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Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 

Distriktsrådsmøte nr 1/10-11 

19.8.2010 kl 1815-21.10  Sted: Mjerskaug, Enebakk 

Innkalt av: DG Lena J. 
Mjerskaug  

 

Ordstyrer: DG 
Lena J. 
Mjerskaug 

 Referent:  Jan Eddie Tinlund 

Deltakere:  

 

 

Forfall: 

Lena Mjerskaug, Åge Bjor, Ole Ludvik Kleven, Svein-Erik Dippner, Johan 

Hovdedalen, Herman Stabell (frem til ca kl. 1930), Steinar Wøllo, Jan Eddie Tinlund 

Observatører: Distriktspresident Inner Wheel, Marit Kleven, Distriktspresident 

Rotaract Charlotte Ruste 

Svein Ivar Hansen 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfris
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    1/10-11 Velkommen/gjennomgang av referat fra møtet 20.5.2010 

DG ønsket velkommen til distriktsrådet første møte i det nye 

rotaryåret. 

Referat nr. 4/09-10 ble gjennomgått.  Johan Hovdedalen viste 

til punkt 9 i referatet og spurte om hvordan saken sto mht 

tanken om å innføre felles PETS for hele Norge.  DG svarte at 

dette var uaktuelt å innføre på det nåværende tidspunkt. 

Lena  

 

 

 

 

 

2/10-11 Informasjon om diskusjon/fattede vedtak i forutgående 

styringsgruppemøte 

DG orienterte om de saker som ble behandlet i 

styringsgruppemøtet.  Se kopi av eget referat fra møtet. 

Herman Stabell informerte om at regnskapet for NORFO viste 

et lite overskudd for 2009-2010. Regnskapet vil bli sendt DG, 

slik at informasjon kan gis på generalforsamlingen i 

september. 

Lena  

6/10-11 Fremtidig organisering av distriktet (Sakslisten endret pga 

at Herman Stabell måtte forlate møtet tidlig) 

Distriktsrådet fikk fremlagt forslag til ny organisering av 

distrikt 2260 fra den oppnevnte arbeidsgruppen.  

Forslaget til ny organisasjon var sendt møtedeltagerne på 

forhånd.   

Distriktsrådet behandlet forslaget. Johan Hovdedalen ga ros til 

det arbeidet som var gjort.  Han var imidlertid opptatt av at 

AGenes rolle og arbeidsoppgaver ikke ble for omfattende og 

Herman 

Stabell/Ol

e Ludvik 

Kleven 
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stor for den enkelte. DGE og DGN støttet arbeidet som var 

gjort og la vekt på at budskapet måtte selges inn på en positiv 

måte og at den enkelte AG får større mulighet til egen 

utvikling og påvirkning.   

Charlotte Ruste påpekte betydningen av at Rotary utnyttet de 

ressursene de hadde på en god måte og at de som tidligere 

hadde vært komitéledere og AGer burde kunne brukes som 

veiledere for de nye.   

Distriktsrådet ble enige om å sende forslaget ut på høring 

blant AGene. 

Ole Ludvik Kleven opplyste at dersom de nye forslagene blir 

vedtatt på generalforsamlingen i september 2010, vil de kunne 

bli gjort gjeldende fra og med neste guvernørår. Likeledes bør 

det utarbeides overgangsordninger, for å sikre en ryddig 

overgang mellom nåværende og evt. ny organisasjon. 

 

 

3/10-11 Status, utfordringer og planer for videre arbeid i den 

nærmeste fremtid for: 

 Rotary Foundation m/underkomiteer 

Herman Stabell informerte om at NOK 862.650,- til Polio 

Plus nå er innbetalt til RF fra Distrikt 2260. Vårt distrikt 

ligger svært godt an til å nå de målene som ble satt for 

denne innsamlingen. Erik Hopland har sagt seg villig til å 

fortsette som ansvarlig ett år til. 

Blant andre prioriterte oppgaver for året 2010-2011 er 

informasjon om RF programmer, deltagelse på distriktets 

samlinger og sikre fremtidig kompetanse innen RF-

komiteen, representere distriktet nasjonalt og regionalt og 

innen sone 16 hva gjelder RF, bistå klubbene i 

utarbeidelse av søknader til Matching Grant og bidra med 

informasjon til Guvernørens månedsbrev, spesielt om 

prosjekter.   

Herman Stabell ønsket at distriktet fremover gir noe mer 

oppmerksomhet mot Annual Giving.  Klubbenes bidrag 

her er skattereduserende. 

 Klubb- og medlemsutvikling med underkomiteer: 

DG innledet med å påpeke viktigheten av at ”antall 

medlemmer” ikke må være et mål, men et virkemiddel for 

å oppnå de resultater klubbene har satt seg. Det har i 

lengre tid vært et stort, ensidig fokus på 

medlemsrekruttering, noe som av mange oppfattes som 

 

Herman 

Stabell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein-Erik 

Dippner 
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negativt. 

 Det er klubbene selv som må sette sine mål og det er 

distriktets oppgave og støtte klubbene slik at de kan nå sine 

mål. Komiteens prioriterte oppgaver for 2010-2011 er å få 

medlemstallet opp til minst samme nivå som ved inngangen 

av forrige rotaryår, d.v.s. 2118 medlemmer. Medlemstallet i 

distriktets klubber har falt fra 2118 pr. 30.6.2009 til 2063 pr. 

30.6.2010. Dette utgjør en netto nedgang i antall medlemmer 

på 55. 

Det vil også bli en prioritert oppgave å oppmuntre til 

mangfold i klubbene – etnisk bakgrunn, livssyn, yrker, 

interesser m.v. 

Klubb og medlemsutviklingskomiteen vil også informere 

og oppmuntre til deltagelse i Rotary Fellowships og Rolf 

Mikkelsen i Borge RK vil ha ansvaret for denne 

oppgaven. 

Åge Bjor har påtatt seg oppgaven med å vurdere og evt. 

bistå ved etablering av nye klubber i distriktet. 

 Opplæring og kommunikasjon 

Ole Ludvik Kleven opplyste at påmeldingen til høstens to 

seminarer går noe tregt.  Pr. 19.8.2010 er det kun påmeldt 

21 personer til seminarene om medlemsutvikling og 

internasjonalt arbeid. Påmeldingsfristen er 20.8.2010 og 

erfaringsmessig er det mange som venter til siste liten med 

å melde seg på. 

Det er også kommet tilbakemeldinger fra medlemmer om 

at mange klubber har for lite rotarystoff på sine møter. 

Åge Bjor opplyste at hans klubb har grepet fatt i dette og 

hatt møter om Rotary – både om organisasjonen og dens 

utvikling. 

 Distriktsprogrammer 

Johan Hovdedalen informerte om: 

Youth Exchange: Klubbene Oppegård/Gjersjøen har 

ansvar for 1 gutt fra USA, Mysen RK har 1 gutt fra Brasil, 

Nannestad RK har 1 pike fra Australia. De driver aktiv pr. 

for Handicamp.  Arrangerer norskkurs i Halden i uken for 

distriktskonferansen.  Fortsatt utfordringer med å få 

tilstrekkelig antall vertsklubber. 

Group Study Exchange: Arbeidet med å finne egnede 

kandidater til GSE utveksling til Philadelphia, USA, neste 

år er i gang.  

      Rotary Youth Leadership Award: Dette er et av 
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distriktets flaggskip og er svært populært. Neste kurs vil bli 

avholdt på festningen i Halden som tidligere år. Kostnad pr. 

kursdeltager er NOK 3000,- som den enkelte klubb som 

melder på deltager må betale.  Invitasjoner til klubbene går ut 

i uke 39/2010. DG påpekte viktigheten av å få frem at RYLA 

er et unikt program, og at det kun er Rotary som tilbyr 

ungdommer et slikt program. Dette kan gi oss god ”PR”, med 

dertil hørende økt omdømme. 

Andre distriktsprogrammer 

Rotaract – viser til innlegg fra Distriktspresident Charlotte 

Ruste. 

Samfunnsprosjekter: 

Saken ble ikke diskutert da Svein Ivar hansen hadde forfall til 

møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein Ivar 

Hansen 

4/10-11 Rotaract, utfordringer og planer for inneværende år 

Distriktspresident Charlotte Ruste opplyste at det er 5 

Rotaract klubber i distrikt 2260.  Kun fire av disse klubbene er 

aktive. Det er ca 10-15 medlemmer i hver Rotaractklubb.  

Utfordringene er å sikre videre liv for Rotaract.  De klubbene 

som er aktive driver imidlertid godt. Mange av de som fyller 

30 år går ikke over til en Rotaryklubb, så her har distriktet en 

utfordring. 

Rotaract Norge har et fellesprosjekt for året og dette er 

Shelterbox. Charlotte opplyste at mange Rotaractmedlemmer 

har ytret ønske om at man fremover satser på å 

organisere/støtte prosjekter i nærmiljøet. 

Charlotte ønsket at flere rotaryklubber ble flinkere til å 

invitere Rotaractmedlemmer til foredragsvirksomhet på 

klubbmøtene. 

Charlotte 

Ruste 

 

5/10-11 Inner Wheel – status, utfordringer og planer for 

inneværende år 

President Marit Kleven orienterte om status for Inner Wheel, 

distrikt 31 som omfatter Østfold, Akershus og Oslo. Distriktet 

har 19 klubber og ca 500 medlemmer. På landsbasis har Inner 

Wheel 5 distrikter med 84 klubber med totalt 1900 

medlemmer.  Inner Wheel har kun ett møte pr. måned. 

Et av satsningsområdene er bedre markedsføring av Inner 

Wheel, da organisasjonen er alt for lite kjent blant folk flest. 

Det er nylig sendt ut en invitasjon til å bli med i Inner Wheel 

til alle Rotaryledsagere.  Denne er sendt via presidenten i den 

Marit 

Kleven 
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enkelte klubb. Henvendelsen vil bli fulgt opp, da presidenten 

er spent på utfallet. 

Inner Wheel har en representant med i styret for Handicamp.  

På åpen dag stiller Inner Wheel med et gedigent kakebord til 

glede for alle besøkende og deltagere. 

Halden og Fredriksten IWK har et flott samarbeid med 

Rotaryklubbene i Halden.  Prosjektet kalles ”den kulturelle 

skolesekken” og er et tilbud til ungdomsskoleelever. 

Prosjektet er i samarbeid med Østfold fylkeskommune og alle 

klubbene får en godtgjørelse for å delta (NOK 15.000,- til 

hver klubb). 

Lørenskog IWK hadde i år prosjektet ”akedagen” sammen 

med rotaryklubbene i Lørenskog.  Ca 700 deltok og det ble 

solgt pølser, kaker, sveler og kaffe for ca NOK 40.000,-. Hele 

beløpet gikk til boring av brønner i Bolivia. 

IWK har et internasjonalt skoleprosjekt for unge jenter i 

Bolivia i samarbeid med UNICEF. 

IWK distrikt 31 arrangerer hvert år en pikeleir for jenter på 

Kornsjø for piker i alderen 9-12 år.  Dette er jenter med litt 

vanskelig hjemmesituasjon og liten anledning til annen ferie. 

Et annen viktig nasjonalt prosjekt er bistand til kjøp av 

narkotikahunder til tollvesenet.  Høsten 2009 overrakte IWK 

midler til hund nr. 11 til Tollvesenet.  Dette er et godt bidrag 

til bekjempelse av narkotika i Norge. 

IWK støtter også et viktig prosjekt i Etiopia, hvor unge jenter 

som får barn, mens de ennå er barn selv kan få hjelp.  Det er 

også etablert en jordmorskole. 

IWK distrikt 31 setter pris på det gode samarbeidet som er 

med D-2260. 

 

 

7/10-11 Eventuelt 

Svein-Erik Dippner opplyste at han i neste uke skal delta på et 

møte i regi av NORFO.  Dette er et møte med rotarianere fra 

de andre distriktene i Norge og hensikten er å diskutere felles 

utfordringer og samle gode ideer når det gjelder 

medlemsutvikling. 

DG ba om tilbakemelding på om dagens møtelokaler var 

tilfredsstillende.  Åge Bjor og Ole Ludvik Kleven ønsket et 

bedre opplegg for presentasjon av lysbilder etc.  Deltagerne 

var ellers godt fornøyd med møtelokalene.  En stor takk til 

DG Lena som var vertskap. 

Alle  



            

 6 

 

 

Side 6 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfris
t 

 

 

 

 

   

 

Observatører:  

Sted og dato: 
Drøbak, 
20.8.2010 

 Signatur: 
Jan Eddie 

Tinlund 

 

 

 

 


