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Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 

Distriktsrådsmøte nr. 2-2012/13 

Tid: 18.10.2012. kl 1800  Sted: Kumlegaarden, Drøbak 

Innkalt av: DG Jan Eddie Tinlund  

Ordstyrer: DG  Referent: DGN Jan Sverre Hanssen 

Deltakere: Jan Eddie Tinlund, Elsa Nysveen, Steinar Wøllo, Jan Sverre Hanssen, Lena Mjerskaug, 

Arne Pedersen, Egil Rasmussen, Rolf Nesteng, Terje Strømsæther, Åge Bjor, og Stein 

Sæthre. 
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    11-12/13 

 

Evaluering av årets Distriktskonferanse og gjennomførte 

seminarer. 

Det er kommet positive tilbakemeldinger på innholdet i årets 

Distriktskonferanse. Klimagruppen på Romeriket har fått flere 

henvendelser og forespørsler om ”Grønt Flagg” sertifisering. 

Ciceros direktør Cecilie Mauritzens foredrag er av mange 

trukket frem som konferansens høydepunkt. 

Evaluering av teknisk utførelse og budsjett/regnskap vil bli 

gjort sammen med DGE. 

Høstens gjennomførte seminarer har hatt god deltagelse. Det er 

dessverre nødvendig med flere påminnelser til klubbene i 

forkant av seminarene. Mye arbeid kan spares om 

tilbakemeldinger gis og tidsfrister overholdes. 

Innhold og resultater fra seminarene er lagt ut på Rotaryskolen. 

Nytt seminar om Future vision plan vil bli gjennomført i 

februar 2013. 

Seminarer skal på forhånd godkjennes av opplæringsleder. 
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12-12/13 Erfaringer fra Guvernørens klubbesøk så langt høsten 2012. 

DG er ca halveis i sine klubbesøk. Det er udelt positivt og 

lærerikt å få lov og anledning til å besøke alle klubbene. Det 

er stor variasjon og spennvidde mellom klubbene. Dette gjør 

det spennende. 

Fra flere klubber kommer forslag og ønske om større fokus på 

UE (Ungt Entrepenørskap). 

 

Jan Eddie  

 

 

 

13-12/13 Valg av distriktets Guvernør for 2015 – 2016. 

DG sender anmodning til klubbene om å starte nominasjons-

prossessen for å velge ny DG for perioden 2015 – 2016. 

Jan Eddie 
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Prosessen ved valg av nye AGer (de med mer enn 3 års 

tjeneste) må igangsettes. Frist for innsending av forslag fra 

klubbene var 15.10. Denne er for i år endret til 15.11. 

AG 

14-12/13 The Future Vision Plan – ved Egil Rasmussen, Årnes RK. 

Omorganiseringen av TRF er snart klar og FVP vil bli tatt i 

bruk fra 1.7.2013. Et seminar om FVP er avholdt og lagt ut på 

distriktets hjemmeside under Rotaryskolen og et nytt seminar 

vil bli avholdt i februar 2013. 

I h.h.t. FVP vil The Rotary Foundation tilby tre typer bidrag, 

distriktsbidrag og globale bidrag, samt samarbeid med 

forhåndsgodkjente strategiske partnere. Det vil bli enklere for 

klubbene og TRF vil kunne holde sine administrative 

kostnader under 3 %. 

Det kreves imidlertid at distriktet og klubbene organiserer 

dette slik at det blir benyttet en egen kontoplan med tilhørende 

bankkonti for dette formål. Distriktet og klubbene må 

kvalifiseres.  

Dersom noen klubber har planer om å søke bidrag til 

kommende prosjekter, må disse være klare og meldes inn før 

påske.  

Egil 

Rasmussen 

 

 

15-12/13 Opprettelse av distriktets RF komité – godkjenning. 

Egil Rasmussen, Årnes RK er leder for komiteen. DGE Elsa 

Nysveen, DGN Jan Sverre Hanssen og Per Rismark, Skjeberg 

RK er oppnevnt som medlemmer. 

Egil 

Rasmussen 

 

 

16-12/13 Innmeldte saker. 

1. Regnskap: Det er kommet ønske om at NORFOs 

regnskap skal legges frem på Distriktskonferansen. 

Dette er praktisk vanskelig da ønske om å 

gjennomføre en konferanse tidlig i rotaryåret må veies 

opp mot tidspunkt for ferdiggjøring av NORFOs 

regnskap. 

            Vedtak: NORFOs regnskap legges ut på NORFOs               

hjemmeside, så snart det er klart. DG orienterer 

presidentene. 

2. Overskuddsdisposisjoner: I enkelte år er det overskudd 

i distriktets regnskap. Dette overskuddet er ofte 

overført Tiltaksfondet som gir bidrag til prosjekter 

som klubbene vil gjennomføre. Det ble diskutert bl.a. 

hva som vil bli gjort ved et underskudd. 

            Vedtak: Ingen endring. 

 

Jan Eddie 
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Sted:Råde 
20.10.2012 

 Signatur: 
JSH  

 

 


