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Skedsmokorset Rotaryklubb    Ukebrev nr. 7 2021/2022  

Møte 13. september 2021 på Sten.          

Antall fremmøtte medlemmer  15   

Sted:     Sten Menighetshus 

Møteleder:    Presidenten 

Presidenten åpnet møtet med å tenne et lys og minne om Rotarys formål som er å gagne 

andre. Han minnet så om årets motto som er SERVE TO CHANGE LIVES. 

Presidenten deltok på feiring av Nittedal RK’s 50-års jubileum og senere i deres 

matfestival. 

Sammen med sekretær Arild deltok Fredrik på områdemøte hvor dato for 

guvernørbesøket var fastsatt til 13. oktober på Skedsmo Samfunnshus. Videre ble vi 

orientert om klubbens deltakelse i RYLA-arrangementet fra 2023. 

Sekretær Arild lese så opp referatet fra styremøte nr. 1 i 2021. 

Presidenten presenterte så en del ideer og tanker knyttet til medlemsrekrutering før Ingrid 

presenterte Profileringskomiteens bidrag til Club Assembly. 

Se vedlagte Power Point på e-mail! 

Kjetil presenterte klubbkomiteen og orienterte om tidligere og nye programposter. Han 

nevnte at Per vil holde sitt ego-foredrag og at det skal avholdes et områdemøte den 26.10. 

Videre minnet han om julemøte med Torstein Lalim, torskeaften 11. februar og 

presidentskifte 10. juni. Mulighetene for nettmøter med klubber langt borte var noe de 

arbeidet med i komiteen. 

Rolf Lauritzsen presenterte geopark-komiteen og orienterte om arbeid og dugnader so er 

utført. Det er avholdt 13 dugnader hvor det totalt er utført 253 dugnadstimer. Viser for 

øvrig til info. fra Rolf i eget skriv til alle. 

Jorunn presenterte samfunnsprosjektkomiteen hvor de ikke har avholdt møte, men 

snakket mye sammen. Hun fortalte om samtaler med representant for Kløfta RK om 

mulighetene for transport i forbindelse med en eventuell juletreakson. Videre hadde hun 

snakket om en mulig konsert i Skedsmo kirke eller et opplegg ved steinhuset. Hun 

fortalte også om tanker de har om å holde salg av kaffe etc. i noen helger ved steinhuset. 

Refeksprosjektet er satt på vent pga corona-situasjonen. 

Ingrid Glendal vant i vinlotteriet og presidenten minnet om neste møte hvor Ove 

Kongstein holder sitt ego-foredrag. 

 

H.Stabell, referent 


