder. Å 



få i gang et prosjekt er tidkrevende, men det er viktig å få i gang prosessen nå, for nå finnes det 

finansieringsmuligheter.  

Når tema for prosjektet er klart, må vi oppnevne et utvalg som kan følge opp saken over flere 

presidentperioder. 

Det vil bli utarbeidet en avtale om vennskapsklubb. 

 

Ola Rongen 

 


