
Rotary Midtveismøte 
Frogn Vgs 

Lørdag 19. januar, 2013 
 

Registreringsgjengen er på plass 



• PROGRAM 
• Møteleder:  
• Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb, Distriktsguvernør 
• kl 0930-1000 
• Registrering, kaffe/te og rundstykker  
• K1000-1020 
• Velkommen til møtet og aktuelle saker fra distriktet          

v/DG Jan Eddie Tinlund, Drøbak rotaryklubb  
•   
• kl 1020-1100 
• Arbeidet med medlemstilvekst og medlemsutvikling i klubbene. Hvor starter vi – hva har skjedd i første halvår og hvor står vi nå? 
• v/PDG Åge Bjor, Tune Rotary klubb – distriktsansvarlig for klubb- og medlemsutvikling 
•   
• kl 1100-1230 
•   
• Orienteringer fra det enkelte området ved de Ass. guvernører vedrørende:  

-avholdte og planlagte møter om rekruttering, klubb- og medlemsutvikling  
oppnådde resultater pr. dato.  Vil klubbene nå sine mål i slik som omtalt i KPM for rotaryåret? 

• v/Rolf Nesteng, Tune Rotaryklubb, AG for område A  
v/Håkon Krogh, Trøgstad Rotaryklubb, AG for område D 

• v/Arne Pedersen, Ås Rotaryklubb, AG for område E  
v/Sissel Olaisen, Langhus Rotaryklubb, AG for område F 

• v Elisabeth Bødtker Larsen, Lørenskog Vest RK, AG for område G  
v/Terje Strømsæther, Årnes Rotaryklubb, AG for område H  

• kl 1230-1330 
• Lunsj 
• Kl 1330-1415 
• Eksempel på et prosjekt som samler klubben, øker samarbeidet og gjør noe godt for lokalmiljøet  

v/Yvonha Holbein og Gunnar Fredrik Aasgaard, Strømmen RK 
• kl 1415-1500 
• Distriktsprogrammer 
• v/ Øystein Mogensen, Gardermoen Rotary klubb -distriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen i distriktet 

 
• kl 1500-1520 
• RYLA-seminaret 2013 – årets program og opplegg 

v/ Henning Østby, sekretær i RYLA-komiteen, Hvaler RK 
• kl 1520-1545 
• Fokus på medlemstilvekst og hvilke forventninger må vi ha til 2. halvår 
• v/PDG Åge Bjor, Tune Rotary Klubb 
• Kl 1545-1600 
• Avslutning ved DG Jan Eddie Tinlund 

 
 



Etter rundstykker og kaffefrokost begynner så 
Auditoriet å fylles opp 



Møteleder Guvernør Jan Eddie Tinlund.  PDG Åge Bjor, Tune RK snakket om 
medlemstilvekst og medlemsutvikling og Øystein Mogensen, Gardermoen RK 

fortalte om Ungdomsutveksling 



Guvernøren introduserer Yvonha Holbein og Gunnar Fredrik 
Aasgaard fra Strømmen RK som fortalte oss om prosjekt 

Sagelvfestivalen 



Så var det tid for lunsj. 
Kjempegod suppelapskaus fra Kumlegaarden 



Superservitørene! 



Gjestene var fornøyde og forsynte seg flere ganger! 
(Og det som ble igjen fikk ungdommene som hadde teaterprøver i Aulaen) 



Fornøyd Guvernør Jan Eddie og møteansvarlig Paul Bjarne 



Til tross for  registrerings-, veilednings-, serverings-og 
ryddeoppdrag, så ble Facebook sjekket innimellom 

Men møteinnholdet var det viktigste.  
Vellykket møte med lærerikt innhold. 


