
	  

Rotary Distrikt 2250 
 
Styremøte 22. juni 2015 
Referat 
 
Møtested: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde 
Møtetid 16:00 – 18:15 
 
Til stede: 
DG Veena Gill (VG) 
DGE Jostein By (JB) 
DGN Tore Rykkel (TR) 
IPDG Tove Kayser (TK) 
DGNN Christin Landmark (CL) 
 

1. Referat fra siste styremøtet 
Merknad fra VG: Det er uheldig at styrereferat kommer lang tid etter avholdt møte, bl.a. 
fordi det kan ha konsekvenser for oppfølging av saker. 
 

2. Konstituering av nytt styret 2015-16 og referent 
I henhold til RIs regelverk blir styret for D-2250 slik sammensatt i perioden 01.07.15 – 
30.06.16: 
DG (styreleder) Jostein By 
DGE Tore Rykkel 
DGN Christin Landmark 
IPDG Veena Gill 
I henhold til innarbeidet praksis i distriktet blir Christin Landmark møtesekretær. 
 

3. Møteplan 2015-16 styret 
Forslag til møteplan var seint utsendt.  Styret drøftet møteplanen på generelt grunnlag.  
Mandag etter 20:00 og tirsdag etter kl. 16:00 passer best for VG. 
Vedtak: Behandling av møteplanen blir utsatt, og tatt opp til skriftlig saksbehandling 
seinest innen styremøtet i august.  Neste styremøte blir tirsdag 18. august kl. 16:00, i 
BKKs lokaler i Solheimsviken, Bergen.   
 

4. Møteplan diverse samlinger i distriktet 
 
PETS 2016 holdes på Solstrand hotel og bad 4. - 6. mars 2016. 
Distriktskonferansen 2016 holdes på Solstrand hotel og bad 7. - 9. oktober 2016. 
Tema der blir «Vann».  
Under sak 4 orienterte TK om Summercamp.  Både planlegging og økonomi er under 
god kontroll og de berørte Rotaryklubbene arbeider godt sammen. 
Vedtak: Utsendt oversikt blir tatt til orientering, med tillegg / justeringer. 
 



	  

5. Plan for overføring økonomi ansvar til innkommende DK  
Merknad: Det er avtalt møte mellom utgående DG og distriktskasserer og 
innkommende DG og distriktskasserer, i Åsane 26. juni kl. 12:00 – 13:00. 
 

6. Rekruttering verv i D 2250 
Det ble kommentert i styret at innkommende DG bør ha sekretærstøtte fra egen klubb. 
Et tett samarbeid mellom DG, DK og DS fra hjemklubb er alfa omega for en vel 
fungerende distriktsadministrasjon. Innkommende DGE bes ta hensyn til dette i valg av 
sin sekretær. 
Vedtak: 
Følgende går inn i verv i D-2250, med virkning fra 01.07.15 eller snarest: 
- AG, område 6: Kjell Opheim, Stryn 
- AG, område 2: Rannveig Marie Johansen, Øyane 

Distriktsstyret uttrykte stor tilfredshet med valget av disse to som nye AGer. 
- Distriktssekretær Erling Lothe-Lie, Sydvesten 
- DICO Einar Solheim, Sydvesten (3-årsperiode f.o.m. 2013 – 2014). 
- Distriktskasserer Leif Kilnes, Førde Rotaryklubb(fødselsnr. 11025537345, overtar 

økonomi ansvar  for alle tre distriktskonto i Handelsbanken  1. juli frå 
Distriktskasserer Rolf Oehme, Åsane RK 

- Ny distriktsansvarlig for ungdomsutveksling (DYEO) etter Ove Midtskog, som er 
utpekt til ny korrespondent for ungdomsutveksling for Norfo:  Styret ber Rolf 
Thingvold om å overta som DYEO snarest og for en periode på tre år. 

- Handikamp-ambassadør: TR prøver å finne egnet kandidat til styremøtet i august. 
- Andre verv: Styret drøftet noen andre verv som er aktuelle for endringer.  

Medlemmer i styret følger opp for de verv og personer som ble drøftet. 
 

7. Nedleggelse /medlemsovergang til andre klubber i Rogaland og Hordaland (Stv. 
vest, Hafrsfjord og Odda) 
VG orienterte om prosesser og konklusjoner vedr. Odda Rk, Hafrsfjord Rk og Stavanger 
Vest Rk.  For de to sistnevnte ser det ut som den interne utredningsprosessen har vært 
god.  
Vedtak: 
Distriktsstyret tar til orientering at følgende Rotaryklubber har gjort vedtak om 
nedlegging, med overføring av medlemmer til andre klubber: 
- Odda Rk, 4 medlemmer til Karmsund Rk 
- Hafrsfjord Rk, 17 medlemmer til Gandsfjord Rk 
- Stavanger Vest Rk, 10 medlemmer til Gandsfjord Rk, 1 medlem til Stavanger Rk 
 

8. Eventuelt. 
a. Arrangement i Bergen 9. januar 2016 

VG og TR orienterte. 
Vedtak:  
Distriktsstyret er innstilt på at det i denne omgang ikkje blir skrevet kontrakt med den 
aktuelle musikkutøveren.  Styret ønsker å undersøke nærmere en del andre, aktuelle 
programinnslag med tilknytning til distriktet.  Styret ber om at TK bruker sitt nettverk 



	  

til å undersøke dette.  TK avventer først nærmere informasjon fra TR / VG.  Styret 
vil gi arbeidsgruppa i Arna Rk tilbakemelding så snart dette er avklart.   

 
b. Norfo 

JB orienterte. 
 

c. International Convention m.m. i Sao Paulo 
JB orienterte. 

 
d. Distriktskonferansen for D-9210, i Livingstone, Zambia 

JB orienterte om presentasjonen av prosjektet «10.000 Happy Birthdays» på 
distriktskonferansen for Zambia, Malawi, Zimbabwe og nord-Mozambique, der det 
ble vist stor interesse.  I den forbindelse nevnte JB at det kanskje er mulighet for å få 
gitt en tilsvarende presentasjon på sone-instituttet for Afrika i Mombasa, Kenya, i 
september 2015, og at det kanskje kan være mulig å få inn dette som tema for 
«outbreak session» ved RI Convention i Seoul i 2016.   Styret tok den til orientering 
og har ikke tatt stilling til saken. Det bør komme opp som en sak til behandling i 1. 
styremøtet 18. aug. 

 
Etter møtet i distriktsstyret deltok alle (unntatt CL, som måtte reise for å nå fly) på årsmøtet i 
Førde Rotaryklubb, der det også var overrekkelse av guvernørkjedet fra Veena Gill til Jostein By.  
Under møtet i Førde RK gav VG også en orientering om aktuelle saker og resultater fra 
prioriterte aktiviteter i distriktet i guvernøråret 2014-2015.  Etter møtet i Førde Rk hadde 
distriktsstyret en enkel middag der også presidenten i Førde Rk og påtroppende distriktskasserer 
deltok. 
 
 
 
25.06.15 
 
DG Veena Gill 
DGE Jostein By 
IPDG Tove Kayser 
DGN Tore Rykkel 
DGNN Christin Landmark 


