
 
 
 

                    REFERAT FRA MIDTVEISMØTE 19 JAN 2013 
 
Midtveismøte for presidenter ble holdt den 19 januar i perioden 0930-1600. 
Møtet ble arrangert av Drøbak Rotary Klubb og fant sted ved Frogn 
Videregående Skole (FVS), samme sted som Distriktssamlingen 
 
Skolens auditorium/kinosal ble benyttet til konferansen og dens flotte 
lærerværelse var til disposisjon,  der ble bespisningen foretatt. 
 
Til tross for en del sykefravær bl.a.  influensa deltok 39 rotaryanere fra 29 
klubber. Blant disse var AG-representanter fra områdene A, C og F.  
 

1. DG Jan Eddie Tinlund, Drøbak RK åpnet møtet og presenterte dagens 
program og nytt fra Rotary. 
Ref vedlegg nr 1 og 2 
 

2. PDG Åge Bjor, Tune RK, fortalte om arbeidet med medlemstilvekst og 
medlemsutvikling i klubbene. Hvor starter vi – hva har skjedd i første 
halvår og hvor står vi nå? 
Ref vedlegg nr 3. 
 

3. Orientering fra områdene: 
Omr A – AG Rolf Nesteng, Tune RK, har hatt vervet i 3 år og går på ett år 
til.  Artbeider med å finne den som kan overta.  AGenes arbeidsområde og 
ansvar må markedsføres bedre, mange er ukjente med detaljene rundt AG-
ansvaret.  Arbeidet drives godt i områdets 6 klubber.  Der er mange gode 
prosjekter som gir god økonomi.  Alderen er det største problemet for 
medlemsmassen. Alle klubbene har hatt deltakere på Medlemsseminaret. 
Samtlige klubber mener at innen årets utgang er målet for 
medlemsutvikling nådd. 
 
Omr B – ny AG etter Moens bortgang ikke på plass. Presidentene fra 
klubbene Borge, Fredrikstad Glemmen, Hvaler og Onsøy deltok. 
I regi av Rotaryskolen v/Johan Hovdedalen Mysen RK har klubbene startet 
med 10 min Rotary skole på hvert møte. EN GOD IDÉ. 
 
Omr C – innk AG Per Saugestad rapporterte. Jan Sverre Hanssen har 
takket ja til DG-funksjonen 2014-15. 



 
Omr D sykdom. 
 
Omr E sykdom. AG Arne Pedersen, Ås RK,  sendte skriftlig halvårsrapport. 
Ref vedlegg nr 4. 
 
Omr F   – AG Sissel Olaisen, Langhus RK, rapporterte om stor aktivitet i 
alle klubbene. Oppegård-, Gjersjøen- og Kolbotn RK har alle sine møter i 
Kobotn. Enebakk RK drives også godt. Ski- og Langhus RK er i en prosess 
for å slå sammen klubbene. Det er godt samarbeid mellom alle klubbene i 
området og det planlegges et Intercity-møte om medlemmer. 
 
Omr G  – AG Elisabeth Bødtker Larsen, Lørenskog Vest RK. Til sammen 
251 medlemmer i områdets 8 klubber. Medlemmer med ikke norsk etnisk 
bakgrunn mangler i klubbene!  Rotary med sitt nettverk kan være et godt 
bidrag til integrering av innvandrere. Det bør også fokuseres i større grad 
på det yrkesmessige. Strømmen RK har inngått en sponsoravtale med 
Strømmen Storsenter for Sagelvfestivalen. 
 
Omr H – sykdom. 
 

4. Yvohna Holbein og Gunnar Aasgaard, Strømmen RK, fortalte om  klubbens   
prosjekt ”Sagelvafestivalen”. Prosjektet engasjerer alle medlemmene. Hver 
måned er ett møte satt av til dette prosjektet. Budsjettet er på Kr. 473.000. 
Det planlegges at festivalen skal bli en årlig foreteelse. 
Ref vedlegg nr 5 og 6. 
 

5. Øystein Mogensen,  Gardermoen RK, distriktsansvarlig for ungdoms-
utveksling.  Med stor entusiasme fortalte han om programmet. Norge 
ligger langt etter for eksempel Danmark når det gjelder 
ungdomsutveksling. Han understreket at det vertsfamilier godt kunne 
være utenfor klubbene. Som en kuriositet nevnte han at i Brasil var et 
opphold i Norge førstevalget! 
Ref vedlegg nr 7. 
 

6. Henning Østyby, Hvaler RK, sekretær i RYLA-komitéen, fortalte om 
seminaret for 2013. Det er påmeldt hele 65 deltakere til dette populære 
programmet.  Tilbakemeldinger fra deltakerne er utelukket positive.  
Ref vedlegg nr 8. 
 

7. PDG Åge Bjor, Tune RK, fokuserte på medlemstilvekst og hvilke 
forventninger vi må ha til 2. Halvår. Det arbeides med nytt diplom for nye 
medlemmer. Han stilte spørsmål om ikke hjemmesidene til klubbene 
burde åpne med Rotary´s  formål! 



Ref vedlegg 9. 
 

8. DG Jan Eddie Tinlund avsluttet med å oppsummere møtet og med å minne 
om den forestående GSE utvekslingen.  Han ba klubbene melde seg som 
vertskap til GSE-ansvarlig Rune Magnussen, Nannestad RK. Et program 
med tidsplan vil bli sendt klubbene. 
 
 
Referent 

 
 

Paul-Bjarne Hansen 
D-sekr 
 
p.s. 
En kort Powerpoint presentasjon med bilder fra Midtveismøte er lagt ut på 
distriktets hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


