
st
t

Protokoll fört i,:td orgarulsationsöte ned ned.Lenma,nra av blivando

B ROBY RO! ÅBIKLUB B aenfr/1 t967 pätsrobySiistgi';ssrgå31.

Närqa:t'ander se bilagd förtecloing över ebarbe:medlew nna. Av d.essa voro
två frånvara:rde med g:iltiet förfaLI.
Vidare nämoro åtta ned.leumar av sponsorklubben, 0sby BK.

§t
Inforuation. Distrihtsguvermö:rens specielle representant, Ivan Eiselius,
so@ ledde sa,Emqnf,räflet, hiilsade vällcomm, varviti han särskilt vände sig
till nedle&marnå av Osby Rotazyklubb netl dess president, Bertil l.IöIler
och past president, Earry Joharmess@r i spetsen, samt irfomerade on
hittillg utfört organisationsarbete.
Til-l sekreterare vid nötet kqllades Karl-Eri-k Braunstein.
Berbil }IölLer talade Rotary ned. specie3.l arhytn:i.:lg tll-1 enmdlagen för
kLubbar och @ ventilerade nomalstadgar:ra.
fvan Eiselius franförde en välkmsthäLsning fr€n Distril:tsguvemören.

§z
gnixdfrår€n. Presid.enten kuncle korrstatera och kLubba för att en rotaqr-
klubb au gnmdats i Broby, eftereon mera än 20 nedlemmar registrerats
genou fu5star?1irg av inträd.esavg:i.ften (e5 amiv. med,lenmar varav 1 addi-
tlonal). HaJl skisserad.e d.åirefter tiet fortsatta orga:risationsarbetet och
nedtl.elade att kLubbens ord.irerie veckosnnrmanträdeu börjar andra veckan i
febnrari.

§r
@flgg. Beslöts att antaga grr:nd.Iagen ftir rota"rTklubbar med. ved.erbör-
liea konpletteri:lgar:
a,/ Xtuulens D,årrn: Broby BotarXrklubb.
U/ terr:tor{.e11a gränser: klubbens uppt"gningeonråde är Broby, G}i-nåha,

Hjärsas och l{:rislirge landskomuner.

§+
Klubbstadsar. Beslöts att antaga no:mal.stadgarna för rotaryklubbar necl
fö.reskivna kompletteningar :
a/ ttAltenrativetrr för val av stSrelse antogs och totalantalet stSrelse-

ned.lemnar fastställd.es ti1l sju (sex intill dess klubben förfogar
, g*" en past presidenfl

b/ Arsnötesd.agen faststElllcles ti1I and.ra sarnmpnträdesdagen i rars varje
år.

./ Ticl för orr#narie osgtregsmm?lträden: första, tr"eclje och ev. fente
måndagen varje eånad kl. 1215, &ldra och fjårde ,åoa"6eo kl. 1fO.

. PLats: Broby Giistg:i\raregår.d.
dJ, Ord.inarie st3rrelsesa.mantråide skelf hätLas andra nåndagen varje uånsd.
e/ Den :retlan tili.åinpade storleken av inträd.esavg:ift, 10O:-, konfkuerradee.

Årsavsiften faststäILdes tlL1 120:-.
t/ Styrelsen (vaqes und.er § e ) fick i uppd.:=g att orga:risera och benanna

klubbens kmuittder enligt anutsningarrca i kLubbens stadgar.
d Beslöts att högst en nejröst sku-Lle vara tilLåten vid onröstning i-am

st5rrelsen gäUand.e j.lo\ral av lc1ubtmed3.eu, santllga kategorier.

§l
åntogs punktema 1 - 6 i IApplieation for membership in RotarXr Inte:maticanaln.

§e
Ti1l styrelse att filrgera intill n/6 1Fi67 vaLdes enhiilligt:

Ivan Eiselius, president
Bertil Nordenhake, v. rt

Karl-Erj.k Braunsteia, sekreterare
I,iax CavaJ.lin, vr rt

Sven Enocson, kassaförraLtare §e11- §andgren klubbnästare

Vid.are fiirklarade sig orga:dsationsnötet berett att fr:ngera s@ valberedning
för d.et vaI av stSmelse för vertrsanhetså:ret 1%7 - 58, sou stadgeenligt



rorts. § 5
skqlL ske på årsmötet i. nars 1967, samt nminerade samå personer ti}1
respelrtive poster.

§z
En la.tressant frå6estund tog vid.
Eärefter nedclelade Bertii }iöIler att osbykJ.ubben beslutat acceptera in-
bjrrdan att i:e coryor€ gåirsta br"obyiclubben,vid. dernas ftjr"sta orrd.jnarie
veckosarnruorträde den 13/2 kl 19oo. 0sbyklubben shille hiirrrld stå för
programet, Harm Jotrannesson: alrtueLL utrilcesbtinil«a.

Bertil UöIler franförrd.e vidare 0sby RotarXftlubbs våilgångsönskan tiI1
sitt nfadd.erbam,,.

Presidenten tackad.e hiirför och för det av Osby Rotarlyklubb hittllls
utftirda arbetet och förkLarade sarmanträd.et avslutat.

((arL-Erik Braunstein)
sebeterare

,4D»
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(rvan Eiselius) 
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president



BROBY ROTARYI<LUBB
BOX 75 . BROBY, SWEDEN

Sommonttädet pö Broby Gostgiroregcird
l:sto, 3rdre, S;te mtindogen I möndden hl, 12.15

2:dra *b 4:d,e ,, 19.N
Sroby i apr:l 1957,

f€re vän och kl.ubbkamrat i Rotaryl

Son bekant avhåI1er vi vår C E A R t E R H Ö c T f D

Iördagen den 27 r;raj 1967"

Rotary är ingen massrörel-se. Det är ett privilegir,ur att vara
rotarian. Att dessuton vara charte::red.len i en Rotaryklubb är
end.ast ett fåtal förunnat.
Det är r1ärför så naturligt att vi a1la deltar i denina högtid
och glad.a vårfest, att någon anmäIan egentligpn inte skulle
behövas. Av pralrtiska skdl ber jag Dej åndå fy11a i bifogad.e
lcort och även bealrta uppnardngen att g:irera lcuvertavgi-ften"
Vi skall inte ha någon 1on6;ör orsakad arr pennixg:bransaktionerl

Och så några orrl om spiru:sidan.
Få travesterilgar av känd.a sentenser är så rilctiga som den:ral
rrIotarry beg'i-ns at hme[.
Rotarj-anens höga etislca krav på sej sjä1v i ungåinget med med.-
nänrrislcorna har sin naturliga begSmnelse i herLuet.
Det är 'riHigt a"tt våra ],*ira ärba håilfter från början får ta
d-e1 av vårt Rotary-Iiv och - inte ni:rst - lEira känna css och
varartdra. I,långa trevliga sa:mstr1träd.en med d.aner ho.:pas jag
ska]l- föIja på detta.

Vä1 mött, nan- och t«ri-nngrantl
I,ied. Rotary - hälsning

V
tillgivne .-{k,

Prpgas: I{1. 1715 (preci") i Eq*isrjirrelgplrg : CIIARTERIIÖGTD.

Guvezrrören, iqpkoherd.e Göte Kronva11, I'.1a1nö,

överliirmar charterbrevet och d.elar ut rotary-
märkena. Sålg- och nusikstund. lron.

K1, 19oo V;:g,iflOeC r:ed. d.ans på Broby Gästgivaregä:d"

Illädgel: högtidsd,råilrt (ned endast rotarrynärke).

Kuvertavgilt inklud.erand.e apdritif, mid.dag, vi-rler, kaffe och
betjiining 55 ]e.

l+:gäIaa: j-nsåind.es senast der- 1O/5 liksom gj.reri-ngen en1. an-
raälningshortet.

Utförligare progra"tn överlåirnnas vid lqrrl',an"

*F^\+


