Referat fra møte i OF klubben Tres Encadenados 13.02.2013 kl.19.00 på
Terraza Mar.
Tilstede 44 ordensmedlemmer.
Søster leder åpnet møte på forskriftmessig riktig måte og ønsket alle velkommen.
Br. Sekretær leste opp listen over klubbens ledelse og æresmedlemmer.
Søster leder holdt innlegg under tema ”Dilemma”. Man kommer i et dilemma. Når noen uttaler seg om noe og
tar deretter en beslutning som kan få stor betydning for meg og andre. Vi tier og samtykker. Er den beste
løsningen på dilemmaet å ikke si noe? Neppe. Det er mitt ønske at ingen i klubben blir rammet av likegyldighet,
men viser engasjement og gir uttrykk for sine meninger i møtene slik at vi kan få en trivelig atmosfære i klubben.
Protokoll fra forrige møte:
Br.sekretær leste opp protokollen fra forrige møte som ble godkjent.
Regninger til utbetaling:
Br.kasserer hadde ingen regninger til utbetaling.
Presentasjon av brødre og søstre som besøker klubben for første gang.
Det var en br. fra loge nr. 84 Tre Kjedeledd, Finnsnes. To brødre fra 82 Vesterveg, Ålesund.
En bror fra 92 Romerike, Strømmen. En søster fra 59 Selene, Finnsnes. To søstre fra loge no. 34 Liv, Ålesund.
Sø. leder takket for besøket og ba dem hilse hjem til sine loger.
Hilsninger til klubben:
Det var ingen hilsninger til klubben.
Til beste for klubben:
Søster Berit Skjærgård stilte spørsmål ang. de endringer som er foretatt i ritualet, om de hadde blitt behandlet i et
medlemsmøte.
Sø. leder opplyste at de ikke har blitt behandlet i medlemsmøte, men at de hadde blitt behandlet i styret. Etter
vedtektene er det leder som har ansvar for opplegg og innhold i møtene og ikke medlemsmøte. Ritualet er
oversendt til den Danske Juridiksion og de har godkjent møteritualet.
Fødselsdags gratulasjoner:
S.leder opplyste at br. Oddbjørn J. Solberg har bursdag den 16.02. og overbringet klubbens gratulasjon.
Saker til behandling:
-Sø. Leder refererte innkalling og sakliste til årsmøte. Hun opplyste at det var innkommet et tillegg til sak 02/13Nytt tillegg til vedtektenes § 10 B. Tillegget gjelder et forslag fra br. Hans Olav Fjærvoll ang. Æresmedlemskap.
Forslaget og styrets vedtak ble referert. Innkalling med sakliste og vedlegg ble delt ut til klubbens medlemmer
ved møtets slutt.
Br. Hans Olav Fjærvoll orienterte om klubbturen den 8. og 9. mars og opplyste at det allerede var påmeldt 24
stk. Han oppfordret flere til å melde seg på, listen vil bli sendt rundt under ettermøtet.
Klubbens medl.skap:
Br. Kasserer orienterte om klubbens medlemsskap.
Etisk post:
Br. Jan P. Cristiansen holdt et tankevekkende innlegg om ”Forpliktende vennskap”
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Søster leder takket for et fint innlegg.
Sø. leder avsluttet så den rituelle del av møtet kl. 19.45 og ønsket alle velkommen til den sosiale del av
medlemsmøtet med bespisning og hyggelig samvær.
38 av de fremmøtte spiste middag og deltok under den sosiale del av møtet hvor det ble servert nydelig biff.
Maten smakte godt i hyggelig samvær.
Leder avsluttet møtet kl. 21.15 takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem med noen ord for natten.

Robert Hurlen
-sekretær-
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