
 

Rotary Distrikt 2260        

Månedsbrev nr. 5. November 2012 

Guvernør 2012 – 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak 

Rotaryklubb 

Guvernørens leder: 

Kjære alle gode rotarianere i distrikt 2260. Nå har vi gjort ferdig november måned og er på 

full fart inn i juleforberedelser frem mot julehøytiden som er tiden for god mat, drikke, ro, 

ettertanke og omsorg for familien og våre medmennesker.  

 

I klubbene møter jeg lys, varme, godt kameratskap og full aktivitet! I skrivende stund har jeg 

hatt 42 av våre 52 klubber i tale, og får stadig tilført energi gjennom alt det fine jeg hører, ser 

og opplever. Takket være deres og klubbenes innsats, holder jeg motivasjonen oppe, - til tross 

for et stramt program denne høsten!  

 

”Ta noen i å gjøre noe bra” og skap glede i vintermørket!  

 

Jeg håper dere presidenter også kan glede dere over det gode som skjer i klubbene deres. Let 

etter det positive og bygg på det! Fokuser på det som går bra, og skap glede og optimisme 

rundt dere, så smitter det over på medlemmene! Vi skal ha det trivelig i klubben og 

klubbmøtene skal være et ”vannhull” for uka. Latter er sunt, året rundt! 

Mange har spurt meg om hvor de kan bestille flere av de nye håndbøkene som alle klubbene 

fikk 5 eksemplarer av i starten av dette året.  Disse kan bestilles gjennom NORFOS 

klubbservice og mailadressen er: klubbservice@rotary.no 

Medlemsutvikling er et ansvar som påligger oss alle – både deg og meg 

Vi ønsker alle at Rotary skal være en organisasjon for yrkesaktive og andre resurspersoner i 

vårt samfunn.  Derfor må vi holde fokus på dette i hele organisasjonen. Det er hvert enkelt 

medlem i hver klubb i distriktet som har et felles ansvar for å bidra til medlemsutviklingen og 

at vi fortsetter å være en levedyktig og aktiv rotaryklubb.  Klubbene må i snitt ha en tilvekst 

på ett medlem hver 2. måned skal vi nå de mål som klubbene selv har satt.  Jeg viser i den 
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anledning til distriktets ressursperson på medlemsutvikling – PDG Åge Bjor – sitt innlegg på 

distriktets hjemmeside.  Her gir han noen enkle råd: 

1. Hvem kjenner jeg som er yrkesaktiv og kan ha glede av å bli Rotarianer, og som vil være 

en ressurs for klubben. 

2. Inviter vedkommende som gjest når du mener det er et tema som bør interessere 

vedkommende. Gi gjesten informasjon om Rotary og hva vi står for. 

3. Send forslag på kandidaten til styret 

4. Hvis vedkommende synes at dette virker interessant – spør om hun/han  

ønsker å bli Rotarianer. 

5. Fortsett å ta vedkommende med som gjest fram til opptak. 

6. Husk at det er viktig at det nye medlemmet møter for å kunne bidra og få noe tilbake. Som 

fadder har du et ansvar for å minne om. 

Den største gleden vi har som Rotarianere er å gi Rotarys idealer videre til nye personer og 

kunne se den positive virkning som nye yngre aktive medlemmer har på klubben og dens 

utvikling. 

Rotarys månedskalender gir oss muligheten til å ha fokus på spesielle områder som er 

viktige for oss: 

 

November var Rotarys måned for fokus på Rotary Foundation(TRF) 

I november har vi hatt fokus på TRF; den sterkeste ”muskelen” vi har for ”doing something 

good in the world” og ”Service above self”. I klubbesøkene har vi snakket om et av våre 

prioriterte mål som er å fokusere på og øke det humanitære arbeide innen de seks 

fokusområdene.  

Drøft i klubbene hvordan dere best kan bidra til TRF. Jeg ber dere også slå et slag for 

Avtalegiro-ordningen:  

Kr. 50.-/mnd. til TRF, minus kr 14 i skatt, = netto 36kr. De fleste av oss vil ikke engang 

merke det i det daglige. Slik kan vi enkelt utgjøre en forskjell for de som er i nød. Den 

enkeltes innbetalte beløp regnes også med i klubbens totale bidrag til TRF. 

 

 

 

                    Vekslingskurs NOK – USD i desember: 1 USD = NOK 5,70 

 
 

  



Viktig melding til klubbpresidenter og klubbsekretærer 
 

For at klubbene skal få korrekte halvårsrapporter i januar 2013, er det viktig at 

klubbsekretærene senest i slutten av november 2012 kontrollerer at klubbens medlemslister i 

RI database er oppdatert.  Jeg oppmuntrer alle klubbene til kontinuerlig å oppdatere sine 

medlemslister. 

Her er hva vår klubb og distriktssupport i ZURICH sier: 

 

”Den 1 december 2012 är deadline för klubbar att rapportera in alla klubbuppgifter till RI. 

Uppgifterna ska rapporteras in till den norska databasen som sen automatiskt överförs till RIs 

databas.” 

Har klubben ennå ikke fått sendt inn informasjon om påtroppende klubbpresident, 

klubbsekretær og klubbkasserer, send det allikevel inn så snart som mulig og også husk å 

sende en kopi til påtroppende distriktsguvernør Elsa Nysveen, Årnes Rotary klubb, da hun 

trenger denne informasjonen for å kunne lage ferdig sin utgave av Guvernørens håndbok. 

 

 

 
The Future Vision Plan. 

 

Arbeidet for å få alt klart til introduksjonen av The Future Vision Plan den 1. juli 2013 går 

etter planen.   

Egil Rasmussen, Årnes Rotary klubb, reiser til San Diego for opplæring i uke 3 i 2013 og 

kommer tilbake med mer kunnskap som han vil dele med alle klubbene i distriktet. 

 

Det er lagt opp til et nytt seminar for kvalifisering onsdag den 6. februar fra kl. 18.00 - 20.30 i 

Enebakk.  Sett av tiden nå, og spesielt for de klubber som planlegger å søke om midler for 

Rotaryåret 2013 - 2014. 

 

Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale mellom klubb og distrikt som bygger på den 

avtalen distriktet har med Rotary International. 

For å få en felles mal for søknad om DDF og Global Grant midler, er det også utarbeidet 

forslag til maler for å forenkle søknadsprosessen for klubbene. 

 

Både samarbeidsavtalen og malene kan være gjenstand for forandring før endelig godkjenning 

i distriktet. 

 

Distriktet skal sende søknad om distriktsmidler for 2013 - 2014 innen 15. Mars og det er 

viktig at klubbene allerede nå tenker på prosjekter og gir tilbakemelding til distriktets DRFC. 

 

Om det er klubber som ønsker å få presentert The Future Vision plan i klubben, kan det tas 

kontakt med Egil Rasmussen, tlf 415 61 540 eller på mail 

egil@capitech.no<mailto:egil@capitech.no 
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VERTSFAMILER TIL GSE BESØKET FRA TENNESSEE, USA SØKES 

 

Som dere kjenner skal vi i dette rotaryåret har GSE utveksling med Tennessee, USA.  Det 

norske teamet reiser over til USA i slutten av april 2013, slik at de kan delta på 

distriktskonferansen til Guvernør Jack Bailey Jr. som avholdes den 28. april 2013. 

Det amerikanske teamet vil komme i månedsskifte april/mai 2013, slik at de kan være våre 

gjester i forbindelse med feiringen av bl.a. 17. mai. 

 

Rune Magnussen, Nannestad RK, som er distriktet ressursperson i forbindelse med GSE, ber 

om at distriktets klubber melder inn til ham når de kan være vertskap.  Det dreier seg om 4 – 

5 personer i alderen 25-40 år som kan bo hjemme hos medlemmer av en rotaryklubb noen 

dager i forbindelse med besøket.  

 

Ta dette opp i klubbens styre og meld snarest inn til Rune om at dere vil være vertsklubb 

denne våren. 

Ta kontakt snarest 

Rm007@online.no 

 
 

 

Guvernørens planlagte klubbesøk i desember 2012 

3.12.2012. Skedsmokorset RK   10.12.2012: Strømmen RK 

4.12.2012. Ås RK     17.12.2012: Vestby RK 

5.12.2012: Gamlebyen/Fredrikstad RK 

 

 

Distriktets kommende Guvernører: 

          2013-2014: Elsa Nysveen, Årnes Rotaryklubb 

   2014-2015: Jan Sverre Hanssen, Råde Rotaryklubb 
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Distriktets 

hjemmeside 

www.d2260.rotary.no 

Rotary Norge 

(NORFO) 

www.rotary.no 

Rotary International www.rotary.org 

Distriktets 

Webredaktør 

DICO2260@rotary.no 

Månedsbrevredaktør Paul-Bjarne Hansen 

Paulbjarne.hansen@yahoo.no 

GSE ansvarlig Rune Magnussen 

Rm007@online.no 

Ansvarlig for 

ungdomsutveksling 

Øystein Mogensen 

om@goldenaccounts.no 

Ansvarlig for RYLA Birgitta Rødstøl Næss 

birgittapre@halden.net 

 

 

Rotarys Convention 2013                                  

 
 

     
 

 

Rotarys årsmøte – convention, avholdes i Lisboa, Portugal i tiden 23. – 26. juni.  

 

NB Fristen for påmelding før prisen øker er 15. desember 2012 
 

Benytt denne muligheten til å delta på Rotarys verdenskonferanse.  I 2013 er convention igjen 

i Europa. Det blir en opplevelse med mange interessante foredrag, seminarer og møter hvor 

du treffer Rotarianere fra alle verdens hjørner.  Ved å oppholde seg i House of Friendship får 

man virkelig følelsen av at du som rotarymedlem er en del av et internasjonalt nettverk. Gå 

inn på våre hjemmesider for å få mer informasjon.  Denne gangen har de også lagt opp til en 

spesiell FADO aften den 24. juni hvor dere kan få muligheten til å oppleve en kultur Portugal 

er spesielt kjent for. 

 

I 2014 vil convention være i Sydney, Australia, i 2015 vil den være i Sao Paulo, Brasil, i 2016 

vil den være i Seoul i Korea og i 2017 vil den være i Atlanta, Georgia, USA. 

 

 

 

 

 

 

 



Jubilanter i distrikt 2260 i desember 2012 
 

Medlemsnavn  Fødselsdato  Klubb    År 

Stegard, Morten Chr.  02 12 1962  Fredriksten   50 

Finnerud, Jan Erik  18 12 1962  Borge    50 

Gangnæs, Grete  22 12 1962  Mysen    50 

Borge, Aage Andreas  28 12 1962  Råde    50 

Boquist, Mette  05 12 1952  Jessheim   60 

Frostad, Ove   09 12 1952  Lillestrøm   60 

Graham, Kari   16 12 1952  Onsøy    60 

 

Grønnerød, jens Bertram 07 12 1942  Skjeberg   70 

Hjertøy, Guttorm  09 12 1942  Vestby    70 

Rolstad, Jorunn  21 12 1942  Rakkestad   70 

Moen, Torfinn   30 12 1942  Fredriksten   70 

 

Fiane, Georg Strøm  09 12 1937  Rygge    75 

Rishøi, Aage   16 12 1937  Sarpsborg   75 

Jordet, Christen  22 12 1937  Lørenskog Vest  75 

 

Romundstad, Olav  15 12 1932  Skedsmokorset  80 

Andreassen, Olaug Sofie 16 12 1932  Gjersjøen   80 

Skovli, Gunnar  18 12 1932  Skedsmokorset  80 

 

Ryen, Oddvar   01 12 1922  Halden    90 

 

 

                                                       
   Vi gratulerer 

 

    

 
Fremmøtestatistikk for november 2012  

Rotary 
klubb 

  Totalt antall 
medlemmer 

Antall 
kvinner Møteprosent Ant. møter 

Oppmøte i 
år (%)     

Askim (RK12852) 
 

61 0 77,1 4 71,4 

Aurskog-Høland (RK12854) 
 

18 0 89,8 4 86,9 

Borge (RK28072) 
 

44 0 55,9 4 58,2 

Bundefjorden (RK30874) 
 

0 0 0 0 0 

Drøbak (RK12859) 
 

31 8 56,3 4 61,8 

Eidsvoll (RK12860) 
 

52 7 59,6 3 58,2 

Eidsvoll Syd (RK12861) 
 

22 0 80,5 4 66,3 

Enebakk (RK12863) 
 

27 6 65,5 3 55,9 

Fredrikstad (RK12864) 
 

61 13 40,4 4 46,7 

Fredrikstad-Glemmen (RK26926) 
 

21 4 32,2 4 37 



Fredriksten (RK12865) 
 

30 3 40,7 4 42,7 
Gamlebyen/Fredrikstad 
(RK12866) 

 
37 6 52 4 52,4 

Gardermoen (RK51117) 
 

24 6 45,8 4 53,7 

Gjersjøen (RK29787) 
 

31 18 73 4 58,5 

Halden (RK12870) 
 

50 3 64,8 4 55,3 

Hobøl-Spydeberg (RK12871) 
 

30 1 57,8 4 54,2 

Hvaler (RK50114) 
 

21 6 65,5 4 63,5 

Jeløy (RK12873) 
 

42 13 49,3 4 49,4 

Jessheim (RK12874) 
 

46 6 52,6 4 58,2 

Kløfta (RK12875) 
 

47 3 73,3 4 73,2 

Kolbotn (RK12876) 
 

49 8 69,6 4 61,3 

Kråkerøy (RK12878) 
 

43 5 61,7 4 54,2 

Langhus (RK12879) 
 

18 1 78,4 5 73,4 

Lillestrøm (RK12880) 
 

43 4 49,2 4 49,8 

Lørenskog (RK12881) 
 

31 2 60,5 5 61,5 

Lørenskog Vest (RK21933) 
 

25 5 54 4 59 

Moss (RK12884) 
 

46 12 63,1 4 57,2 

Mysen (RK12885) 
 

45 8 69,7 4 60,9 

Nannestad (RK12886) 
 

33 2 69,7 4 64,9 

Nesodden Rotaryklubb (RK12888) 
 

36 12 60,1 4 66,6 

Nittedal (RK12889) 
 

42 7 60,1 3 53,3 

Nordby (RK23738) 
 

24 1 70,8 4 61,5 

Onsøy (RK12891) 
 

32 7 63 4 64,8 

Oppegård (RK12892) 
 

58 11 60,3 4 68,8 

Rakkestad Rotary (RK12897) 
 

56 16 49,1 3 51,4 

Rolvsøy (RK22159) 
 

28 3 81,9 4 73,2 

Rygge (RK12899) 
 

38 2 52,4 4 51,3 

Råde Rotaryklubb (RK12896) 
 

30 6 60,4 4 52,9 
Sagdalen Rotary Klubb 
(RK22948) 

 
26 1 81 5 77,8 

Sarpsborg (RK12901) 
 

42 9 44 4 48,7 

Skedsmo Nord (RK30125) 
 

23 3 66,1 3 59,7 

Skedsmokorset (RK12903) 
 

34 5 50,4 4 55,8 
Ski 
(RK12904) 

  
37 6 47,9 3 46,2 

Skjeberg (RK12905) 
 

40 0 83,5 4 75,6 

Strømmen (RK12907) 
 

28 5 78,3 4 76,4 

Sørumsand (RK12906) 
 

31 2 54,8 3 54,4 

Trøgstad (RK23613) 
 

38 3 57,9 5 58,7 

Tune Rotaryklubb (RK12908) 
 

38 2 83,1 3 77,5 

Vestby (RK12910) 
 

43 2 63,2 4 58,7 

Våler Østfold (RK12909) 
 

20 0 62,4 4 62,6 

Ørje-Töcksfors (RK12893) 
 

23 1 0 0 0 

Årnes Rotary (RK12849) 
 

45 7 76,6 4 72,6 
Ås 
(RK12850) 

  
54 16 56,6 4 52,9 

        

         

    
En oppfordring til klubbpresidentene: Bruk klubben og distriktets ressurser, ikke minst våre 

flinke Assisterende Guvernører. Og husk at når vi jobber sammen blir utfordringene lettere å 

takle. 



 

 

Distriktssekretær Paul-Bjarne Hansen og Guvernør Jan Eddie Tinlund ønsker 
dere alle en flott førjulstid.  Ikke glem å ta vare på dere selv og familien i julen. 

 
 

 


