Rotary Distrikt 2250
7. oktober 2018
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018.
Årsmøte i Rotary Distrikt 2250 ble avholdt på Fleischer’s Hotel på Voss, i forbindelse med
Distriktskonferansen 2018, søndag 7. Oktober 2018
Det framkom ingen merknader til innkallingen.
I henhold til saksliste:
1.
Valg av møteleder
Jostein Osnes foreslått av styret.

Jostein Osnes valgt.

2.
Valg av sekretær for årsmøtet
Vidar Skistad foreslått av styret.
Vidar Skistad valgt.
Valg av to personer til å skrive under protokollen.
3.
Odd Hommedal Voss RK og Christian Børve Åsane RK ble foreslått av ordstyrer.
Odd Hommedal og Christian Børve valgt.
4.
Registrering av fremmøte
Årsmøtet fraviker registrering av fremmøte etter forslag fra ordstyrer
5.
Årsberetning 2017-2018
Årsberetning D2250 utsendt til alle klubber, ordstyrer bemerker en innholdsrik og korrekt beretning som
klart gir utrykk for godt og planmessig arbeid i distriktet.
Årsberetning godkjent av årsmøtet
6.
Regnskap 2017-2018 med revisjonsberetning
Regnskapet utsendt til klubbene innenfor gjeldende regler
Regnskap gjennomgått på årsmøtet
En særdeles god orientering med kommentarer til de enkelte poster av Anita Bygdevoll. Regnskapet
godkjent av årsmøtet
Revisjonsberetning gjennomgått.
Regnskap 2017 – 2018 ble godkjent.

7.
Årsberetning for 2017-2018 fra komiteene i D 2250
Beretning fra de forskjellige komiteer, vedlagt årsmelding, understreker bredden i arbeidet som utføres i
D 2250.
Ordstyrers forslag om at vedleggene følger Årsberetning 2017/18.
Årsmøtet entes om forslaget

8. Stadfestelse av budsjett for 2018-19 -fremlagt og godkjent på distriktsmøtet ifm PETS4.03.18.

Kommentar fra årsmøtet: om det kan budsjetteres en mer hensiktmessig og fornuftig bruk
av kontingenter og midler med tanke på fremtidig løsninger/utgifter i
distriktet.Driftsutgiftene(innbetalt kontingent) til Distriktetfra den enkelte klubb, synes i dag
meget høy.
Årsmøtet tar kommentaren til etterretning og enes i at saken tas opp på styremøte i
distriktet.
Utsendt budsjett blir med nevnte kommentar godkjent

9. Stadfestelse av nominert distriktsguvernør Jostein Osnes, Stord RK - presentert og godkjent på

distriktsmøtetifm PETS4.03.18.
Jostein Osnes stadfestet som DGN.

10. Stadfestelse av styret for Rotaryåret 2018-19 som består av følgende:
Christin Landmark IPDG, Arild Dale DG, Odd Henning Johannessen DGE og Jostein Osnes DGN
Styresammensetning for Rotaryåret 2018-19 stadfestet.Styret for Rotary Distrikt 2250 har
dermed slik sammensetning i perioden 01.07.18 - 30.06.19:
Christin Landmark, styremedlem (IPDG)
Arild Dale, styreleder (DG)
Odd Henning Johannessen, styremedlem (DGE)
- Jostein Osnes, styremeldem (DGN)
11. Valg av revisor for 2018-19.

For 2016-17 ble valgt BDO AS, Sandnes. Forslag fra styret om gjenvalg.
Revisorfirma BDO AS, Sandnes, ble valgt for 2017-18

12. Stadfestelse av regnskapsfører for 2018-19.
For 2017-2019 er valgt Accountor Bergen AS
13. Andre saker:
Innmeldt sak fra Karmøy Vest RK
Sak: Årsmøtet bør vedta bedre regnskapsopplegg for distriktet slik at alle kan få skikkelig faktura på
kontingentbetalinger. Billige og greie systemer for dette finnes på internett med Skyløsninger
Audny Bachmann utdypet forslaget på årsmøtet.
Ordstyrers forslag til årsmøtet om å oversende saken til styret ble bifalt

Vidar Skistad (valgt sekre�r)

Odd Hommedal (underskriver)

Christian Børve (Underskriver)

