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ragnar.strand@tele2.no 
 

 
Velkommen til et nytt rotaryår under mottoet «Rotarys fremtid 
ligger i dine hender». 
 
Så har rotaryhjulet igjen gjort en ny omdreining. Nye mannskaper 
er på plass både internasjonalt, i distriktet og i klubbene. Riktignok 
er det noen som går på for andre eller tredje året i jobber der 
kontinuitet er viktig. Det er vi glade for, men flesteparten er vel nye 
i sin posisjon.  
Selv ble jeg dekorert med guvernørkjedet av avtroppende 
distriktsguvernør Åge Bjor ved en høytidelig seremoni på Rotnes 
Bruk i Nittedal 25. juni. Som det fremgår av bildene [siste side 
Red.], var også min etterfølger Lena Mjerskaug til stede. Vi prøver 
å få til kontinuitet i distriktets arbeid ved at både avgåtte og 
fremtidige guvernører deltar i styringsgruppen. 
Alle klubbene har lagt sine planer og mål for rotaryåret 2009-2010. 
Det er gledelig å se at ambisjonsnivået er på plass både hva gjelder 
vekst i antall medlemmer, lokale og internasjonale prosjekter, 
bidrag til Rotary Foundation og kandidater til våre 
ungdomsprogrammer. 
Særlig viktig er det at klubbene fokuserer på å møte utfordringen 
hva gjelder bidrag til utryddelsen av polio. Det er Rotarys prioritet 
nummer en. Vi må stå løpet ut!  
Rotasjon av styremedlemmer i klubbene åpner også for nye ideer 
og mulig forandring i klubbene. Det må vi være åpne for i en 
verden hvor forandring er det eneste vi kan være sikre på vil skje i 
våre omgivelser. Det er viktig at klubbene speiler lokalsamfunnet 
og det som skjer i våre respektive bransjer som yrkesaktive. 
Men husk også at distriktet har mange gode personer som står klar 
til å hjelpe klubbene i arbeidet. Distriktets serviceapparat er godt 
beskrevet i distriktets håndbok. Den ligger i ajourført utgave på 
distriktets nettsider, og det er et sted jeg håper alle besøker med 
jevne mellomrom, www.d2260.rotary.no. Ikke minst er det mye 
nyttig informasjon på Rotaryskolen i D2260. 
 
Jeg ønsker vel møtt til samarbeid under årets motto og ser frem til å 
møte alle distriktets rotarianere og deres ledsagere ved mine besøk i 
klubbene utover høsten og vinteren. 
 
Med rotaryhilsen 
Ulf S. Henriksen 

Distriktsguvernør   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Halvårsrapporten til RI (Semi-Annual Report (SAR)) 
Rapporten er noe forsinket fra RIs Zürich-kontor. Den skal komme til klubbene mellom 15. og 20. 
juli. Dersom rapporten ikke er mottatt innen 25. juli, må det tas kontakt med Janet Treichler 
(janet.treichler@rotary.org) ved finansavdelingen eller man kan laste ned rapporten fra Member 
Access på RIs nettside. 
Klubbene må alltid sende tilbake «Formulär för halvårsrapport» selv om medlemsforandringer er 
oppdatert på medlemsdatabasen til RI. Rapporten sendes med post eller skannet til data@rotary.org. 
Til tross for at rapporten sendes ut sent, er det ønskelig at halvårsfakturaen betales i juli. Da 
stemmer beløpet i norske kroner oppgitt på fakturaen. Dersom kontingenten til RI først betales i 
august, må beløpet i norske kroner regnes om etter RIs valutakurs for august. 
Denne fås oppgitt fra janet.treichler@rotary.org. 
 
Distriktskonferansen 12. og 13. september 
Husk påmelding til distriktskonferansen! På nettsiden til distriktet finner dere informasjon, program 
og påmeldingsskjema. Konferansen finner sted på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Temaet i år er 
«Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon». Det skulle være et høyaktuelt tema som 
angår oss andre. Ikke minst er det viktig å fokusere på hva Rotary og vi rotarianere kan bidra med i 
denne sammenheng. Ta en titt på detaljprogrammet som ligger på nettsiden og send en samlet 
påmelding for klubben innen fristen 1. september. Alle klubber bør være representert på 
konferansen, og det er en klubbavgift som må betales. Det er rotaryårets høydepunkt og en fin 
anledning til å møte andre rotarianere og få påfyll og ideer. Er det spørsmål angående påmelding, ta 
kontakt med Jarle Hammer i Nittedal Rotaryklubb, jahammer@online.no. 
 
Group Study Exchange (GSE) 2010 
På våren 2010 skal vi igjen utveksle unge, yrkesaktive mennesker med et annet rotarydistrikt. De 
vil få et studieopphold på ca 4 uker, der de får innsikt i et annet lands kultur og samfunnsliv, men 
først og fremst utøvelse av eget yrke i andre omgivelser. Denne gangen skal vi utveksle med 
distrikt 9460 i Western Australia. De ønsker besøk av oss i mars 2010, så det haster med å 
identifisere og foreslå kandidater. Fristen er 1. oktober, men begynn arbeidet i august! Ta kontakt 
med Rune Magnussen i Nannestad Rotaryklubb, rm007@online.no. Gjenbesøket finner sted i mai 
som vanlig. 
 
Generalforsamling 2009 i Rotary International distrikt 2260 
Generalforsamlingen (eller årsmøte som det også blir kalt) finner sted under distriktskonferansen 
12. september kl 1630. Alle klubbene bør være representert med en valgmann. Formell innkalling 
med sakliste vil bli sendt til klubbenes presidenter i august. Men det er viktig å være oppmerksom 
på at fristen for å sende ut forslag til vedtektsendringer er 4 uker før generalforsamlingen. Det betyr 
at slike forslag må være guvernøren i hende i god tid før 15. august. 
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Fremmøte 
Det grunnleggende i Rotary er selvsagt klubben og dens medlemmer. Det er der nettverk bygges. 
Det er der vennskap utvikles. Det er der meninger brytes. Det er der man får påfyll gjennom 
foredrag og diskusjoner. Det er der prosjekter utvikles. Det er derfor viktig at klubbens 
medlemsammensetning er så interessant og mangfoldig som mulig. Men det hjelper lite hvis 
medlemmene ikke er tilstede og deltar på møtene. Derfor er fremmøteprosenten så interessant og 
viktig. Det er viktig å være tilstede ikke bare for egen del, men også fordi de øvrige medlemmene 
ønsker tilstedeværelse fra alle. Gjennomsnittlig fremmøteprosent var i fjor 61,6%. Hederlig omtale 
går til Skjeberg, Eidsvoll, Onsøy og Rolvsøy Rotaryklubber som alle hadde over 70% fremmøte. 
 
Klubbesøkene 
Jeg begynner klubbesøkene mandag 10. august. Første klubb på listen min er Rolvsøy. Deretter 
følger Fredrikstad og Trøgstad. Jeg gleder meg virkelig til å treffe klubbene i deres rette element og 
møte flere medlemmer enn jeg har fått anledning til gjennom vårens samlinger. Opplegget er som 
vanlig at jeg vil ha et formøte med styret og andre som klubbpresidenten ønsker å ha med. Da kan vi 
gå gjennom klubbens planer og mål og utveksle synspunkter. Så ønsker jeg en liten pause før selve 
klubbmøtet begynner. Det ville være fint om vi kunne få til en diskusjon i plenum i etterkant av mitt 
innlegg. Så forbered gjerne noen spørsmål eller kommentarer. Skulle klubben ha spesielle ønsker 
med hensyn på opplegget rundt guvernørens besøk, er jeg selvsagt fleksibel på dette og vil vurdere 
gode forslag. 
 
Nettsidene 
Jeg gjentar gjerne at dere oppfordres til jevnlig å ta en titt på nettsidene til distriktet, til Rotary i 
Norge og til Rotary International. Der er det nytt fra de mange aktivitetene som foregår i Rotarys 
regi på alle plan. Jeg oppfordrer alle som har historier de gjerne vil dele med andre, å sende disse inn 
til vår webredaktør Eugen Landeide. På nettsiden vår vil det komme oppdatert informasjon om våre 
distriktsprogrammer og mye annet. Årets håndbok ligger der allerede med mye nyttig informasjon, 
ikke minst hva gjelder personer som kan være til støtte og hjelp for klubbene. 
 
Distriktsguvernøren: ulf.henriksen@bluezone.no (Stasjonsveien 45 C, 1482 Nittedal) 

[DG ] 
___________________________________________________________________________ 

" Linkdln " er et 'nettsamfunn' tilsvarende ”Twitter” og ”Facebook”, men for forretningsfolk.  

Stig Asmussen (Oslo RK) er ansvarlig for den klubbens tilknytning. Han har lagt ut linken  " : 
http://www.linkedin.com/e/gis/1132237  "  Nettstedet er beregnet for  ' Rotary and Rotaract Club 
Members in the Nordic Countries ' . Linkdln skal ha 36 millioner brukere i 170 forskjellige 
forretningsbransjer, som bruker 'nettsamfunnet' for å knytte forretningsforbindelser. 
Du må melde deg inn (fyllle ut et enkelt skjema på nettet), men det skal da altså være mulig å finne 
likesinnede forretningsfolk, så la ikke dette bare bli en 'ungdomsgreie' !! (jfr. forrige DG's 
oppfordring om å tilrettelegge for de 'yngre' medlemmene også [ .. er det da de under 60 ?...]). 
Les hele artikkelen på  http://www.rotary.no/?pageid=366&newsitemid=211  

 

Gå 40 år tilbake i tid:   http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1415.html 

 [Red.]  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  Fremmøtestatistikk  distrikt 2260  Juni – 2009    [ foreløpig = ?  Red. ]   
       Endring av 

 Rotary Medlemmer 30. juni  herav Møte- Ant. Oppmøte antall 

 klubb Totalt Kvinner prosent møter i år (%) medlemmer 

 Askim 60 0 47,2 4 60,9 0 

 Aurskog-Høland 26 0 58,8 4 68,3 0 
 Borge 44 0 64,3 4 65,4 -1 

 Bundefjorden 21 7 98 3 67,3 3 

 Drøbak 43 9 58,1 4 60,2 2 
 Eidsvoll 59 3 68 4 72,1 11 

 Eidsvoll Syd 26 2 0 4 53,8 0 
 Enebakk 26 4 66,3 4 61,5 0 

 Follo Syd 19 14 79,1 1 65,6 -3 

 Fredrikstad 61 12 53,5 4 54,2 -2 
 Fredrikstad-Glemmen 31 7 36 4 51,9 -6 

 Fredriksten 32 3 87 4 68 1 
 Gamlebyen/Fredrikstad 49 7 49,5 4 64,7 1 

 Gardermoen 23 9 60 3 67,3 -4 
 Gjersjøen 25 15 61,6 5 60,4 -3 

 Halden 55 4 48,1 4 51,6 2 

 Hobøl-Spydeberg 34 3 54,5 4 64 1 
 Hvaler 23 6 62 4 63,6 2 

 Jeløy 54 16 62 4 59,7 -2 
 Jessheim 52 6 60,4 4 61,7 -6 

 Kløfta 51 5 62,5 4 56,1 0 

 Kolbotn 48 7 81,8 4 69,9 -1 
 Kråkerøy 43 4 65,7 4 59,4 4 

 Langhus 29 3 54,5 3 54,8 -3 
 Lillestrøm 42 5 43,9 5 57,8 -1 

 Lørenskog 35 3 45,7 4 56,4 -5 
 Lørenskog Vest 28 4 108,9 (?) 2 70,2 0 

 Moss 53 12 27,1 3 46,4 0 

 Mysen 49 1 54,1 4 63,5 1 
 Nannestad 44 3 69,2 4 66,7 4 

 Nesodden 23 6 52 3 48,2 -5 
 Nittedal 50 10 70,6 3 68,1 -6 

 Nordby 31 1 64 4 65,6 0 

 Onsøy 36 6 68,3 4 70,8 0 
 Oppegård 54 8 61,6 5 66,5 1 

 Rakkestad 53 13 67,8 4 63,8 1 
 Rolvsøy 32 2 43,9 4 70,1 0 

 Rygge 40 2 58 4 62,2 2 
 Råde 42 3 58,5 4 59,3 8 

 Sagdalen 29 3 53,5 4 63,5 -2 

 Sarpsborg 48 6 48,5 4 54 -1 
 Skedsmo Nord 30 7 55 4 56,7 -1 

 Skedsmokorset 41 8 52 5 64 -2 
 Ski 46 5 50 3 48,6 -6 

 Skjeberg 38 0 75,5 4 76,5 -1 

 Strømmen 28 3 35,7 4 60,7 2 
 Sørumsand 36 8 53 4 57,2 0 

 Trøgstad 32 1 61,7 4 66,1 -1 
 Tune 54 1 61,2 4 55,2 4 

 Vestby 47 1 52 4 54,4 3 
 Våler Østfold 22 0 52 3 54,3 -1 

 Ørje-Töcksfors 26 1 0 0 56,1 0 

 Årnes 50 9 61 4 66,8 3 
 Ås 47 4 56,8 4 58,7 3 

 Totalt 2120 282 57,4 203 61,7 -4  
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Bilder fra guvernørskiftet på Rotnes Bruk i Nittedal, den  25.06.09 (se omtale på side 1 ) 
 

   
 

  
 

PDG Åge Bjor    DG  Ulf Henriksen    DGE  Lena Mjerskaug 
…  SÅ  RULLER  HJULENE  VIDERE …  

 


