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TAKK FOR ET VEL GJENNOMFØRT ROTARYÅR 

Kjære klubbpresidenter, klubbsekretærer, klubbkasserere og alle øvrige tillitsvalgte og 

medlemmer i Distrikt 2260.  La meg først få takke dere alle for et vel gjennomført Rotaryår. 

Uten alles gode innsats for Rotary hadde vi ikke klart å videreutvikle oss som rotarianere og 

heller ikke klart å gjennomføre så mange tiltak og prosjekter til beste for andre mennesker, 

både unge og eldre. 

Her kommer noen hyggelige bilder fra noen av de aktiviteter vi har hatt i året som har 

gått. 

Årets GSE besøk kom fra distrikt 6780 i Tennessee, USA. Her er de fotografert i Badeparken 

i Drøbak. Til høyre ser dere våre norske GSE deltagere på besøk i Tennessee. I midten har vi 

reiseleder Rune Magnussen fra Nannestad Rotaryklubb. 

      

Ungdomsutveksling: Helene Eriksen var en av distriktets utvekslingsstudenter i Australia og 

her er et utdrag av hva hun skrev når hun kom hjem: ”Thinking back to my very first day in 

Australia, I realise how much I’ve changed during the past 11 months. I truly have grown 

up this year. Experienced have been gained, both good and bad, but they’ve all made me 

figure out who I really am and what I want to do with my life.” 

 

 

 



3 
 

[Skriv inn tekst] 
 

Vellykket Grønt Flaggseminar om miljøsertifisering av skoler på Nedre Romerike.   

12. mars 2013 i Kunnskapsbyens hus, Kjeller 

 

 

Årets RYLA ble arrangert på Fredriksten festning i tiden 7. til 10.mars. Dette er et av 

flaggskipene i distriktet og over 60 deltagere fikk muligheten til å delta. 
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Distriktskonferansen gikk for full sal med over 180 delegater på Thon Hotel, Ski den 15. og 

16. september 2012. Dr. Ekkehart Pandel var RI direktørens representant til konferansen. 
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                                    Innledning: 

 
Visjoner 

 
Rotary International, D2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen 

blant ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy 

yrkesetikk og positive idealer. 

Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte 

ungdom under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og 

internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene i Rotary International og Rotary 

Foundation. 

Organisasjonen har som mål å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et 

nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Rotary skal være relevant i tiden og følge med på og ta inn over seg trender i 

samfunnsutviklingen.  Vi må se fremover og dette vil nødvendigvis medføre at veien vi går 

blir til mens vi går den. 

 
Prioriterte oppgaver 

De strategiske mål vi har jobbet etter dette året, er satt av Rotary International og bygger på 

tre pilarer:  

 Støtte og styrke klubbene 

 Fokusere på og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene 

 Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary 

   

      Støtte og styrke klubbene: 

1. Klubb og medlemsutvikling: 

a.  Målet har vært å stimulere til en medlemsvekst på 3 % hvert år frem til 2015 og 

sørge for faste informasjonskurs for nye medlemmer og at de følges tett opp det første 

året. 

b. Stimulere til at medlemmene representerer mangfoldet i yrkeslivet i klubbens 
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nedslagsfelt, og i tillegg representerer forskjellig alder, kjønn og etnisk bakgrunn. 

c. Legge til rette for utvikling / utdannelse av medlemmene gjennom Rotaryskolen og  

    en aktiv fadderordning. 

d. Legge til rette for utvikling av klubbene gjennom Rotaryskolen 

2. Optimere bruk og utvikling av lederskap og sørge for at alle medlemmene blir aktivt 

delaktig i klubbens prosjekter og aktiviteter gjennom oppgaver i klubbkomiteene. 

3. Oppmuntre til at klubbens utnytter sin egen humankapital på best mulig måte og slik at 

eldre medlemmer får anledning til å bistå i den grad de selv har mulighet. 

4. Stimulere, bistå og legge til rette for at klubbene kan gjennomføre samfunnsaktiviteter 

lokalt og internasjonalt i tråd med intensjonene i The Future Vision Plan 

5. Bistå klubbene med å øke samfunnets forståelse og aksept for Rotarys arbeid og gjøre 

medlemskap attraktivt ved å kunne gjøre aktiviteter og prosjekter kjent i lokalmedier 

gjennom en egen mediekontakt i hver klubb samt på distriktsnivå. 

6. Gjennom våre distriktsprogrammer og klubbenes aktive medvirkning å gi ungdom 

samfunnsforståelse og betydningen av å arbeide for fred og vennskap verden over. 

7. Ha fokus på muligheten til å få nye medlemmer fra våre Rotaractklubber, GSE og 

RYLA som på denne måten har fått god kunnskap om Rotary.  

8. Jobbe for at vi sammen får styrket de 5 Rotaractklubbene i distriktet og at vi innen 

30.6.2015 har fått etablert ytterligere 1 Rotaractklubb. Invitere representanter for 

Rotaract med på arrangementer og seminarer som klubbene og distriktet arrangerer. 

9. Stimulere til økt fokus på etikk og klimaspørsmål.  Klimaengasjementet må strengt 

baseres på fakta og vitenskap og ikke på følelser og politiske argumenter. 

10. Stimulere til økt samarbeid mellom klubbene i områdene og også samarbeid om 

Intercitymøter som er åpne for alle. AGene er viktige for koordineringen av slike møter 

ved at de kan samtale med presidentene i hver klubb på et tidlig tidspunkt før 

møtedatoer fastsettes. 

11. Stimulere til at klubbene arrangerer flere åpne møter hvor ikke bare medlemmer kan 

møte, slik at det kan skapes økt lokal kunnskap om og interesse for Rotary.  I slike 

møter bør ressurspersoner fra distriktet benyttes i størst mulig grad.  

12. Implementere strategiprosessen på alle nivå i distriktet, for å sikre forståelse, 

engasjement, kontinuitet og funksjonalitet i hele organisasjonen. 

 

Fokusere på og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene  

1. Fremme intern og ekstern anerkjennelse for Rotary Internationals humanitære 

arbeid og øke Rotarys evne til å hjelpe andre. 

2. Rette våre kommende prosjekter mest mulig mot et av de 6 nye fokusområdene: 

 

 Peace and Conflict Prevention/Resolution/Fred og konfliktforebygging 

 Disease prevention and treatment/Sykdomsforebygging og behandling 

 Water and Sanitation/Vann- og sanitærforhold 

 Maternal and child health/Mødre- og barnehelse 

 Basic Education and Literacy/Grunnleggende utdanning og 

leseferdighet 

 Economic and community development/Økonomisk utvikling og 

samfunnsutvikling 

3. Fortsette Rotarys viktige arbeid med å utrydde polio i verden og holde klubbene 

orientert om utviklingen gjennom vår egen resursperson på distriktsnivå. 

4. Jobbe aktivt for å øke forståelsen for viktigheten av ungdomsarbeidet som en del 

av del av Rotarys arbeide for fred og forsoning verden over. 
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Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary 

1. Jobbe aktivt for omdømmebygging av rotaryhjulet som vår unike merkevare 

og fremheve Rotarys unike yrkestjeneste. 

2. Jobbe aktivt for å gjøre kjent for allmennheten alle de gode samfunnsprosjekter 

som klubbene driver både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

3. Videreutvikle distriktets nettsider og Rotaryskolen til å bli et enda bedre sted for 

informasjon og aktiv idéskaping for distriktets klubber og for alle andre som 

ønsker mer informasjon om Rotary. 

4. Jobbe aktivt for at klubbene samarbeider både i hvert område, og i distriktet 

5. Jobbe for at hver klubb i distriktet har sin egen aktive mediekontakt som sørger for 

at Rotarys aktiviteter blir enda bedre kjent lokalt. 

6. Støtte opp om de multifunksjonsoppgaver som NORFO utfører på vegne av alle 

distriktene i Norge. 

 

KJÆRE ROTARIANERE – ÅRETS TEMA 
 

Rotaryåret 2012- 20103 er over og det er tid for en oppsummering og refleksjon. Som 

dere ser av innledningen hadde vi mange visjoner, mål og oppgaver foran oss når året 

startet. Vi klarte ikke å nå alle målene og mange av utfordringene må jobbes videre med 

av de kommende guvernører, distriktsadministrasjon og klubbenes ledere. 

                                                                                                                                          

Vår RI President Sakuji Tanaka valgte ”Peace Through Service” som sitt tema, og gjennom 

året har vi sett at dette temaet, og etterfølgelsen av det, er viktigere enn noen sinne. 

Oppfatningen av fredsbegrepet er forskjellig blant ulike folk og kulturer. Det kan bety 

personlig ro, lykke i familien, og en følelse av indre tilfredshet – eller det kan bety en trygg 

tilværelse hvor de grunnleggende menneskelige behov er dekket.  Men uansett hvordan vi 

definerer fred, er det et mål som kan oppnås gjennom egen innsats. Det har vært avhold fire 

store fredsseminarer rundt omkring i verden, og vårt distrikt fikk muligheten til å sende en 

representant fra distriktsadministrasjonen til seminaret i Berlin i månedsskiftet 

november/desember 2012.   Som mange av dere kjenner til ble også Rotary foreslått til 

Nobels fredspris for 2013, men nådde ikke opp denne gangen.  

 

Vår tjeneste som rotarianere fremmer fred på mange måter. I våre klubber og i distriktet 

arbeider vi for å bringe helse, trygghet og menneskelig verdighet til små og store samfunn 

verden over. Som enkeltmennesker blir vi utfordret til å verdsette samarbeid fremfor 

konkurranse og felles nytte fremfor personlig utbytte. 

 

Rekrutteringsoversikten viser at vi fortsatt i varierende grad tar inn over oss nødvendigheten 

av fornying av klubben, for at vi fortsatt skal kunne være en yrkesbasert organisasjon. Vi har 

ved årets slutt 47 færre medlemmer enn vi hadde ved rotaryåret begynnelse. To av klubbene i 

distriktet har gjennom avstemming på sine årsmøter besluttet at de fra. 1.7.2013 skal slås 

sammen til en klubb.  Dette betyr at distriktet nå har 51 klubber.  Distriktet har heller ikke 

etablert nye klubber de siste årene.  Men – det er likevel grunn til å si takk til alle de klubbene 

som har lykkes i sin medlemsutvikling og jeg håper at dere kan være gode forbilder for de 

som trenger råd og hjelp i sitt rekrutteringsarbeid.  Vi har i Norge mange mennesker som  

kommer fra andre land og kulturer.  Skal vi være med i arbeidet for bedre integrasjon i 

samfunnet, må dette også gjenspeile seg i vår medlemsbestand. 
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Det er likevel i vårt distrikt mange ting å glede seg over. Rapporter og erfaringer fra 

klubbesøkene tyder på at vi også i år har hatt et sterkt engasjement, gode klubbmøter og 

mange prosjekter. Temadiskusjoner etter foredrag er økende og vi tror dette vil være med å 

styrke utviklingen av medlemmet og forståelse for mange problemstillinger i samfunnet. 

 

Vi har dette året økt bruken av distriktets hjemmeside og dette er en trend som jeg 

håper vil fortsette.  Distriktets hjemmeside er en viktig del av vår mulighet til 

kommunikasjon mellom klubber, presentasjon av prosjekter og aktuelle saker av 

allmenn interesse.  De presentasjoner som gjennom året er lagt ut på våre hjemmesider 

er derfor ikke tatt med i denne årsrapporten. 

 

Jeg ønsker å takke alle dere som har gjort en innsats på ulike måter gjennom året. Dette 

gjelder både klubbledelse, distriktets tillitsvalgte og ikke minst alle de ildsjeler som jobber for 

en organisasjon de tror på.  Takket være deres hjelp, gode råd og støtte, har jeg vært i 

stand til å utøve min guvernørjobb til beste for Rotary. 

 

Min oppfordring til dere alle er at vi må stå sammen, for å bygge vår organisasjon videre 

gjennom utvikling av enkeltmedlemmet, gjennom klubbarbeid, yrkesdeling og de 

retningslinjer og ideer som Rotary er bygd på.  Hver enkelt av oss har et ansvar for å sikre 

Rotarys fremtid. 

 

 

Vennlig hilsen 

                                                        
Jan Eddie Tinlund 

DG 2012 -2013 

 

 

 

MØTER OG SEMINARER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSER OG 

GJENNOMFØRING AV ROTARYÅRET 2012 – 2013. 

 

Undertegnede ble etter forutgående nominasjon i distriktet, valgt til Guvernør for Rotaryåret 

2012-2013 på Rotarys Convention i New Orleans, USA i mai 2011.  

 

GETS 

Første del av GETS ble for de norske DGEer gjennomført i regi av NORFO i april 2011.  

GETS del 2 ble gjennomført i forbindelse med Soneinstituttmøtet på Lillestrøm i oktober 

2011. Her fikk vi også anledning til å møte alle DGE-ene fra sone 15 og 16. 
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Rotaryskolen i San Diego 

Den avsluttende DG opplæringen ble gjennomført i San Diego, California i januar 2012. Vi 

hadde ikke muligheten til å benytte oss av tilbudet om Home Stay i Florida, USA, i forkant av 

guvernørskolen denne gangen. 

 

Convention i Bangkok 

Undertegnede deltok også på Rotarys Convention i Bangkok i mai 2012. 

 

Forberedelser til Rotaryåret 

Som forberedelse til Rotaryåret 2012 – 2013 har det vært arrangert de obligatoriske møter 

som District Team Training Seminar, AG samling, PETS, Distriktssamling og vårmøte i 

NORFO. I tillegg har undertegnede deltatt på ledermøter som sekretær for forrige Guvernør. 

 

Guvernørskiftet  

Guvernørskiftet var på Folkvang i Drøbak torsdag den 28. juni 2012 med over 60 deltagere. 

Avtroppende guvernør Steinar Wøllo, Kløfta RK, ble tildelt PHF for sin innsats. 

 

Seminar om medlemsutvikling 

Det ble arrangert to seminarer om medlemstilvekst/medlemsutvikling i august 2012, hvor 

hovedvekten var lagt på betydningen av å få yrkesaktive med i klubbene.  Begge seminarene 

var godt besøkt. 

 

Seminarer om the Future Vision Plan 

Det ble arranger to seminarer, begge i «midten av distriktet», hvor det ble lagt særskilt fokus 

på- og krav til opplæring om- og sertifisering av distrikt og klubber for The Rotary 

Foundations (TRF) «Future Vision Plan». Viktige endringer i TRF trer i kraft fra Rotaryåret 

2013-14. Den nye ordningen reduserer antall tildelingsmodeller fra 12 til 3 og vil gjøre det 

enklere å søke om midler til gode prosjekter.  

Seminar om ungdomsutveksling 

Det ble arrangert et eget seminar om ungdomsutveksling, hvor hovedtema var viktigheten av 

at distriktets klubber engasjerer seg mer i dette viktige arbeidet. Møtet ble avholdt i Kløfta RK 

sine lokaler. Seminaret ble ledet av distriktets ansvarlige for ungdomsutvekslingen Øystein 

Mogensen, Gardermoen Rotaryklubb. 

 

Samarbeide med andre distrikter 

De 6 norske Guvernørene har et utstrakt og godt samarbeid. Dette gjenspeiler seg også i 

NORFOs møter.  De norske guvernørene fra kullet 2012-2013 vil fortsette kontakten etter 

rotaryårets slutt. 

 

Gjester ved andre distrikters konferanser 

I tillegg har undertegnede, sammen med ledsager, deltatt som gjest ved Distriktskonferansen  

til DG Gunilla Marklund i Oxeløsund, Sverige (distrikt 2370) og som gjest på 

Distriktskonferansen til DG Margit Bjugstad på Hafjell ved Lillehammer (Distrikt 2305). 

 

Arbeidet i ledergruppen og distriktsrådet 

I dette Rotaryåret har både distriktsrådets medlemmer og våre Assisterende Guvernører (AG) 

vært innkalt til alle ledermøtene.  Grunnen til dette er at det er viktig at alle som deltar på 
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distriktsnivå, er orientert om de signaler som kommer fra Rotary International (RI) og ikke 

minst viktige saker og forhold som berører distriktet.  

 

Assisterende Guvernører (AG) 

De assisterende guvernører er Guvernørens nærmeste støttespillere, og har stor kjennskap til 

klubbene i sine 8 områder. Denne nære relasjonen gjør at AGene kan samle 

klubbpresidentene til egne møter hvor ny Rotaryinformasjon kan formidles og nye 

samarbeidsmuligheter kan diskuteres. AGene besøker hver klubb innen sitt område 

regelmessig og tilbyr veiledning og hjelp. De 8 AGene har i dette rotaryåret gjort et utmerket 

arbeid i sine områder og deres kunnskaper har vært til stor hjelp for Guvernøren, presidentene 

og klubbene. AGene gjør også et viktig arbeid som støttespillere når klubbene skal utarbeide 

sine planer og mål (KPM) for det neste Rotaryåret.  Uten deres støttende arbeid hadde det 

ikke vært mulig å utøve Guvernørgjerningen på en tilfredsstillende måte.   

 

Støtte til distriktets ungdomsarbeid 

Tidlig på året bestemte ledergruppen at vi, for å støtte opp under distriktets ungdomsarbeide, 

skulle avsette kr. 50.000,- fra Tiltaksfondet til fordeling etter søknad fra klubber som er aktive 

på dette viktige området. 

 

Årets Sone Instituttmøte ble arrangert i Sverige og foregikk i Sundsvall i perioden 31.8. – 2. 

9. 2012. DGE Elsa Nysveen deltok på både på GETS i forkant av instituttmøtet og på selve 

Instituttmøtet.  PDG Ole Ludvik Kleven deltok på seminar om lovrådet og på selve 

Instituttmøtet. Det var også flere andre fra distriktet som var med på møtene i Sundsvall. 

Påtroppende RI direktør Ann-Britt Åsebol var leder for arangementskomitéen. 

 

Fredsseminarer 

Vår RI president Tanaka arrangerte flere fredsseminarer rundt omkring i verden dette 

rotaryåret.  Ledermøtet bestemte at distriktet skulle delta med én representant på 

fredsseminaret i Berlin i månedsskiftet november/desember 2012. PDG Åge Bjor, Tune RK, 

deltok på seminaret. 

 

Midtveismøte 

Årets midtveismøte ble arrangert på Frogn Videregående skole lørdag den 19. Januar 2013. 

 

Det årlige møtet med tidligere guvernører i Distrikt 2260  
Det såkalte PDGmøtet - ble avholdt på Kumlegaarden i Drøbak den 7. februar 2013. Dette er 

sittende guvernørs mulighet til å informere PDG’ene om aktuelle saker fra distriktet og ikke 

minst RI.  Samtidig får påtroppende guvernør anledning til å informere om siste nytt fra sitt 

opphold på Rotary skolen i San Diego. På dette møtet er det også viktig at tidligere 

guvernører kan gi råd og veiledning til den sittende guvernør. 

 

Norsk Rotaryforum (NORFO) 

NORFO er service og samarbeidsorganet for de 6 sittende guvernører. Hensikten er at 

NORFO skal ha som oppgave og administrere fellesoppgaver for alle distriktene. 

 

Hovedbeslutningene skal skje i de obligatoriske vår- og høstmøtene. 

 

NORFO har for tiden ansvar for: Den norske matrikkel, medlemsuviklingsservice, 

Handicamp, fellesutfordringer for ungdomsutveksling, arrangør for det norske GETS, 

den norske web-side og Rotarys ungdomsfond. 
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Distriktets organisering og ledende personell 2012-2013 

Ledergruppen 

DG Jan Eddie Tinlund 

Drøbak RK 

Postadresse: Sagaveien 5, 1443 Drøbak 

Tlf. priv./mobil: 64 93 24 09 / 90 19 70 95 

E-postadresse: Jedtin(a)online.no 

DGE Elsa M. Nysveen 

Årnes RK 

Postadresse: Hvamsmovegen 64, 2116 Hvam 

Tlf. priv./mobil: 63909624/909 51 339 

E-postadresse: Elsanysv(a)online.no 

DGN  

 Jon Ola Brevig 

Fredriksten RK 

Postadresse: Ekås, 1789 Berg i Østfold 

Tlf. priv./mobil: 90 64 34 29 

E-postadresse: jbrevig@online.no 

IPDG Steinar Wøllo 

Kløfta RK 

Postadresse: Seljeveien 1, 2022 Gjerdrum 

Tlf. priv.: 63 99 04 11  

Mobiltelefon: 400 68 001 

E-postadresse: steiwo(a)online.no 

Ledere av distriktskomitéene 

Medlems-

utvikling 

Åge Henry Bjor 

Tune RK 

Postadresse: Bjorveien 120, 1712 Grålum 

Tlf. priv./mobil: 69 14 59 79 / 907 56 763 

E-postadresse: aagehe-b(a)online.no 

Opplæring Lena J Mjerskaug 

Enebakk RK 

Postadresse: Mjerskaug, Tomterveien 372, 1914 Ytre Enebakk 

Tlf. priv./mobil: 64 92 60 55 / 915 64 421 

E-postadresse: Lmjerskaug(a)mil.no 

Kommunikasjon Jan Arild Gundersen 

Sagdalen RK 

Postadresse: 

 

Tlf. Privat/mobil: 

 

E-postadresse: 

Nordraaksvei 17, 1472 Fjellhamar 

 

67 90 44 96 

 

jarildgu(a)online.no 

Rotary 

Foundation 

Per Rismark 

Skjeberg RK 

Postadresse: Plutoveien 2, 1734 Hafslundsøy 

Tlf. priv./mobil: 69 14 95 76/913 53 115 

E-postadresse: Perismar(a)online.no 

Samfunns-

prosjekter 

Henry Kjell Johansen 

Skedsmokorset RK 

Postadresse: Tyriveien 2, 2020 Skedsmokorset 

Tlf. priv./mobil: 63 87 66 94 / 900 27 710 

E-postadresse: hekjell(a)online.no  

Distrikts-

programmer 

Elsa Nysveen 

Årnes RK 

Postadresse: Hvamsmovegen 64, 2165 Hvam 

Tlf. priv./mobil: 63 90 96 24/909 51 339 

E-postadresse: Elsanysv(a)online.no 

mailto:hekjell@online.no
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Assisterende guvernører (AG) 

Område A Rolf Nesteng 

Tune Rotary Klubb 

Postadresse: Åsveien 23, 1712 Grålum 

Tlf. priv./mobil: 69 13 74 01/913 10 430 

E-postadresse: Nestengr(a)online.no 

Område B Bjørn Jørstad 

Onsøy RK 

Postadresse: Timianfaret 6, 1621 Gressvik 

Tlf. priv./mobil: 48 02 64 44 

E-postadresse: bjojors@online.no 

Område C Jan Sverre Hanssen 

Råde RK 

Postadresse: Rugdeveien 4, 1640 Råde 

Tlf. priv./mobil: 69 28 47 55 / 909 87 979 

E-postadresse: j-sverre(a)online.no 

Område D Håkon Krogh 

Trøgstad RK 

Postadresse: Kroksundvegen 861, 1860 Trøgstad 

Tlf. priv./mobil: 69 82 77 29 / 918 60 020 

E-postadresse: håkon@krogh-nes.n0 

Område E Arne Pedersen 

Ås RK 

Postadresse: Gamle Kongevei 38, 1430 Ås 

Tlf. priv./mobil: 64 94 67 00 / 970 15 135 

E-postadresse: Dc9classic@gmail.com 

Område F Sissel Olaisen 

Langhus RK 

Postadresse: Bjerkehagen 5, 1405 Langhus 

Tlf. priv./mobil: 64 87 24 76 / 414 48 005 

E-postadresse: solai(a)online.no 

Område G Elisabeth Bødtker 

Larsen 

Lørenskog Vest 
 

Postadresse: Johan Svendsens vei 16, 1472 Fjellhamar 

Tlf. priv./mobil: 67 90 09 58 / 908 47 944. 

E-postadresse: eblarse(a)online.no 

Område H Terje Strømsæther 

Årnes RK 

Postadresse: Tverrveien 3, 2150 Årnes 

Tlf. priv./mobil: 63 90 33 49/928 01 401 

E-postadresse: terje.stromsether(a)viking-elektro.no 

 

Distriktsadministrasjonen 

Distriktssekretær / 

Månedsbrevredaktør 

Paul-Bjarne Hansen 

Drøbak RK 

Postadresse: Bergsvea 2, 1445 Heer 

Tlf privat/mobil: 64 93 11 95/971 72 110 

E-postadresse: paulbjarne.hansen(a)yahoo.no 

Distriktskasserer Stein Sæthre 

Drøbak RK 

Postadresse: Tyrihansveien 14, 1445 Heer 

Tlf privat/mobil: 64 93 31 87/922 55 845 

E-postadresse: ssaethr(a)online.no 

DICO -Webredaktør Hans Jakob Rommetvedt 

Sagdalen RK 

Postadresse: Møllervegen 8, 2008 Fjerdingby 

Tlf privat/mobil: 63 83 73 72 / 908 56 590 

E-postadresse: hansjr(a)online 

Månedsbrevredaktør Paul-Bjarne Hansen 

Drøbak RK 

Postadresse: Bergsvea 2, 1445 Heer 

Tlf.privat/mobil: 64 93 11 95 

mailto:Dc9classic@gmail.com
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E-postadresse: paulbjarne.hansen(a)yahoo.no 

Distriktskonferansen Jan Wold 

Drøbak RK 

Postadresse: Fyrveien 9, 1440 Drøbak 

Tlf privat/mobil: 95 11 51 42 

E-postadresse: jwold2(a)online.no 

 

Underkomitéer/ressurspersoner 

Nye klubber Åge Bjor 

Tune RK 

Postadresse: Bjorveien 120, 1712 Grålum 

Tlf. priv./mobil: 69 14 59 79/907 56 763 

E-postadresse: aagehe-b(a)online.no 

Fellowships Rolf Mikkelsen 

Borge RK 

Postadresse: Thorsøveien 3, 1634 Gamle 

Fredrikstad 

Tlf. priv./mobil: 69 34 96 60 / 901 16 049 

E-postadresse: mmv-aut(a)online.no 

Polio Plus Herman Stabell 

Skedsmokorset RK 

Postadresse: Lurudveien 30, 2020 

Skedsmokorset 

Tlf. priv./mobil: 63 87 73 41 / 907 62 360 

E-postadresse: h-stabel(a)online.no 

Rotary 

Foundation 

Annual Giving 

Per Rismark 

Skjeberg RK 

Postadresse: Plutoveien 2, 1734 

Hafslundsøy 

Tlf. priv./mobil: 69 14 95 76 

E-postadresse: perismar(a)online.no 

Grants Per Rismark, 

Skjeberg RK 

Postadresse: Plutoveien 2, 1734 

Hafslundsøy 

Tlf. priv./mobil: 69 14 95 76 

E-postadresse: perismar(a)online.no 

Helse og sult Mohasina Syed 

Lørenskog RK 

Postadresse: Rikard Nordraaks vei 16, 1472 

Fjellhammer 

Tlf. priv./mobil: 67 90 29 97/951 19 654 

E-postadresse: famsyed(a)hotmail.com 

Lese- og skrive-

opplæring 

Rolf Theil 

Nittedal RK 

Postadresse: Bekkelia 60, 1481 Hagan 

Tlf. priv./mobil: 67 07 85 07 / 951 25 154 

E-postadresse: rolf.theil(a)iln.uio.no 

Ungdoms-

utveksling 

Øystein Mogensen 

Gardermoen RK 

Postadresse: Edvard Munchsvei 95, 1063 

Oslo 

Tlf. priv./mobil: 920 84 758 

mailto:mmv-aut@online.no
mailto:famsyed@hotmail.com
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E-postadresse: om(a)goldenaccounts.no 

GSE Rune Magnussen 

Nannestad RK 

Postadresse: Grevlingveien 35, 2030 

Nannestad 

Tlf. priv./mobil: 63 99 78 05 / 934 14 007 

E-postadresse: rm007(a)online.no 

Rotaract (nye 

klubber) 

Tore Gulbrandsen 

Lillestrøm RK og  

Kjell Erik Sandberg 

Postadresse: Nordlia 27, 1900 Fetsund 

Tlf. priv./mobil: 63 88 09 49 / 911 06 724 

E-postadresse: toregul(a)hotmail.com 

RYLA Birgitta Rødstøl Næss 

Fredriksten RK 

Postadresse: Bakkehøy, 1796 Kornsjø 

Tlf. priv./mobil: 69 19 71 48 / 975 87 569 

E-postadresse: birgittapre(a)halden.net 

 

Dødsfall 

Vår gode venn Assisterende Guvernør Svein-Erik Moe fra Gamlebyen/Fredrikstad RK døde 

den 21.12.2012 og vi lyser fred over hans minne.  Bjørn Jørstad fra Onsøy RK overtok som 

AG for område B. 

 

MEDLEMSTILVEKST OG MEDLEMSUTVIKLING 

 
En av distriktets viktigste utfordringer er arbeidet med medlemstilvekst og medlemsutvikling 

og vi har hatt stor fokus på dette arbeidet i inneværende rotaryår. 

 

Rapport fra Klubb og medlemsutvikling ved Åge Bjor, Tune RK. 

 

I Rotaryåret 2012 – 2013 har det vært en nedadgående trend for distriktet som helhet. 

Det har vært avholdt 2 medlemsseminar (Akershus og Østfold) i august med god deltakelse. 

Her ble det vektlagt viktigheten av at vi får yngre yrkesaktive personer inn i organisasjonen, 

og at rekruttering er et ansvar som påligger alle medlemmer.  Det ble framlagt metodeskisser 

som er lagt ut på distriktets Rotaryskole. 

Antall medlemmer har sunket med 47 medlemmer og er ved rotaryårets skifte på 1872 

medlemmer.  Det er bekymringsfullt når antallet synker så mye på ett år. Spesielt er det viktig 

å merke seg, at en stor andel av de som har sluttet er medlemmer som har vært relativt kort tid 

i organisasjonen.  

Hyggelig er det imidlertid at 13 av distriktets klubber har hatt vekst og ingen klubber i 

område A har hatt tilbakegang.  Område A har en vekst på 7 medlemmer. Honnør også til 

område G som har vekst på 1 medlem. Dette viser at det nytter.   

Presidentenes fokus på medlemsutvikling i egen klubb er viktig. 
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Medlemstallene i klubbene - tilgang / avgang 

 

      Klubb 

nr Område Rotaryklubb 

Antall 

28.07.12 

Antall 

30.06.2013 Endring siste år 

        

 

  

12865 A Fredriksten 31 31 0 

12870 A Halden 50 54 4 

12897 A Rakkestad 58 59 1 

12901 A Sarpsborg 42 42 0 

12905 A Skjeberg 39 41 2 

12908 A Tune 37 37 0 

    Sum Område A 257 264 7 

        

 

  

28072 B Borge 44 43 -1 

12864 B Fredrikstad 60 50 -10 

26926 B Fredrikstad-Glemmen 21 20 -1 

12866 B Gamlebyen/Fredrikstad 37 33 -4 

50114 B Hvaler 20 20 0 

12878 B Kråkerøy 45 44 -1 

12891 B Onsøy 33 32 -1 

22159 B Rolvsøy 29 28 -1 

    Sum Område B 289 270 -19 

        

 

  

12873 C Jeløy 43 40 -3 

12884 C Moss 49 45 -4 

12899 C Rygge  38 38 0 

12896 C Råde 28 30 2 

12909 C Våler Østfold 22 25 3 

    Sum Område C 180 178 -2 

        

  12852 D Askim 60 61 1 

12871 D Hobøl-Spydeberg 32 30 -2 

12885 D Mysen 47 44 -3 

23613 D Trøgstad 38 36 -2 

12893 D Ørje-Töcksfors 23 23 0 

    Sum Område D 200 194 -6 

        

 

  

12859 E Drøbak 34 28 -6 

12888 E Nesodden 41 39 -2 

23738 E Nordby 24 24 0 

12910 E Vestby 44 43 -1 

12850 E Ås 55 52 -3 

    Sum Område E 198 186 -12 

        

 

  

12863 F Enebakk 26 26 0 

29787 F Gjersjøen 30 32 2 
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12876 F Kolbotn 50 52 2 

12879 F Langhus 19 12 -7 

12892 F Oppegård 58 59 1 

12904 F Ski 39 38 -1 

    Sum Område F 222 219 -3 

        

 

  

12880 G Lillestrøm 44 45 1 

12881 G Lørenskog 32 30 -2 

21933 G Lørenskog Vest 26 27 1 

12889 G Nittedal 42 42 0 

22948 G Sagdalen 26 27 1 

30125 G Skedsmo Nord 23 23 0 

12903 G Skedsmokorset 34 32 -2 

12907 G Strømmen 24 26 2 

    Sum Område G 251 252 1 

        

 

  

12854 H Aurskog-Høland 18 18 0 

12860 H Eidsvoll 53 49 -4 

12861 H Eidsvoll Syd 22 22 0 

51117 H Gardermoen 24 23 -1 

12874 H Jessheim 46 45 -1 

12875 H Kløfta 48 44 -4 

12886 H Nannestad 34 31 -3 

12906 H Sørumsand 31 28 -3 

12849 H Årnes 46 49 3 

    Sum Område H 322 309 -13 

        

 

  

  

Sum distrikt 2260 1919 1872 -47 

 

OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON  

Opplæring, Rotaryskolen, kommunikasjon og seminarer ved Lena Mjerskaug, Enebakk 

RK 

Fordi klubber og distrikter endrer ledelse hvert Rotaryår, er det fra Rotary Internationals side 

uttrykt viktigheten av at hvert års ledelse gis en tilstrekkelig opplæring - og innehar en viss 

kjennskap til- og kunnskap om Rotary, og det derpå følgende ansvar for å kunne ivareta sine 

respektive verv for å sikre Rotarys fremtid. 

District trainer (opplæringsleder) har hatt ansvaret for å støtte distriktsguvernøren og 

innkommende guvernør i opplæring av klubb- og distriktsleder samt sørge for en kontinuerlig 

opplæring av rotarianere.  

Således fant de viktigste aktivitetene mht «opplæring» sted før Rotary-året 2012-13 begynte: 

Opplæringsleder i Distrikt 2260 har bl a bistått med tilrettelegging av program for-, innlegg 

på- og møteledelse av Presidents-elect Training Seminar (PETS) og Distriktssamling (DS) i 

mars 2012. 

I Rotary-året 2012-13 har opplæringsleder innehatt ansvaret for programutforming, kontakt 
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med programansvarlige samt «teknisk og logistisk» tilrettelegging av distriktets seminarer: 

- «Klubb- og medlemsutvikling» (avholdt to seminarer – ett i Akershus og ett i Østfold) og  

- «Internasjonalt arbeid» (avholdt to påfølgende seminarer/opplæringsmøter – begge i 

«midten av distriktet», grunnet særskilt fokus på- og krav til opplæring om- og sertifisering av 

distrikt og klubber for The Rotary Foundations (TRF) «Future Vision Plan» - endringer i TRF 

som trer i kraft mvf Rotaryåret 2013-14.  

Rotaryskolen 

Distrikt 2260s «Rotaryskole» ble opprettet i Rotary-året 2006-07 og det har i årenes løp blitt 

utarbeidet – og lagt ut - mye godt materiale. Informasjon om Rotaryskolens eksistens og 

innhold, med særskilt fokus på at materialet kan være et hjelpemiddel for klubbene, er blitt 

gitt i ulike fora, forut for- og i løpet av Rotary-året 2012-13.  

Rotaryskolens innhold er inndelt i: 

- Kurs for klubbkvelder (presentasjoner som kan nyttes internt i- og av klubben på-, eller som 

forberedelse til et ordinært møte) 

- Seremonier (forslag til hvordan ulike seremonier kan gjennomføres i klubben) 

- «Administrative rutiner» / diverse 

- Foredrag  

- Referater/sammendrag/presentasjoner fra forberedelsesmøter/seminarer 

Det skal dog innrømmes at ikke alt materiale er like oppdatert, ei heller er materialet kjent for 

klubbene. Arbeidet med oppdatering av- og «struktur» på Rotaryskolen er påbegynt, men ikke 

ferdigstilt i Rotary-året 2012-13. 

Kommunikasjon 

Det er i Distrikt 2260 en egen, dedikert person som er gitt særskilt ansvar for området 

«kommunikasjon»; Jan Arild Gundersen, Sagdalen Rk. Distriktets kommunikasjonsansvarlig 

er også medlem av Norsk Rotary forums (NORFOs) kommunikasjonskomité, for å sikre en 

«toveis kommunikasjon» mellom distriktene og NORFO, og kommunikasjonsutveksling og -

samarbeid mellom de 6 Rotarydistriktene i Norge. 

Det meste av kommunikasjon fra distriktsnivå til klubbene i distrikt 2260 finner dog sted ved 

direkte kontakt mellom distriktsguvernør og klubbene, og/eller ved aktiv bruk av distriktets 

hjemmeside av distriktsguvernør, komiteledere, distriktsadministrasjon, klubbene oa.  

Hjemmesider for distrikt og klubber 

Samtlige 52 klubber i distrikt 2260 hadde i Rotary-året 2012-13 etablert egne hjemmesider, 

om enn enkelte av klubbenes hjemmesider ikke har vært like oppdatert som andres. Av 

distriktets klubber, nytter ca halvparten «NORFOs mal for hjemmesider», som sikrer drift og 

support av hjemmesiden, støtte til utvikling, gir kontinuitet og en ensartethet innen Rotary. 

(Distrikt 2260 har de siste årene dekket klubbenes etableringskostnader (pt kr 750,-) ved 

overgang til «NORFOs mal».) 

Distrikt 2260s District Internet communication officer (DICO)/Webredaktør; Hans Jakob 

Rommetvedt, Sagdalen Rk har i Rotary-året 2012-13 vært en god støtte for distriktet mht 

utlegging av materiale og informasjon på distriktets hjemmeside. Oversendt materiale til 

DICO/Webredaktør, er blitt meget raskt ekspedert mht «tilpasning» og utlegging på distriktets 

hjemmeside.   
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Likeledes har opplæringsleder, kommunikasjonsansvarlig og DICO/Webredaktør etter beste 

evne forsøkt å svare på de spørsmål som er blitt rettet «vår vei», og stilt opp på de 

arrangementer, møter oa hvor vårt nærvær har vært ønsket av guvernøren eller klubber. 

COUNCIL OF LEGISLATION 

“The Council on Legislation is an important part of Rotary's governance process. While the 

Board of Directors sets policies for Rotary International, the Council is where Rotary clubs 

have their say in the governance of the association. Every three years, each district sends a 

representative to the Council, which reviews proposed legislation. Every club and district is 

entitled to submit legislation to the Council, and some of Rotary’s most important work has 

resulted from Council action. Women were admitted into Rotary because of the action of the 

1989 Council on Legislation, and PolioPlus was born as the result of the 1986 Council.” 

Distriktets representant i Lovrådet (Council on Legislation -COL) ved Ole Ludvik 

Kleven, Ås RK 

Distriktets lovrådsrepresentant deltok i et forberedende seminar til lovrådsmøtet 2013 i 

forbindelse med Rotary Institute i Sundsvall månedsskiftet august-september 2012.  

I forbindelse med distriktskonferansen i september 2012 ble det gitt en orientering om 

Lovrådsarbeidet så langt og om forberedelsene til Lovrådsmøte i Chicago 2013. Orienteringen 

omfattet bl.a. antall stemmeberettigede i Lovrådet og antall innsendte forslag, fordeling 

mellom enactments og resolusjoner og en skisse for det videre arbeidet i distriktet. 

Distriktets lovrådsrepresentant Ole-Ludvik Kleven og vararepresentant Åge Bjor har under 

forberedelsene til Lovrådetsmøtet 2013 hatt et nært samarbeid med Distriktsguvernør Jan 

Eddie Tinlund og flere møter ble avholdt for gjennomgang og diskusjon av de enkelte forslag. 

Det ble også gitt en gjennomgang av viktige forslag og orientert om det forberedende arbeidet 

på Leder/Distriktsrådsmøtet 10.januar 2013. Videre har distriktets lovrådsrepresentant hatt 

møte med de 5 lovrådsrepresentantene i landets øvrige distrikter for diskusjon av forslagene 

som var fremmet for behandling i Lovrådet.  

Council on Legislation (Lovrådsmøtet) startet i Chicago søndag 21.april 2013 og ble avsluttet 

fredag 26. april. Det var påmeldt representanter fra alle Rotarys 532 distrikter. Av disse møtte 

528 - 4 representanter hadde sykdomsforfall. De dokumenter som Lovrådet får til behandling 

kan inndeles slik: 

 - RIs forfatning (Constitution) – endringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt 

 - RIs vedtekter (Bylaws)  

 - Standard klubb vedtekter 

- Resolusjoner – dersom et fremmet resolusjonsforslag blir vedtatt blir det oversendt 

styret for nærmere vurdering. 

 

Den norske gruppen har utarbeidet et sammendrag fra Lovrådets møtedager som er lagt ut på 

Distriktets hjemmeside til orientering for distriktets medlemmer. 
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Fra de norske rotarydistriktene var det denne gangen 2 forslag hvorav bare ett ble fremmet for 

diskusjon og avstemning i lovrådet. Det er ønskelig at klubbene i landet viser noe større 

engasjement i lovrådssaker enn det vi hittil har hatt. 

UNGDOMSARBEIDET I DISTRIKTET 

 
Øystein Mogensen fra Gardermoen RK har vært distriktets ressursperson på området 

ungdomsutveksling dette rotaryåret. Her er han avbildet sammen med 4 av helårsstudentene. 

 

Distriktet 2260 har hatt i alt 5 utenlandske ungdommer som har fått anledning til å lære mer 

om Norsk kultur, språk og væremåte.  Dette er fredsarbeid i praksis og er en viktig del av  

Rotarys innsats for ungdom. Dette rotaryåret har vi hatt ungdom fra Canada, Australia, USA 

og Frankrike. 

Rotary har gjennom mange år bygget opp et internasjonalt nettverk, for å tilby ungdom å bo i 

andre land for kortere eller lengre opphold. Programmet er utviklet for å gi Rotarys målsetting 

om ”å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene” et 

konkret og praktisk innhold. Hvert år utveksles tusenvis av ungdommer for å lære om andre 

lands kulturer og væremåte. Rotary Internasjonal (RI) mener dette arbeidet er av stor 

betydning og oppfordrer rotaryklubber over hele verden sterkt til å engasjere seg i 

ungdomsutveksling. 

 

Høsten 2013 sender vi ut kun tre studenter og kan ta inn 3 eller 4. 

 

 Det er en sterk oppfordring fra vår ungdomsutvekslingskoordinator at klubbene i vårt distrikt 

jobber aktivt for å kunne sende ut og ta imot flere ungdommer i dette utvekslingsprogrammet. 
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Helene Henriksen, utvekslingsstudent til Australia, har nå kommet hjem til Norge etter et år i 

Australia.  
  

RYLA (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD) 

Årets RYLA kurs er avviklet på Fredriksten festning i perioden 7. – 10. mars 2013 med 

toppkarakter. Over 60 kjempefornøyde deltagere fikk en uforglemmelig opplevelse og etter 

deres eget utsagn et verdifullt tilskudd til deres CV. De aller fleste klubber i distrikt 2260 

sender ungdommer til dette lederutdanningsprogrammet til Rotary.  

 

Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 19-24 år, som har vist initiativ, evner og 

vilje til sosialt medansvar. Målsettingen er å kunne gi fremtidens ledere impulser og ideer til 

godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.  

 

En stor takk til klubbene i distriktet som ga disse flinke ungdommene denne muligheten. 
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Ungdommene fra årets RYLA samlet til gruppefotografering etter avsluttet kurs 

 

 

GSE (GROUP STUDY EXCHANGE) 

Dette Rotaryåret hadde vi GSE-utveksling med distrikt 6780 Tennessee, USA. Dette var det 

siste året GSE ble arrangert under den gamle ordningen.   

 

Bare yrkesaktive ikke-rotarianere kan delta og teamets medlemmer skal være mellom 25 og 

40 år. Rotary dekker reiseutgiftene, mens mottagende distrikt dekker omkostningene for reise 

og opphold i distriktet. Deltagere holder selv lommepenger og premie for forsikring. En av 

årets GSE gjester - Alex Oliver – har laget en flott kavalkade av oppholdet og den finner du 

på distriktets hjemmesider under hovedteksten: Thanks to our Norwegian friends and hosts 

 
En stor takk til alle GSEvertsklubber denne våren. 
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ROTARACT 

 

Distriktet har 5 Rotaractklubber. Vi er glade for at Gunn T. Dahl har klart å få Fredrikstad 

Rotaractklubb i god drift igjen. Rotarys ressursperson på området har vært Tore Gulbrandsen 

fra Lillestrøm RK og han har deltatt på flere Rotaractmøter og peptalk for å øke aktivitetene. 

Påtroppende landspresident Lars Klungreseth fra Kolbotn Rotaractklubb har deltatt på 

vår distriktskonferanse og også deltatt på ledermøter. 

 

Jeg oppfordrer alle klubber, som har Rotaractklubber i sitt område, om å invitere dem til 

medlemsmøter og årsmøter. I de områder hvor man i dag ikke har Rotaractklubber anmodes 

klubbene i område om å samarbeide for å etablere en ny Rotaractklubb. 

 

INNER WHEEL 

 

Inner Wheel, distrikt 31, avholdt sitt årsmøte på Olavsgaard Hotell lørdag den 2. mars 2013 

og guvernøren var invitert gjest. 

Avtroppende distriktspresident Dagmar Valen-Sendstad ønsket velkommen til årsmøtet på 

vegne av de 18 klubber i distriktet som omfatter Oslo, Akershus og Østfold. Våre 

organisasjoner er nær beslektet både familiært og organisasjonsmessig og det er viktig at vi 

holder nær kontakt og har et godt samarbeid.  Inner Wheels formål er å fremme sant 

vennskap, fremme hjelpsomhet og fremme internasjonal forståelse. 

Inner Wheel medlemmene møtes en gang i måneden og har foredrag og 3 minutter slik som i 

Rotary. 

Inner Wheel har også mange flotte prosjekter i inn- og utland.  Blant annet så har de vært faste 

leverandører av narko-hunder til Tollvesenet.  Vi skal heller ikke glemme den flotte innsatsen 

Inner Wheel gjør i forbindelse med Handicamp på Haraldvangen hvert annet år. På slutten av 

årsmøtet ble Lone Brit Hermansen Aas valgt til ny president og vi ønsker henne lykke til i 

sitt arbeid til beste for Inner Wheel.  

 

 

DISTRIKTETS PROSJEKTER OG SAMFUNNENGASJEMENT

 
Ved Henry Kjell Johansen, 

Skedsmokorset RK 

 

Distriktsrådets Samfunnsprosjektkomité hjelper klubbene med råd og informasjon til støtte for 

gjennomføring av prosjekter, og informerer om Guvernørens og RI-presidentens mål.  

RI-president Sakuji Tanakas ønske for sin periode var å fremme «Peace Through Service». Et 

viktig element i å skape fred og forståelse mellom folk er å dekke menneskenes 

grunnleggende behov. Rotary kan bidra ved å gjennomføre prosjekter som bl.a. bedrer helse 
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og fjerner sult, skaffer rent vann og bedrer de sanitære forholdene, og ikke minst øker lese- og 

skriveferdighet som er en forutsetning for å skape bedre levevilkår og fungerende samfunn. 

Våre klubber har gjennomført en rekke prosjekter som bidrar til å dekke disse behovene. Som 

eksempel nevnes her to prosjekter som har fått god medieomtale og beskrevet på Distriktets 

hjemmeside.  Det ene er Helse- og utdanningssenteret i Ecuador, der flere klubber i vårt 

distrikt og Distrikt 2310 samarbeider med rotaryklubben i Quito Valle om et helse- og 

utdanningssenter for fattige barn. Det har gitt enestående resultater. Det andre prosjektet står 

ni klubber i Romerike Klimagruppe for som har skaffet strøm fra solceller til 50 familier i 

en landsby i Sør-Afrika, en viktig forutsetning for utdanning og bedring av livsvilkårene. 

Prosjektet ble også presentert under HoF på RI Convention i Lisboa. 

På Distriktskonferansen 15-16 sept 2012 var miljø og klima hovedtemaet. Personer fra 

Klimagruppen bidro med flere innslag på konferansen og omtalte prosjekter som klubbene på 

Nedre Romerike har gjennomført. 

Prosjektoversikter 

Samfunnskomiteen har utarbeidet oversikter over alle prosjekter som klubbene har meldt inn 

på sin KPM. Oversiktene skal bidra til at klubbene kan få nye ideer om prosjekter, og ikke 

minst, gjøre det enklere for klubber å ta kontakt med andre klubber med sikte på å utvikle 

samarbeid om prosjekter. Fullstendig oversikt finnes på distriktets hjemmeside. 

Det er stor kreativitet og spennvidde i klubbenes aktiviteter til gode for andre i samfunnet. På 

Distriktets hjemmeside er det lagt ut oversikter kategorisert som Lokale -, nasjonale - og 

internasjonale prosjekter. Det er også lagt ut informasjon som kan være til nytte ved oppstart 

av nye prosjekter og samarbeid mellom klubber på basis av klubbenes erfaring og 

prosjektmuligheter, samt veiledning fra RI oa. 

Distriktets klubber har listet til sammen nær 150 lokale prosjekter. Ca 1/3 av disse 

samarbeider flere av klubbene om. Av nasjonale prosjekter er det registrert ca 30, igjen er ca 

1/3 samarbeidsprosjekter. Det er mange spennende internasjonale prosjekter. Klubbene har 

listet 65, hvor ca halvparten er større samarbeidprosjekter. Det er bra. Det er viktig at vi har 

store og synlige prosjekter. Ikke alle klubbene deltar i internasjonale prosjekter ennå.  

Samarbeid mellom klubber 

Det er blitt mer samarbeid mellom klubbene, og flere klubber ønsker å komme med. 

Prosjektoversiktene er ment å fremme samarbeid ved at klubber tar kontakt med hverandre. 

Det er også informert om en mer proaktive metode. Der får AG-ene en viktig rolle som 

initiativtaker til å få utarbeidet forslag til prosjekter gjennom en arbeidsgruppe bestående av 

interesserte klubber. Prosjektideen kan komme fra en klubb, og gjennom arbeidsgruppen får 

alle klubbene anledning til å delta i utformingen av prosjektene. AG kan bistå med hjelp og 

råd om organisering og finansiering av større prosjekter, samt kontakt med Distriktet. 

Forslagene legges frem for klubbene for godkjenning. Dette er prøvet ut med stort hell på 

Romerike. 
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Ressurspersoner 

Samfunnsprosjektkomiteen har bestått av følgende ressurspersoner som har gitt råd til klubber 

som har søkt assistanse:  

Leder Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset RK. Han har presentert oversikter på 

flere distriktsarrangement. 

Helse og sult: Mohasina Syed, Lørenskog Vest. Hun er hedret for sin innsats i bl.a. 

India. Hun har tjent en treårsperiode og my person er utnevnt. Stor takk til hennes 

hjelpsomhet. 

Lese- og skriveopplæring: Rolf Theil, Nittedal RK. Han var også president dette 

rotaryåret. Han flytter til et annet distrikt og en ny person er utpekt. Hans brede 

kompetanse har vært nyttig i flere saker. 

Vann og sanitær: Bjørn Lunde, Kolbotn RK. Han har bl.a. ledet gjennomføringen av 

flere brønnprosjekter i Thailand der flere klubber deltar. 

Miljø og klima: Henry Kjell Johansen. Han leder også Romerike Klimagruppe. 

Kontaktpersonene med adresser er listet på Distriktets hjemmeside, d2260.rotary.no, fane 

Samfunnsprosjekter.   

Vellykket Grønt Flagg-seminar 12. mars 2013 

Romerike Klimagruppe med medlemmer fra åtte rotaryklubber 

arrangerte et vellykket seminar om miljøsertifisering av skoler 

og barnehager i samarbeid med kommuner, Kunnskapsbyen 

Lillestrøm og Akershus Energi. Ordførere og representanter fra 

skole- og miljøsektoren i seks kommuner, i alt ca 40 deltakere, 

fikk et godt innblikk i hvordan den internasjnale sertifiseringen 

Grønt Flagg kvalitetssikrer miljøundervisningen. Målet 

er å stimulere til bærekraftig utvikling gjennom miljø-

undervisning knyttet opp mot Kunnskapsløftet og 

skolenes rammeplaner. Rotary har bidratt til 

pilotprosjekter og knyttet ressursmiljøer i området til 

prosjektene. I paneldebatten med ordførerne og fylkeskommunen kom det frem at seminaret 

hadde gitt meget verdifull innsikt, og flere vurderer Lørenskogs eksempel der alle skoler og 

barnehager skal sertifiseres innen 2020, påskyndet av Klimagruppen. 

For fyldigere omtale og foredragene, se http://d2260.rotary.no under Samfunnsprosjekter 

TRF (The Rotary Foundation).                                                                   

RF-komiteen har i tillegg til leder Per Rismark, Skjeberg RK, bestått av følgende: 

GF-elever gir ordfører Ole Jacob Flæten 

T-skjorten: Spar vår klode, bruk ditt 

hode, følg naturens kode!  

http://d2260.rotary.no/
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Egil Rasmussen, Årnes RK, innkommende DRFC 2260 

Hermann Stabel, Skedsmokorset RK, Polio-ansvarlig 

 

Etter 25 års arbeid vil Rotary fortsette sitt arbeid for utryddelse av Polio gjennom vedlikehold 

i de resterende polioinfiserte områdene: Afghanistan, Pakistan og Nigeria - frem til 2018. 

Målet for bidrag fra hvert medlem er fortsatt ca 410 kr. ”Going forward, the Gates 

Foundation will match two-to-one, up to US$35 million per year, every dollar Rotary 

commits to reduce the funding shortfall for polio eradication through 2018,” said Jeff 

Raikes”    

Hermann Stabel har i dette året vært koordinatoren for distriktets Polio-arbeid.  

De fleste klubbene har også i år bidratt til ”Annual Giving”, slik at totalen 2012-2013 var 

perioden USD 40.804.80 men gått ned pr medlem fra. 47-49,00 USD til 21,00 USD.(sone 16 

rapport mai 2013) 

Prosjekter     

Myggnett prosjektet Machakos – Kenya i samarbeid med RC Machakos i Kenya har Kråkerøy 

RK v/ koordinator leder Tom H. Gulliksen kommet ut med positiv informasjon i prosjekt fase 

IV, samarbeidet med 16 klubber som viser at de har fått flere nett nå til utdeling enn det som 

var planlagt. Fra 3000 til 3800 nett. Sjekk bedre innkjøp etc. Totalt 14000 nett – som gir 

beskyttelse for 85000 barn.  

Nesodden har flere prosjekter som nå er i prosess.  

# 78899 Mbarara RC Vanntanker 18 steder og på 4 skoler i Uganda, De har fått DDF kr 

10000,00 til dette prosjektet. Dette er i området for Global Grant i Future visjon så dette må 

vente til de er med i ordningen.  

# 78926 Hjelpemiddel sentral midler til Uruguay DDF kr 28500,00 Dette skal i flg. Nesodden 

RK være på stell og i rute.  

#79001 prosjekt på Sri Lanka som har gitt problemer fordi samarbeidspartner har benyttet sitt 

eget krisefond for å kjøpe inn utstyr til prosjektet pga tidlig skole start på Sri Lanka.   

Trøgstad RK koordinerer fortsatt prosjekt i Quito Equador og har nå fått med seg mange 

klubber til for å få til Global Grant prosjekt.  

 

Når det gjelder tidligere MG prosjekter fra tidligere 2 år tilbake, så har det vært vanskelig å få 

inn rapporter fra klubber som har hatt disse prosjekter. Viktig å få disse inn før fristene. Har 

sendt flere purringer til klubbene. 

 

Per Rismark har vært på seminar - distriktsrådsmøter og besøkt klubber som har tatt kontakt 

vedr TRF informasjon. Ut over dette har han besvart utallige spørsmål om saker vedrørende 

Rotary Foundation, PHF og programmer. Komiteen har stort sett brukt e-post 

kommunikasjon. 

En stor takk til distriktets klubber og mange enkeltmedlemmer for deres sjenerøse 

støtte og bidrag til TRF. 
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DISTRIKTSKONFERANSEN 

Rotary Distrikt 2260 holdt sin årlige distriktskonferanse lørdag 15 og søndag 16. september. 

2012. Distriktskonferansen gikk for full sal med over 180 delegater ved Thon Hotell Ski.  

Drøbak Rotaryklubbs president Jon Peder Ryste ønsket velkommen og leste hilsen fra Hans 

Majestet Kong Harald V. Ordfører Anne-Kristine Eikebråten, Ski, foretok den offisielle 

åpning av distriktskonferansen. 

 

 Spesielle gjester: Som representanter for RI-president Sakuji Tanaka deltok Dr. Ekkehart og 

Christa Pandel fra Bückeburg Tyskland. Som representanter for Distriktsguvernørene i 

Sverige og Norge, deltok Gunilla og Christer Marklund fra distrikt 2370 i Sverige og Margit 

og Johan Bjugstad fra distrikt RD2305 

 

Årets hovedtema var: Våre miljø- og klimautfordringer 

Direktør Cecilie Mauritzen, CICERO Senter for Klimaforskning, var konferansens 

hovedtaler. Foredraget til Mauritzen ble fulgt opp av hovedarkitekten bak Regjeringens 

klimamelding, stortingsrepresentant og medlem av Kirke-, utdannings- og 

forskningskomitéen Heidi Sørensen. 

 

 Et flott innlegg sto også Romerike Klimagruppe ved Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset 

RK for, som fortalte og viste presentasjonen ”Hva kan Rotary bidra med”.   

 

Barn fra Åsenhagen skole viste oss arbeidet med prosjektet ”Grønt Flagg” som har som 

formål å få en bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning.  

 

Prof. Emer. Dr. Svein E. Haagenrud, tidligere forskningsleder ved SINTEF BYGGFORSK, 

orienterte om energieffektivisering av byggmiljøer. 

 

Kunstneren Paulin Skoglund Voss sang/cello og Helge Nysted ved piano ga et vakkert 

kulturelt innslag.  

 

For ledsagere og utenlandske gjester ble det arrangert sightseeing til Drøbak. Sightseeingen 

ble guidet støtt og sikkert på engelsk av Drøbaks dyktige lokalhistoriker Torstein Aamodt. 

  

Drøbakmannen Halvard Holm med foredraget ”Svalbard, hva skjer” fikk stor oppmerksomhet 

fra en fullsatt sal. Han har bodd og arbeidet i flere tiår på Svalbard. 

 

Deretter var det meteorolog Svein Fikke sin tur med foredraget ”Erkjenner vi utfordringen”.  

 

Lørdagens økt avsluttet med distriktets generalforsamling. Årsmeldingen 2011-2012 og 

regnskapet ligger på distriktets hjemmeside. 

 

Om kvelden var det festmiddag og deretter dans til Reidar Myhre og Anders Eljas flotte 

musikk. 

 

Søndagen begynte vakkert med Ord for dagen ved Sogneprest Anne Mathilde Klare fra 

Drøbak. 

  

Thor Eggen fra Drøbak fortalte og trollbandt publikum med sin film om senkingen av Blücher 

i Drøbaksundet 9. april 1940. 
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Distriktets lovrådsrepresentant Ole Ludvik Kleven, PDG Ås RK, ga en god orientering om 

arbeidet med Rotarys lovråd. 

 

Distriktets DYEO Øystein Mogensen bidrog med stor entusiasme om ungdomsutvekslingen 

og viktigheten av programmet. Han ble backet-up av Lars Klungreseth, vise landspresident, 

Kolbotn Rotaract.  

 

 Siste foredrag var ved IPDG Lena Mjerskaug Enebakk RK som orienterte om NORFO. 

 

Distriktskonferansen 2012 ble avsluttet med tale av RI representant Dr. Ekkehart Pandel 

 

ÅRSRAPPORT FRA TILTAKSFONDET FOR ROTARYÅRET 2012 -2013 

Styret i fondet har hatt følgende sammensetning: Styreleder IPDG Steinar Wøllo, 

styremedlem DG Jan Eddie Tinlund og styremedlem DGE Elsa Nysveen. 

Aktiviteten: 

Det har vært stor aktivitet i Tiltaksfondet i dette året. Dette er et klart uttrykk for at aktiviteten 

i distriktet er mangfoldig og utøves med et stort engasjement. Vi har fått inn rekordmange 

søknader og de representerer en fin blanding av prosjekter av lokal karakter og større 

hjelpeprosjekter i vanskeligstilte land. Av utenlandske prosjekter er det land i Sør og Mellom 

Amerika samt Afrika som er representert. Blant de lokale prosjektene ser vi et meget stort 

mangfold som spenner over et stort register, alt fra arrangering av akedager, naturstier, 

stipendier til opprettelse av «mekkeverksteder» samt støtte noen av de mange 

utvekslingsstudenter i distriktet. 

Det er fint å kunne konstatere at det er en jevn fordeling av midlene utover hele distriktet idet 

alle områder er representert og ikke noe område har mer enn 4 tildelinger. 

Det totale tildelingsbeløpet overstiger 300 000kr, men til tross for dette har kapitalen, takket 

være et stort overskudd på drifta, økt i løpet av året. 

 

Regnskap: 

Saldo 1.7.2012 482 689 

Driftsoverskudd distriktet 2011-2012 tilført fondet  344 263 

Til sammen 826 952 

Utbetaling fra fond iflg. oversikt -220 550 

Saldo 30.6.2013 606 402 
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Saker: 

 Nesodden RK – Hjelpemidler    kr 30 000 

             Nesodden RK – Uganda     kr    15 000 

 Tune RK -        kr  10 000 

 RK Quito Valle Interoceanico    kr  21 000 

 Lillestrøm RK       kr  10 000 

 Aurskog – Høland RK      kr  10 000 

 Enebakk RK       kr    6 000 

 Jeløy RK       kr  36 000 

 Kråkerøy RK        kr  50 550 

 Onsøy RK       kr  10 000 

 Ås RK        kr   8 000 

 Lørenskog RK       kr    5 000 

 Rolvsøy RK       kr  30 000 

 Nesodden RK – Utveksling     kr  12 000 

 Samarbeidsgruppen STI Fredrikstad    kr 10 000 

 Råde RK        kr  15 000 

 Strømmen RK       kr  25 000 

 Trøgstad RK        kr  10 000 

  Nesodden RK       kr  12 000 

 Tune RK        kr    5 000 

Totalt:         kr       330 550 

 

 

Utbetalinger fra fondet: 

Utbetalinger av innvilgede søknader foretas først når nødvendige kvitteringer for utført arbeid 

er oss i hende. 

 Onsøy RK       kr  10 000 

 RK Quito Valle Interoceanico (via NORFO)  kr  21 000 

 Nesodden RK       kr  30 000 

 Tune RK        kr  10 000 

 Kråkerøy RK       kr  50 550 

 Aurskog – Høland RK      kr  10 000 

 Jeløy RK        kr  36 000 

 Lørenskog RK       kr    5 000 

 Enebakk RK       kr    6 000 

 Tune RK        kr    5 000 

 Nesodden RK        kr  12 000 

 Strømmen RK       kr 25 000 

Totalt:         kr        220 550 

 

 
 
 
Steinar Wøllo   Jan Eddie Tinlund   Elsa Nysveen 
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ROTARY PEACE FELLOW 

Gert Danielsen- en Rotary World Peace Fellow (Nannestad Rotary Klubb) spurte for 1 år 

siden i brev til Lena Mjerskaug, Steinar Wøllo, Jan Eddie Tinlund og Elsa Nysveen om det 

var en klubb i vårt distrikt som kunne støtte en stipendsøknad om et Rotary Peace Fellowship 

for en av hans tidligere medarbeidere fra tiden for FN i Jemen. Jemen har ingen 

Rotaryklubber så han ville ha behov for støtte fra en klubb i et annet land.  

 

Elsa Nysveen spurte om Årnes Rotaryklubb vil bidra med en slik støtte til Wael Al-Orim. Og 

slik ble det.  

 

Wael Ahmed Salem Al-Orim er 27 år. Han måtte gjennom en omfattende søknadsprosess med 

stort dokumentasjonskrav.  

Vi hadde 3 intervjuer med ham på Skype. Vi hadde god støtte av tidligere 

utvekslingsstudenter. Kendall Griffiths fra Australia som har vært utvekslingsstudent i Årnes 

Rotary Klubb og Christian Olsen Nordby fra Nannestad Rotary Klubb som har vært 

utvekslingsstudent i Australia, stilte villig opp i prosessen. De hjalp oss med språket og  

utforming av spørsmål, da intervjuet foregikk på engelsk. Det var med stor glede vi etter 

intervjuene kunne anbefale hans søknad. Wael valgte og kom inn på University of 

Queensland i Australia.  

Han støttes altså av Rotary Foundation og får anledning til å ta en mastergrad i fredsarbeid og 

konfliktløsning. Han reiser til Australia februar 2014. Han kommer til distriktskonferansen 

vår den 21.-22.september 2013. 

 

 
Wael Ahmed Salem Al-Orim 

 

 

HANDICAMP 

 

 

Hvert annet år samles fysisk funksjonshemmede ungdommer i 

alderen 18 – 28 år fra hele verden på Haraldvangen i Hurdal til 

14 dagers aktvitetsleir hvor funksjonshemmingen ikke har 

grenser for å prøve å tøye aktivitetsutfoldelsen. Årets 

Handicamp Norway er Rotary Norges ”Flaggskipprosjekt”. Det 

juridiske og økonomiske ansvar tilligger NORFO. 

Etter forslag fra Drammen Syd-Vest RK utpekte NORFO klubbens medlem Arne Fuglum til 

leder av Handicamp 2012. 
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Prosjektet Handicamp Norway gjennomføres i et samarbeid mellom Rotary, Rotaract og Inner 

Wheel, samt med staben ved Haraldvangen i leirperioden som var 22. juli til 4. august 2012. 

Under selve leiren deltok et tjuetalls aktivitetsledere, hvorav enkelte er rekruttert fra Rotaract. 

I tillegg fikk de fleste av utvekslingsstudentene som befant seg i Norge og var over 18 år når 

leiren ble arrangert, tilbud om å delta som ”Assisterende aktivitetsledere”. 

 Deltakelse 

Invitasjoner om deltakelse i Handicamp Norway sendes til alle distriktsguvernører i den 

internasjonale Rotary organisasjon. Pr. i dag utgjør dette over 530 distrikter fordelt på 34 

soner. Generell invitasjon legges også ut på nettet gjennom www.handicamp.no. 

Opptak av deltakere foregår i regi av leirledelsen assistert av medisinsk kyndig personell.  

Selve leiroppholdet er gratis for deltakerne. Reisen til /fra nærmeste flyplass (Gardermoen) 

betales av deltakeren selv, men vil ofte i praksis bli sponset av en eller flere Rotaryklubber på 

deltakernes hjemsteder.  

TALL SHIP RACES 

Dette er et spennende tiltak for ungdom mellom 16 og 25 år, som gis 

muligheten til å delta på en seilas med en av de norske store 

seilskutene.  Under seilasen konkurrerer de med seilskuter fra flere 

nasjoner. 

Det er Rotaryklubbene i Fredrikstadområdet som velger ut og sponser 

ungdommene.  Egenandelen er NOK 3500 

Vi sendte ingen medseilere i 2012, da det ikke var noen store norske skuter som deltok. 

.  

CAMPS 

 

Distrikt 2260 arrangerte ikke sommerleir i 2012 -2012.  

Imidlertid var det to ungdommer fra distriktet: 

Laila Mercedes Fremme, født 24 10 1994, som via Rolvsøy Rotaryklubb fikk muligheten til å 

reise til Taiwan og 

Tuva Mollatt Kahlenberg, født 15 08 1997, som via Oppegård Rotaryklubb fikk muligheten til 

å reise til Tyrkia. 

  

http://www.handicamp.no/
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JUBILEER I ROTARYÅRETS 2012 -2013 

 

Guvernøren hadde gleden av å delta på to jubileer dette rotaryåret.  Oppegård Rotaryklubb ble 

chartret den 21. mars 1963 og feiret sitt 50 års jubileum lørdag den 16. mars 2013 med stor 

deltagelse.   

 

Våler Østfold Rotary klubb ble chartret den 4. mars 1983 og feiret sitt 30 års jubileum tirsdag 

den 5. mars 2013.  På denne festen ble også et nytt medlem tatt opp og dette gjorde rammen 

rundt festen ekstra hyggelig.   

 

 

ROTARY DISTRIKT 2260 ER REGISTRERT I BRØNNØYSUNDREGISTERET 

 

Rotary distrikt 2260 ble registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund den 26. 01. 2006 under 

organisasjonsnummer 989 175 661. 

 

Rotary distrikt 2260 benytter NORDEA Bank som sin bankforbindelse. 

 

Rotary distrikt 2260 har inngått avtale med VISMA Services Norge, Fredrikstad, for føring av 

regnskapet. 

 

Revisor har vært Yngve Brænd, Hobøl-Spydeberg Rotary klubb 

 

Stein Håkon Sæthre, Drøbak Rotary klubb, har vært distriktets kasserer i rotaryåret 2012 – 2013. 

 

Paul-Bjarne Hansen, Drøbak Rotaryklubb har vært distriktets sekretær i rotaryåret 2012-2013. 

 

 

 

                                                       

 

   

 

 


