Rappfoten arbeidsmøte – mandag 25. mars 2019
REFERAT
Til stede: Alf, Terje, Morten og Erling Frode
Ved innledningen av møtet ble det bekreftet følgende sammensetning av
ordenskollegiet:
Stormester: Erling Frode Soligard
Seglbevarer: Alf Grøtte - materialforvalter
Skattmester: Terje Tho - kasserer
Herold: Morten Sæterhaug - sekretær
Terje la fram regnskap oversendt av avtroppende skattmester, Arve
Haugen. Egenkapital er pt kr. 9.614,21 med innskudd i Danske Bank på
kr. 9.613, 21. Terje har sørget for å opprette en ny Rappfoten-konto i
Danske Bank, etter som den forrige ikke kunne videreføres pga at den
stod i avtroppende skattmesters navn.
2. Kollegiet var enige om at egenkapitalen synes noe liten, og det ble derfor
besluttet å øke årskontingenten til kr. 100.-. Det ble også besluttet at av
innlemmede medlemmer i Rappfoten som i kallenderåret fyller 80 år og
eldre ikke skal innkreves årskontingent.
3. Det ble besluttet å ha en presentasjon av Rappfoten på TVK’s
hjemmeside. Terje vil utarbeide et forslag til tekst for en Rappfoten
presentasjon.
4. Det ble besluttet å bidra overfor TVK med å få i gang Hommelvikrittet
igjen. Det ble også besluttet å undersøke med Toppidrettsveko, om det
vil være mulig å benytte trasèen for rulleskirennet i Trondheim til å
arrangere gateritt på sykkel i forkant av skirennet. Alf vil lufte tanken for
arrangementsansvarlig i Trondheim.
5. Ordenskollegiet diskuterte på møtet Rappfotens misjon og oppgave, og
om å formulere en «formålsparagraf». Det var enighet om viktigheten av
å være en tradisjonsbærer, dvs som er med og tar ansvar for klubbens
historie, og fellesskapet og likhetstanken. Siterer også fra Rappfotens
jubileums-skrift 1921-1978, «Historisk skrift og dokument utgitt av
ordenskollegiet av 1977». Der heter det bl.a.: «Rappfoten har vel hatt
den misjon innen TVK, at den har evnet å binde eldre medlemmer til den
hederskronte klubb». Videre heter det: «Rappfoten skal også være et
humørfylt og lystig innslag i klubbens liv. Og ingen av medlemmene må
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se på dette som noe mål i seg selv å bli utnevnt eller forfremmet
innenfor en slik uhøytidelig forsamling».
6. Rappfoten har 100-års jubileum i 2021. Det forplikter å arrangere en
årsfest for TVK i jubileumsåret. Det ble besluttet å arrangere årsmøte i
2020.
7. Neste møte gjennomføres medio mai 2019.

Trondheim 25.3.2019
Erling Frode Soligard
(referent)

