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Klubbmøter/samlinger 

Det har i alt blitt avhold i alt 45 møter/samlinger i rotaryåret 2006/2007. 
Gjennomsnittlig fremmøte var i henhold til distriktets statistikk på 53%. Forgående år var 
fremmøtet på 51%. 

Antall medlemmer har ved årets slutt økt fra 34 til 36. Antall kvinner har økt fra 6 til 7. 

Styret  har hatt i alt 5 styremøter, 3 før jul og 2 etter jul. Klubben var også representert ved 
distriktskonferansen i Trondheim, ved presiden og sekretær. I tillegg møtte også innkommende 
presiden for egen regning. 

President, innkommende president, innkommende sekretær og Ludvig Kåre Øyen deltok på 
medlemsutviklingsseminar i Langevåg, den 7. februar. 

Innkommende president og sekretær var også på våren representert på PETS i Kristiansund, den 
24-25. mars. De er godt forberedt for på det nye rotaryåret 2007/2008 

Klubben hadde guvernørbesøk den 24.august ved guvernør Per Ottesen. Han hadde også med sin 
kone Anne Katrine. President og sekretær kjørte disse rundt på en rundtur i kommunen, avsluttet 
med kaffe på Gamle Gullik på Giske. 

Styret besluttet å innføre den nye lederskapsplanen, og dette medførte at vedtektene ble 
omskrevet. Elin, Jakob og Svein gjorde en stor jobb med fornying av vedtektene, slik de passet inn 
i den nye lederskapsplanen. 

Samfunnskomitèen har fulgt opp med vedlikehold av merkinga av turløypa til Bremneset. Det 
samme gjaldt også for fjorårets dugnadsprosjekt, stien til Skjonghellaren. Også dette året stod 
komitèen for ryddeprosjektet i forbindelse med 17.mai, samt slåing/rydding rundt 
søndagsskulehuset på Roald. 

Internasjonal komité Den 1.mai overrakte klubben 1- 2 telt til ”Emanuel hjelpende hender ”. Det 
20 kvm store teltet skal nyttas til Emanuel humanitære arbeid i Ukraina. 
Ludvig Kåre Øyen var ved årets slutt i full sving med planlegging av kommende 
Roundtrip/sommerleir, hvor klubben vil få besøk av 14 ungdommer fra ulike land i Europa. 
Klubben har også fulgt opp og innbetalt kr. 6.667,- til Rotary Foundation. 

Programkomitèen  har i løpet av året sørget for et godt og variert program. Av bedriftsbesøk kan 
nevnes besøk i Ålesund Kunstforening, studioet til Margarets på Giske, Vigra Barneskule.  

Festkomiteen. Krabbefest, vårfest og sommerfest med presidentskifte. Sosialt og vellykket. 

Presidentskifte ble avhold den 16. juni på Hamnestova på Giske.  Margrethe Høybakk overtok som 
ny president. 

Økonomien i klubben er fortsatt sunn – knfr. Regnskapet. 

Takk for stor støtte i mitt år som president. 
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Egil Synes 
President 2006-2007  


