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Skedsmokorset Rotaryklubb Ukebrev nr. 22 for 2019-2020 

Vipps nr.:  18245 (Skedsmokorset Rotaryklubb) 

Dato: Mandag 6. januar 2020 kl. 19.30 

Sted: Sten 

Møteleder: President Stein Ivar 

Antall medlemmer: 15 medlemmer, ingen ledsagere 

Gjester: 0 

Besøk andre klubber: Ingen 

Bursdager: Jorunn (2. januar) og Rolf L. (9. januar) 

Referent: Steinar 

Tema: Club Assembly 

President Stein Ivar åpnet møtet på vanlig måte. 

Dette skulle vært dagen for årets juletreaksjon, men den måtte avlyses fordi ROAF ikke kunne stille opp med 

komprimatorbil denne gangen. 

Klubbsaker: 

 Bodil har meldt seg ut. 

Møtet ble en gjennomgang av status for de ulike komiteene: 

 YRK (Steinar):  En RYLA-kandidat er utnevnt og påmeldt.  Rekruttering til klubben er viktig.  Det er 

planlagt et rekrutteringsmøte 16. mars.  Innen den tid bør alle finne en kandidat, og vedkommende bør 

inviteres med på møter generelt og rekrutteringsmøtet spesielt.  Det ble mye diskusjon rundt dette 

temaet.  Det var ønske om en slags invitasjon eller et informasjonsark som kunne gis til aktuelle 

kandidater. 

 Samfunnsprosjektkomiteen (Monique):  Det ble ikke juletreprosjekt fordi ROAF ikke kunne stille opp.  

Dette har vært en vanskelig sak.  Som vanlig planlegges det dugnader i Sansehagen og Geoparken samt 

hyggekveld på Skedsmotun.  Det er behov for ny fontene i Sansehagen.  Klubbens 50-årsjubileum skal 

finne sted på Sten 24. oktober 2020.  Komiteen har tanker om profilering, for eksempel i form av stand 

på frivillighetens dag eller utdeling av Paul Harris med tilhørende oppmerksomhet. 

 Programkomiteen (Henry Kjell):  Det meste er på plass, og programmet er nesten fullt både for 

inneværende og neste kvartal. 

 Internasjonal komité (Gry):  Lite nytt nå.  Komiteen har arrangert foredrag om Mercy Ships.  Brexit-

foredrag kommer i februar.  Nøler med å foreslå nye prosjekter nå. 

 Kameratskapskomiteen (Jorunn):  Flere arrangementer er under planlegging.  Først ut er Torskeaften 

7. februar på Sten. 

 Geoparkkomiteen (Rolf):  Det har vært litt framdrift med byggingen også nå i vinter, men de 

videregående skolene har trukket seg ut.  Tømmeråsene er høvlet og må nå kappes til riktig lengde før 

de kan heises på plass.  Det er nødvendig med noe dugnadsarbeid for å gjøre huset ferdig utvendig.  Mye 
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arbeid må utsettes eller gjøres på dugnad pga. mangel på penger.  Det er generelt sett midler til 

materialer, men ikke til å leie inn håndverkere. 

 Klimagruppa:  Henry Kjell viste bilder fra gruppas arbeid.  Gruppa har medlemmer fra område G pluss 

Sørumsand RK.  Etter å ha ledet klimagruppa siden starten i 2008 er Henry Kjell nå avløst av Svein 

Fikke fra Lørenskog RK.  Blant prosjektene kan nevnes «Grønt flagg»-sertifisering,  Elsol-prosjektet 

med solceller i landsbyer i Sør-Afrika i samarbeid med Polokwane RK og informasjonsmøte om 

solstrøm og solvarme.  Gruppa bidro til områdemøtet 30. oktober som ble arrangert av Skedsmokorset 

RK og Nittedal RK, og som trakk hele 190 deltakere.  Det arbeides med å få til et samarbeid med ROAF 

i forbindelse med at mye matavfall havner i den vanlige søpla, og et informasjonsmøte om miljøvennlige 

biler er under vurdering.  Interesserte i vår klubb ble oppfordret til å delta på gruppas møter. 

Vinlotteriet ble denne gangen vunnet av Arnt. 


