
Her samles alle viktige og varige vedtak

    VEDTAKSPROTOKOLL

Ajourføres av CICO



A - E

Sak Vedtatt Dato Vedtak

Begravelse Styremøte 15.04.13 Ved begravelse etter medlemmer skal det gis krans. I tillegg kan det gis 
bårebukett ved begravelse etter tidligere medlemmer. Vurderes i hvert 
enkelt tilfelle.

Distriktskonferanse President og sekretær skal primært møte, og klubben betaler for disse
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F - J

Sak Vedtatt Dato Vedtak

Gaver til medlemmene Medlemsmøte 09.01.17 Gi blomster til runde tall (0-bak)

Instruks for arbeidsgruppene Styremøte 03.03.08 Det er utarbeidet instruks for hver komite/arbeidsgruppe, og den 
skal deles ut til ansvarlig leder i starten på Rotary-året

Ajourføres av CICO



K - O

Sak Vedtatt Dato Vedtak

Kontingent Styremøte 04.12.06 Medlemmer som har fått innvilget syke- eller studiepermisjon skal betale 
halv kontingent

Medlemsverving 24.09.07 Prosedyre, se klubbvedtektene. 
Nye medlemmer bør registreres i Distriktsdatabasen og RI-databasen
før 30.11. og 31.5.

Møtefri Styremøte 11.06.07 Vi har rett til å ta inntil 4 møtefrie uker i året. Disse fordeles på følgende 
måte: 3 uker i juli, og den fjerde primært i påsken

Komitepermer Styremøte 05.01.15 Hver komite og arbeidsgruppe skal ha sin egen perm. I permen skal
bl.a. følgende oppdaterte dokument være: Instruks for komiteen/arb.-
gruppen, Vedtektene, årets komiteoversikt, vedtaksprotokoll og referat 
I tillegg må nødvenfig Notater og erfaringer som skal bringes videre til
neste års leder samles i permen.
Leder for Klubbadministrasjon har ansvaret for at alle permene blir
samlet inn ved Rotary-årets slutt og delt ut til nye ledere.

Styremøte 14.04.15 Siste møte før Presidentskifte skal vies overlevering av komitepermer og 
informasjonsutveksling mellom ny og gammel komiteleder. 

Km godtgjørelse Styremøte 15.06.15 Klubben dekker de reelle utgiftene etter kvittering for møter, kurs og 
opplæring utenfor Hallingdal. Samtidig oppfordrer styret til å bruke kollektiv 
transport.

Styremøte 17.08.15 Kilometergodtgjørelsen ble satt til kr 2,-
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opplæring utenfor Hallingdal. Samtidig oppfordrer styret til å bruke kollektiv 
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P - T

Sak Vedtatt Dato Vedtak

Styrereferat Styremøte 04.07.05 Sekretæren skal skrive referat fra styremøtene, og distribuere dette
til alle medlemene per e-post. De som ikke har e-post skal få dette 
utlevert på medlemsmøte.

Spikjimat-salg styremøte 02.03.15 Årlig prosjekt. Leder for Service - Prosjekter har ansvaret for
 gjennomføring.
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U - Å

Sak Vedtatt Dato Vedtak

Vinlotteri, reglement Styremøte 01.12.08 1. De som har permisjon deltar ikke
2. De som har søkt om møtefritak kan delta på frivillig basis
3. Dersom vedkommende som trekkes ut ikke er tilstede, går flasken
    til jackpot.
4. Hvis det er 1 flaske i jackpot vil den som vinner få 2 flasker. Er 
    heller ikke han tilstede, går flaskene til jackpot. Det samme gang
    nr. 3.
5. Max jackpot er 3 flasker.
6. Når jackpot er full - 3 flasker - vil den første som blir trukket ut - 
    og er tilstede - få alle 3 flaskene.

Lotteriavgiften pr. halvår er kr. 320.- og betales sammen med 
kontingenten.

Årsmøte Årsmøte 24.09.07 Skal holdes senest 30. september. Ref. vedtektene.
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