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I Rotary-året 2016-2017 har distrikt 2260 hatt følgende personer i lederroller: 

Ledergruppen 
DG1   Distriktsguvernør Johan Østby, Enebakk RK 
DGE   Innkommende distriktsguvernør Yvona Holbein, Strømmen RK 
DGN   Nominert distriktsguvernør Rune Magnussen, Nannestad RK 
IPDG   Sist fratrådte distriktsguvernør Jon Ola Brevig, Fredriksten RK 
DT    Opplæringsleder Elsa Nysveen, Årnes RK 
 

Distriktsadministrasjonen 
Distriktssekretær: Per Kongsnes, Enebakk RK 
Distriktskasserer: Kjell Sørli, Enebakk RK 
DICO: Johnny Rivli, Enebakk RK 
Prosjektleder for distriktskonferansen: Thorvald Ungersness, Enebakk RK 

 
Distriktskomitéledere 
Medlemskomiteen:  PDG Lena Mjerskaug, Enebakk RK  
Komiteen for The Rotary Foundation (TRF): PDG Jan Sverre Hanssen, Råde RK 
Opplæringsleder: PDG Elsa Nysveen, Årnes RK 
Prosjektkomiteen: Ole A. Seipajærvi, Nesodden RK 
Webredaktør: Jan Walbeck, Gjersjøen RK 
Ungdomstjenesten: Jutta Bachmann, Nesodden RK 
 

Assisterende guvernører (AG-er) 
Område A: Even Jahren, Rakkestad RK 
Område B: Jan Sverre Hanssen, Råde RK* 
Område C: Einar Smedsvig, Råde RK 
Område D: Hans-Kristian Greaker, Hobøl og Spydeberg RK 
Område E: Elsa Nysveen, Årnes RK* 
Område F: Rein Grefslie, Kolbotn RK 
Område G: Jarle Gausen, Lørenskog RK 
Område H: Arne Skaugen, Jessheim RK 
 
* Fordi man ikke fant kandidater til AG-funksjonen i områdene B og E påtok Jan Sverre Hanssen 
og Elsa Nysveen seg å fungere som AG selv om de ikke har tilhørighet i de aktuelle områdene. 
 
 
 

RYLA 
 
Leder: John L. Jones, Fredrikstad RK 
John Jones har hatt klubbene i område D med i planlegging og gjennomføring av RYLA 2017. 
 

                                                 
1 Se oversikt over forkortelser på siste side 
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COL 
 
Representant til Council on Legislation (Rotarys lovråd): PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås RK  
Vararepresentant til Council on Legislation: PDG Åge Bjor, Tune RK 
 
Revisor: Gøran Emilsen, Tune RK, statsautorisert revisor 
 

Rotary Internationals president og hans årstema 

RI-president dette året har vært John Franklin Germ, Chattanooga RK, Tennessee, USA.  Årets 
tema var «Rotary Serving Humanity”. Det norske guvernørkollegiet besluttet å ikke oversette 
årstemaet til norsk. Temaet er nært beslektet med Rotarys motto «Service above self» - eller på 
norsk: «Å gagne andre».  
 
 

Føringer fra Rotary International (RI) og oppfølging i D 2260 

Strategi 
RIs strategi ligger i all hovedsak til grunn for arbeidet i distriktene. RIs Strategi består av tre 
hovedelementer: 

1) Styrke og støtte klubbene: 
Klubbene har blitt oppfordret til målrettet medlemsrekruttering med vekt på vårt 
verdigrunnlag, jf firespørsmålsprøven og yrkeskodeksen, på realistisk informasjon til 
potensielle medlemmer og på å få flere yrkesgrupper representert i klubbene.  
 
Det er oppfordret til samarbeid mellom klubber. Assisterende guvernører har aktivt arbeidet 
for dette. 
 
Det er oppfordret til å holde idédugnader – hente ideer fra andre klubber. 
 
Medlemmer er oppfordret til å besøke andre klubber. 
 
Distriktet har arrangert kurs for medlemsverving og -pleie. 
 
Klubbene er bedt om å bruke det materiell som er lett tilgjengelig: Rotary Norden, 
månedsbrev og den store mengden informasjon som ligger på Rotarys nettsider, 
www.rotary.org i særdeleshet. 

 
2) Fokusere på og øke humanitær tjeneste 

Årets tema har vært Rotary serving humanity, og The Rotary Foundation feirer 100 år i 
2017. Guvernøren har på alle klubbesøk minnet om at TRFs jubileum som burde gi ekstra 
oppmerksomhet knyttet til giverglede i visshet om at vi bidrar nettopp til Rotary serving 
humanity. 
Gjennom kurs er det aktivt informert om de muligheter for økonomisk prosjektbistand som 
TRF representerer, og informasjon er gitt direkte til mange klubber ved besøk av TRF-
komiteens leder, PDG Jan Sverre Hanssen.  
 

http://www.rotary.org/
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Det har vært et mål å skape inspirasjon ved å spre kunnskap om gode prosjekter som pågår 
eller som er avsluttet med godt resultat. 
 
Gjennom ovennevnte tiltak har det vært et mål å sikre en bevisst holdning til både å yte 
bidrag til fondet og hente berettiget støtte fra det.  

 
3) Forsterke profil, PR og omdømme  

Ungdomsarbeidet er en vesentlig faktor i aktiv markedsføring av Rotary. I vårt distrikt er det 
lett å være guvernør når leder for ungdomstjenesten, Jutta Bachmann, er så dedikert, driftig 
og engasjert som hun er. 
 
Det har vært gjennomført kommunikasjonskurs for klubbene. 
 
Det har vært et mål å unytte potensialet for god formidling til publikum gjennom 
hensiktsmessig bruk av klubbenes og distriktets hjemmesider. Her har resultatet vært litt mer 
variabelt enn ønskelig, da det har vært utfordringer knyttet til skrivetilgang på nettsidene i 
mange klubber. 
 
Guvernøren har på de aller fleste besøk i klubbene oppfordret til å tilrettelegge for møter 
som antas å ha bred offentlig interesse og åpne dem for alle. Assisterende guvernører har 
arbeidet med intercitymøter som er åpne for alle. Slike sammenhenger er viktige arenaer 
også med tanke på rekruttering og yrkesmangfold. 

 

The Rotary Foundations 100-årsjubileum 
 
Dette året ble naturlig nok preget av at The Rotary Foundation (heretter TRF) har sitt 100-
årsjubileum i 2017. Dette ble også gjenspeilet i de føringene John Germ presenterte for året 2016-
2017. Han la sterk vekt på betydningen av gode bidrag til TRF som grunnlag for å oppfylle fondets 
mål og motto: «Doing good in the world». John Germ er i stor grad selv tillagt æren for at Rotary 
International oppnådde samarbeidsavtale med Bill & Melinda Gates’ Foundation. Avtalen 
innebærer at for hver million Rotary samler inn, skal Bill Gates-fondet gi to. Slik blir én million til 
tre. Det er en fantastisk avtale når vi vet at Rotary er langt fra den eneste organisasjonen som ønsker 
bistand fra Bill Gates. 
 
I distrikt 2260 ble jubileet planlagt ved at distriktsguvernøren allerede på første distriktsrådsmøte 
11. august 2016 nedsatte en komité bestående av IPDG Jon Ola Brevig, DGE Yvona Holbein og 
web-redaktør Jan Walbeck. Komiteen fremla på distriktsrådsmøtet 13. oktober seks forslag til måter 
å feire jubileet på. Forslagene ble videresendt til klubbene som på sin side kunne velge fritt blant de 
foreslåtte tiltakene. 
 
Videre utviklet Norsk Rotaryforum (Norfo) en spørrekonkurranse - «quiz» - som kunne 
gjennomføres distriktsvis, og hvor hovedpremien var en el-sykkel i hvert distrikt. I tillegg til 
spørreskjema og informasjonsfolder om Rotary fulgte også et sett av roll-ups til bruk ved 
gjennomføringen. Kenneth Aschehoug fra Ås vant el-sykkelen i vårt distrikt. 
Mange klubber deltok i dette, og aksjonene må karakteriseres som vellykkede. Likevel finner 
guvernøren grunn til å påpeke at Norfo-opplegget ikke fokuserte spesielt på TRF, men på Rotary 
som organisasjon. Det er gode grunner til det – blant annet er det utfordrende nok å gjøre Rotary 
kjent, om man ikke i tillegg skulle fokusere på TRF som i enda større grad er ukjent for publikum 
utenfor vår organisasjon. Aksjonene ga derfor ikke konkrete bidrag til TRF i forbindelse med 100-
årsjubileet, men ga mye og god oppmerksomhet om Rotary. 
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Distriktsguvernøren understreket under besøket i hver klubb at det nå er 100-årsjubileum for TRF, 
og at det ville være en passende anledning til å gi et ekstra bidrag til TRF. Enkelte klubber tok 
utfordringen, mens et flertall av klubbene hadde lagt andre planer for bruk av sine midler. 
Guvernøren har forståelse for dette, men synes likevel det er synd at klubbenes bidrag, med noen 
unntak, ble beskjedne. Jeg ønsker likevel å takke for alle bidrag til TRF gjennom året, enten de 
kommer fra klubber eller enkeltpersoner, eller om bidragene er store eller små! 
 

Praktiske følger av nye bestemmelser vedtatt i Council on Legislation – Rotarys Lovråd 
 
Council on Legislation (heretter COL) var samlet i Evanston i Illinois, USA, i april 2016. Det ble 
vedtatt endringer i lovverket som krever endringer i klubbenes lover og vedtekter. Først og fremst 
vedtok COL å åpne opp for at klubbene kan redusere antall møter til to per måned. Likeledes er 
klubbene gitt anledning til å redusere fremmøtekravet, noe som også vil avstedkomme et behov for 
lov- og vedtektsendringer. Klubbene må endre sine vedtekter slik at de blir i samsvar med 
vedtakene i COL. 
 
Lovrådsrepresentant Ole-Ludvik Kleven redegjorde for de viktigste lovendringene på 
distriktskonferansen på Sørmarka i september 2016. Kleven og distriktssekretær Per Kongsnes 
påtok seg arbeidet med å oversette de aktuelle passasjene i de nye bestemmelsene og utarbeidet 
maler for lover og vedtekter samt en veiledning for klubbene. Klubbene fikk dokumentene tilsendt 
ultimo november 2016. Dokumentene ble for øvrig også sendt til de andre distriktene i Norge til fri 
avbenyttelse hvis ønskelig. 
 
Ole-Ludvik Kleven gjentok redegjørelsen om endringene på midtveismøtet for presidenter i januar 
2017 og tilbød seg å være tilgjengelig for klubber som ønsket det, med hjelp og informasjon knyttet 
til klubbenes arbeid med å oppdatere sine lover og vedtekter.  Distriktet anser med dette at 
informasjonsbehovet på dette området er dekket. 
 

Rotary Convention i Atlanta 
 
Rotary Convention holdes årlig, og er således ikke spesiell for dette Rotary-året. To forhold er 
likevel spesielle: 
 

a) TRF ble opprettet på Rotary Convention i Atlanta i 1917. Det var derfor naturlig at 
Convention ble lagt til samme sted når fondets 100-årsjubileum skulle feires. 

b) Enhver Convention har en organisasjonskomité som planlegger og forbereder 
arrangementet. Leder for organisasjonskomiteen for dette året var vår egen Barry Matheson, 
Jessheim RK 
 

Distriktsguvernøren fant det riktig og viktig å gjøre oppmerksom på dette ved alle klubbesøk og 
oppfordre medlemmer til å benytte anledningen til å vurdere deltakelse. Distriktsguvernøren var 
selv deltaker. 
 
Det var særlig distrikt 2260 med sine 13 deltakere og distrikt 2290 som utgjorde et stort flertall av 
de 40 representantene for norske klubber og distrikter. 
 
Distrikt 2260 gratulerer og takker Barry Matheson for vel gjennomført Convention i Atlanta! 
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Polio + 
Arbeidet videreføres med uforminsket styrke. Arbeidet gir da også imponerende resultater. Fra ca 
350 000 tilfeller i 1985, var det i kalenderåret 2016 registrert 37 tilfeller fordelt på 20 i Pakistan, 13 
i Afghanistan og 4 i Nigeria. Sistnevnte land hadde inntil høsten 2016 vært uten utbrudd i så godt 
som to år. Det er satt inn store ressurser for å hindre videre spredning i Nigeria.  
 
 I 2017 var det pr 27. juni registrert til sammen 6 tilfeller: 2 i Pakistan og 4 i Afghanistan 
 
Videre er det registrert enkeltutbrudd i Syria som er vaksineavledede tilfeller. Situasjonen anses 
likevel å være under kontroll. 
 
Fra 1. juli i år har RI lansert en ny poliokampanje: «Countdown to Zero». 
 
RI-president John Germ hadde ved årets begynnelse håp om at hans presidentperiode skulle være 
det siste hvor verden opplever polio. Dessverre gikk det ikke slik, men vi nærmer oss null og er 
«this close» slik Bill Gates, John Germ og en poliorammet viser:  
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Arbeid i D 2260 

Forberedelser 
Forberedelsene til å inneha guvernørverv i Rotary starter med at Norsk Rotaryforum (Norfo) 
innkaller til samling for nominerte guvernører en lørdag og søndag i april vel et år før 
guvernørperioden starter. Deretter må en fremtidig guvernør gjennomføre et utdanningsløp som er 
fastsatt av RI. Dette løpet består av et Governor Elect Training Seminar (GETS) på sonenivå, og en 
uke i San Diego, California, USA, hvor alle verdens innkommende guvernører er samlet og møter 
den sentrale ledelsen i RI. Gjennom denne opplæringen forutsettes det at fremtidig guvernør blir i 
stand til å ivareta sitt verv på forsvarlig måte. Guvernørvervet innebærer at man skal se til at 
klubbene arbeider etter Rotarys idealer, representere RI-presidenten, formidle hans mål for året til 
klubbene, kunne lede et distrikt i tråd med dette, og ikke minst bidra til å sette personer i ledende 
posisjoner i klubbene i stand til å ivareta sine verv i den enkelte klubb. I tillegg må innkommende 
guvernør bemanne sin distriktsorganisasjon med nødvendig og kompetent personell. Guvernøren 
har pålegg om å avholde distriktskonferanse, skrive månedlige brev til klubbene, besøke alle 
klubber i løpet av guvernøråret, avholde midtveismøte for presidenter, møte med tidligere 
guvernører (Guvernørrådsmøte), og gjennomføre og lede interne møter i distriktsorganisasjonen. 
 
Undertegnede har deltatt på alle forutsatte samlinger og deltok i tillegg på Rotary Convention i 
Seoul, Sør-Korea.  
 
Det var under forberedelsene tett kontakt med PDG Jan Sverre Hanssen og PDG/DT Elsa Nysveen. 
I budsjettsammenheng var PDG Herman Stabell en solid medspiller. Naturlig nok ble det mange 
samtaler med PDG Lena Mjerskaug i samme klubb som meg. I litt mindre grad hadde jeg kontakt 
med daværende guvernør Jon Ola Brevig, for sittende guvernør har det alltid forrykende travelt. 
 
Som forberedelse for klubbene i distriktet ble følgende tiltak iverksatt: 

a) Håndboka, som er ment som et oppslagsverk og en veileder for president og styre i den 
enkelte klubb, var ferdig utarbeidet til PETS. Utarbeidelse av KPM skjedde etter at jeg 
hadde vært i San Diego og fått meg forelagt John Germs mål. KPM ble drøftet på DTTS 10. 
mars og justert etter innspill fra møtet. 

b) Møte for sittende og nye AG-er ble gjennomført 18. februar og 7. april 2016. 
c) District Team Training seminar (DTTS) fant sted 10. mars 2016 
d) PETS og distriktssamling ble gjennomført 12. mars 2016. Under PETS ble årets håndbok og 

KPM gitt inngående behandling. Budsjett for året 2016-2017 ble gjennomgått og vedtatt. 
e) To ekstra PETS ble gjennomført 21. april og 3. mai 2016 for dem som ikke hadde anledning 

til å møte 12. mars. Alle innkommende presidenter hadde dermed fått tilnærmet samme 
informasjon. 

f) Eget møte mellom DYEO og undertegnede ble holdt 6. juli 2016. 
 

Guvernørskifte 1 
Guvernørskiftet fant sted på Borgen Gård i Enebakk 27. juni 2016. Guvernørnål og -kjede ble 
overlevert fra Jon Ola Brevig til Johan Østby som ble erklært å være guvernør fra 1. juli 2016, 
Yvona Holbein ble DGE, og Rune Magnussen ble DGN fra samme dato. Med gaveoverrekkelser og 
servering ble det en verdig seremoni og hyggelig samvær. 
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Formaliteter 
Rotarys prinsipp om at vervene i hovedsak kun skal vare ett år, gir enkelte utfordringer. Man 
trenger erklæring fra støttekontoret i Zürich om hvem som er ny guvernør, og denne samt 
opplysning om ny kasserer må formidles til Brønnøysundregistrene for at distriktets 
bankforbindelse skal akseptere å gi tilgang til kontoene for ny distriktskasserer. Formalitetene kom 
likevel på plass i løpet av første uke i juli 2016. 
 

Distriktskonferansen  
Distriktskonferansen er distriktenes høydepunkt i Rotaryåret. Vår konferanse er åpen for alle 
rotarianere i Distrikt 2260 og deres ledsagere. I tillegg inviteres gjester og forelesere. Videre er RI-
presidenten representert med en person som minst har vært distriktsguvernør – og oftest kommer fra 
et annet land enn der konferansen holdes. Rotarianeres deltakelse på konferansen gir mulighet til å 
få nye bekjentskaper, treffe gamle venner samt få inspirasjon og Rotary-påfyll som kan tas med i 
det videre arbeid i egen klubb.  
 
Da distriktsguvernøren har sitt medlemskap i Enebakk RK, var det følgelig denne klubben som 
hadde ansvar for gjennomføring av distriktskonferansen, med Thorvald Ungersness som leder for 
arrangementskomiteen. 
 
Distriktskonferansen fant sted på Sørmarka Konferansehotell i Ski kommune 17. og 18. september 
2016. Som tema for konferansen ble «Utvikling i arbeidslivet» valgt. Bakgrunnen for dette er at 
Rotary er en organisasjon hvor yrkesmessig mangfold blant medlemmene er et sentralt element. Da 
bør vi også interessere oss for hvordan arbeidslivet utvikler seg. Derfor var arbeidslivet sett fra fire 
synsvinkler hovedinnholdet i distriktskonferansens program, og disse ble belyst av LO-leder Gerd 
Kristiansen som representant for landets største arbeidstakerorganisasjon, direktør i 
Arbeidsgiverforeningen Spekter, Tore Eugen Kvalheim, prorektor ved Norges Miljø- og 
Biovitenskapelige Universitet, Halvor Hektoen med hensyn til fremtidig kompetansebehov i 
næringslivet, og ved bedriftseierne og gründerne Turid Fluge Svenneby og Ole Svenneby. 
 
Konferansen fikk videre besøk av guvernøren fra distrikt 2310, Runar Bakke, guvernøren fra vår 
nabo i Sverige, distrikt 2340, Christer Rydergård, og ikke minst RI-presidentens representant, Past 
Rotary International President (PRIP) Carl-Wilhelm Stenhammar. Sistnevnte ga av sin kunnskap 
om Rotary International og av sine tanker om sentrale ledd i organisasjonen. Stenhammar ga 
distriktskonferansen et betydelig løft da han med sin erfaring ga et innblikk i hvordan Rotary på 
høyeste nivå fungerer. 
 
I anledning The Rotary Foundations 100-årsjubileum var det satt av tid til et historisk tilbakeblikk 
på fondet – opprinnelse, utvikling og oppnådde resultater. Siden vår egen DRFC, Jan Sverre 
Hanssen ikke hadde anledning til å delta på distriktskonferansen, kom hans kollega fra distrikt 
2310, Bjørg Månum Andersson, og presenterte et tre kvarters foredrag av høy kvalitet og med 
interesserte tilhørere. 
 
To innslag på distriktskonferansen må nevnes spesielt: Utvekslingsungdommenes tilstedeværelse og 
COL-representantens redegjørelse. 
 
Ettersom utvekslingsungdommenes tilstedeværelse på distriktskonferansen ambulerer årlig mellom 
de seks norske distriktene er det bare hvert sjette år at de er til stede hos oss. Sist var følgelig i 2010 
da Enebakk RK også hadde ansvar for konferansen siden Lena Mjerskaug den gang var 
distriktsguvernør. 
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Vår DYEO, Jutta Bachmann, hadde påtatt seg et totalansvar for utvekslingsstudentenes deltakelse 
på distriktskonferansen, ikke bare fra vårt distrikt, men for alle norske distrikters 
utvekslingsungdommer, til sammen 36. De hadde forberedt et forrykende underholdningsinnslag 
som fremkalte smil og begeistring hos et voksent publikum. 
 
Som tidligere nevnt, holdt PDG Ole-Ludvik Kleven et informativt innlegg om de viktigste 
endringene som ble vedtatt i COL i april 2016. Dette var et meget viktig innslag. 
 
Årsmøtet ble gjennomført som forutsatt, og det henvises til referat og protokoll fra dette. 
 
Avslutningsvis er det grunn til å nevne programposten «Distriktskassererens kvarter» som riktignok 
ble gjennomført av distriktskasserer Kjell Sørli, men som hadde et overraskende innhold idet han 
presenterte sin egenproduserte lirekasse med apekatt og hatt, og spilte musikk mens forsamlingen 
spontant ga apekatten penger. Til sammen ca 6.000 kroner ble samlet inn, og summen gikk i sin 
helhet til Polio +. 
 
Det er hyggelig å konstatere at distriktskonferansen fortsatt blir snakket om. 
 
Utførlig referat fra distriktskonferansen ble distribuert til alle klubber kort tid etter konferansen. 
 

Månedsbrev 
Distriktsguvernøren har gjennom året sendt 12 månedlige brev til alle klubber. Alle brevene 
inneholdt en «Guvernørens leder» hvor Rotary-emner ble drøftet, og gjentatte ganger, kanskje til 
kjedsommelighet for leserne, ble det minnet om Rotarys motto Å gagne andre. Lederartiklene var 
alle skrevet av distriktsguvernøren personlig. Videre inneholdt brevene stoff fra klubber, Norfo og 
RI, som distriktssekretær Per Kongsnes selv fremskaffet eller fikk tilsendt. 
 

Distriktsguvernørens besøk i klubbene 
Alle distriktets 48 klubber er besøkt. Besøkene fant sted mellom 10. august 2016 og 30. januar 
2017. Guvernøren opplevde hvert eneste besøk som konstruktivt og følte seg svært velkommen.  
 
Guvernøren er ikke i tvil om at alle klubbene arbeider etter Rotarys idealer. Det er meget 
tilfredsstillende å konstatere. Mottoet og firespørsmålsprøven er kjent og akseptert som Rotarys 
verdigrunnlag.  
 
Det foregår svært mye positivt arbeid i distriktet. Enkelte klubber har større prosjekter utenlands 
med eller uten støtte fra TRFs Global Grant. Andre klubber driver større lokale prosjekter med 
støtte i Distrikt Grants eller fra distriktets eget tiltaksfond, eventuelt med støtte fra eksterne fond og 
stiftelser. Det er også grunn til å nevne at av alle distriktets klubber var det bare 7 som ikke hadde 
finansiert minst én RYLA-deltaker. En klubb (Rakkestad RK) sendte hele seks deltakere til RYLA. 
Se nærmere om RYLA nedenfor. 
 
Dette forhindrer likevel ikke at mange klubber har utfordringer, og utfordringene er i hovedsak 
knyttet til medlemsutvikling og foryngelse av medlemsmassen. Flere klubber opplever at det er 
vanskelig å rekruttere yngre medlemmer og kvinner, og at det er utfordrende å holde på 
nyrekrutterte medlemmer. De klubbene som ikke har kvinnelige medlemmer, oppgir at dette ikke 
(lenger) er et prinsipp, men at det er vanskelig å rekruttere kvinner. Det er likevel et arbeid som bør 
intensiveres.  
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Andre klubber opplever vanskeligheter med å finne inntektsbringende tiltak hvor inntektene kan 
brukes til å gagne andre gjennom lokale prosjekter til allmenn nytte og glede, eller til å støtte 
RYLA-deltakere, annet ungdomsarbeid eller bidrag til TRF/Polio+. 
 
Klubbene har uten unntak høy bevissthet om sin egen situasjon og arbeider med de utfordringene de 
har. 
 
Som et hovedtrekk i vårt distrikt har guvernøren gleden av å skrive i denne årsrapporten at Rotary-
idealene lever i beste velgående og at våre medlemmer med stolthet kan kalle seg rotarianere. 
 

Ny representant til COL er utnevnt 
Etter at Ole-Ludvik Kleven har sittet som distriktets representant i tre perioder, det er maksimalt av 
hva en og samme representant kan sitte, har nominasjonskomiteen på møte 31. mai 2016 utnevnt 
følgende nye COL-representanter: 
 
Representant Lena Mjerskaug, Enebakk RK 
Vararepresentant Johan Østby, Enebakk RK 
 
Neste lovrådsmøte er i Evanston i april 2019. 
 

Distriktsguvernør for 2019-2020 
Som distriktsguvernør for Rotary-året 2019-2020 er Jutta Bachmann, Nesodden RK, nominert. Hun 
vil bli presentert for klubbene under årsmøtet på distriktskonferansen på Lillestrøm 30. september 
2017. Jutta Bachmann vil formelt bli valgt på Rotary Convention i Toronto i juni 2018.  

Møter 
Det har vært gjennomført fire distriktsrådsmøter hvor aktuelle saker har vørt drøftet. Ledergruppen 
inngår i distriktsrådsmøtene og mange spørsmål avklares der. Det har videre vært to møter spesielt 
for ledergruppen. I tillegg er flere spørsmål drøftet og avklart mellom ledergruppens medlemmer 
via e-post uten at ledergruppen har vært fysisk samlet. 
 
Videre er det holdt ett møte for sittende og nye AG-er samt to øvrige AG-møter.  
Midtveismøte for presidenter ble avviklet 12. januar 2017. 
Guvernørrådsmøte ble holdt 9. februar 2017.  
 
Det foreligger referat fra alle møter. 
 
På GETS og Institute i Stockholm 5. – 9. oktober 2016 deltok DGE med ektefelle. Andre 
representanter for distriktet unnlot å delta på grunn av uvanlig høyt kostnadsnivå for deltakelse. DT 
Elsa Nysveen og DRFC Jan Sverre Hanssen var klare kandidater for deltakelse, men de avsto som 
nevnt fordi det var usedvanlig dyrt. 
 
DG og DGE har deltatt på vårmøtet og høstmøtet i Norfo. DGE har også deltatt på styremøter i 
samme organ. 
 
DGE Yvona Holbein med ektefelle deltok på International Assembly (IA) i San Diego i januar 2017 
som en del av den obligatoriske opplæringen for innkommende distriktsguvernører.  
 
DGN Rune Magnussen deltok på nasjonal GETS på Gardermoen i april 2017. 
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Arbeid i distriktskomiteene 

Medlemsutvikling 
PDG Lena Mjerskaug har vært aktivt med på flere plan: Hun har vært aktivt rundt i mange klubber 
og gjennom inspirerende foredrag gitt råd og veiledning knyttet til rekruttering. Videre har hun vært 
aktiv medspiller på medlemsutviklingskursene og bidratt godt på distriktsrådsmøtene og på 
midtveismøtet for presidenter. Sean Armana, Jeløy RK, har vært hennes solide støttespiller dette 
året. I parentes kan det bemerkes at Lena Mjerskaug også har hatt funksjon som sonekoordinator for 
Polio+, og distriktet har dermed, kanskje bedre enn andre distrikter, fått jevnlig informasjon om 
situasjonen for Polio +.  
 
Pr 1. juli 2016 hadde distrikt 2260 1.771 medlemmer. Pr 1. juli 2017 var medlemstallet 1.763. En 
nedgang i medlemstallet er ikke ønskelig, men frafallet synes å flate ut fra år til år. Dette skyldes 
trolig bevisst arbeid i distrikt og klubber over lang tid. 
 

Opplæring 
 
Det er gjennomført 5 forskjellige kurs fordelt på 7 kvelder i året som gikk.  
 
Ett av kursene gjaldt The Rotary Foundation. Distriktene er forpliktet til å holde slike kurs fordi de 
samtidig kvalifiserer klubbene til å søke om midler fra fondet for det aktuelle året. TRF-kurs vil 
derfor alltid være en post på distriktets årsprogram. PDG Jan Sverre Hanssen er District Rotary 
Foundation Chair (DRFC) og holdt kurs på to steder i distriktet. Det var god oppslutning om 
kursene. 
 
District Trainer (DT) og PDG Elsa Nysveen har vært ansvarlig for de øvrige kursene:  
 

a) Medlemskapsutvikling som ble holdt på to steder i distriktet med god oppslutning. PDG 
Lena Mjerskaug bidro i disse. 

b) Kurset om ungdomstjenesten i Rotary var det mindre oppslutning om, og det ble besluttet å 
slå de to planlagte parallellkursene sammen til ett. Påtroppende District Youth Exchange 
Officer (DYEO) Kristin Samuelsen bidro godt på dette kurset. 

c) DT Elsa Nysveen og webansvarlig Jan Walbeck sto for to kurs om kommunikasjon, 
herunder publisering av stoff på klubbenes nettsider, samt bruk av andre Rotary-løsninger 
som Medlemsnett og RIs hjemmesider. Det var god oppslutning om kursene, men 
overraskende mange av deltakerne meddelte at de hadde vanskelig for å skaffe seg tilgang til 
redigeringsverktøyet. Erfaringen tilsier at kursene må gjentas, og at deltakerne på forhånd 
må forsikre seg om at de har redigeringstilgang før kursstart. 

d) Det ble holdt kurs for klubbsekretærer mot slutten av Rotary-året, også dette under DT Elsa 
Nysveens kyndige ledelse sammen med PDG og klubbsekretær Herman Stabell. 

 
Det har vært nedlagt solid arbeid i forberedelser til alle kurs, og distriktsguvernøren takker alle som 
har bidratt til gode opplæringstilbud – i særdeleshet PDG Elsa Nysveen og PDG Jan Sverre 
Hanssen. 
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The Rotary Foundation og Samfunnsprosjekter 
 
DRFC Jan Sverre Hanssen og leder av prosjektkomiteen, Ole A. Seipajærvi, har samarbeidet dette 
året fordi de to områdene griper inn i hverandre. Spesielt har samarbeidet vært tett når det gjelder 
gjennomføring av TRF-kursene. 
 
District Grants: I vårt distrikt har 7 prosjekter fått tildelt støtte: 
 
Gamlebyen//Fredrikstad RK 
Jeløy RK 
Oppegård RK  
Skedsmokorset RK – 2 prosjekter  
Ski og Langhus RK 
Skjeberg RK 
 
Det enkelte prosjekt har blitt tildelt fra 5.000 til 50.000 kroner.  
 
Det var i år 17.418 USD til disposisjon for vårt distrikt. Det er et resultat av gaver til TRF gjort i 
Rotary-året 2013-2014. Skal det bli noe å hente ut, må noe være innbetalt tre år før! 
 
Global Grants: Tre klubber arbeider med prosjekter som er kandidater for tildeling fra Global 
Grants:  
 
Eidsvoll RK – øyeoperasjoner i Moçambique 
Nesodden RK – hjelpeprosjekt i Uruguay 
ÅS RK – vann- og sanitærprosjekt i Nepal 
 
 
Søknad om studieplass ved fredsstudiene i Uppsala (Rotary Peace Studies) 
Nittedal RK har med Egil Kristiansen i spissen arbeidet hardt for å få innlevert en fullstendig 
søknad til TRF for å skaffe studieplass til en ung kvinne fra Sør-Sudan på fredsstudiet ved 
Universitetet i Uppsala, Sverige. Når kandidaten, Jackline John Bage, søker med støtte i Nittedal 
RK, er det fordi det ikke er klubber i Sør Sudan, fordi hun sterke bånd til Norge, og fordi hun har en 
norsk mentor i Hanne Weider, teolog, sterkt engasjert i KFUK og bosatt i Nittedal.  RI støtter opptil 
50 studentplasser ved seks universiteter i verden, og Uppsala er ett av dem. Vi krysser fingre for 
at Jackline John Bage fra Sør-Sudan vil nå opp i konkurransen om studieplassene i Uppsala. 
Avgjørelse vil foreligge primo november 2017. DRFC Jan Sverre Hanssen og tidligere 
sonekoordinator Ingrid Grandum Berget (D2290) har bistått med å utarbeide søknaden. 
 
Ungdomstjenesten 
Jutta Bachmann, Nesodden RK, har også dette året vært DYEO. Hun har gått inn for oppgaven med 
stort engasjement og sto som nevnt for en viktig del av distriktskonferansen i september. 
I tillegg har hun gjennomført Norges-tur for alle utvekslingsstudentene i Norge og brukt mye tid på 
planlegging og gjennomføring. Distriktsguvernøren var selv til stede på Haraldvangen i Oslo 
kvelden før turen startet, og det er ingen tvil om at det rådet god atmosfære mellom reiseledere og 
studenter. Jutta Bachmann har hatt Kristin Samuelsen, Oppegård RK, som sin assisterende i år. 
Siden Jutta nå er DGN, overlater hun ansvaret til Kristin og inntar selv assistentrollen. Disse viktige 
posisjonene blir godt ivaretatt. 
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Vivianne Jodalen, Skedsmokorset RK, ble tidligere i år av Norfo gitt nasjonalt ansvar for Short term 
youth exchange – camps/roundtrips. Vi ønsker henne lykke til med oppgaven! 
 

Rotary Young Leadership Awards (RYLA) 
Årets RYLA ble gjennomført på Fredriksten festning i Halden fra 9. til 12. mars 2017. John Jones, 
Fredrikstad RK, ledet også denne gangen forberedelsene og gjennomføringen. RYLA er et 
imponerende arrangement. Sammen med norgesturen for utvekslingsungdommene og 
distriktskonferansen er RYLA en av de viktigste begivenhetene i året. Som utadrettet tiltak er 
RYLA definitivt det største i distriktet. 66 deltakere var til stede. RYLA-deltakerne gis alltid 
mulighet til å gi en evaluering av arrangementet, og arrangementet, foredragsholdere og andre 
bidragsytere scorer meget høyt på deltakernes vurdering. Takk til områdene D og E som i år bisto 
John Jones med arrangementet! RYLA er vårt distrikts flaggskip! 
 

Assisterende guvernører (AG-er) 
Distriktsguvernøren har hatt stor nytte av AG-enes innsats. De er erfarne rotarianere som på en god 
måte bistår klubbene med gode råd og oppmuntrende ord. I stor grad er det AG-enes fortjeneste at 
Intercity-møtene, eller områdemøtene, som de også kalles, blir gjennomført. AG-ene oppfordrer til 
samarbeid mellom klubber. Det finnes gode eksempler på det, og jeg vil nevne noen:  
 
Helt siden vinteren 2017 har fire av fem klubber i område F planlagt en storstilt og samordnet PR-
kampanje for Rotary på alle jernbanestasjoner fra Ski til Rosenholm. Den skal gjennomføres i høst. 
Det er ingen tvil om at Assisterende guvernør Rein Grefslie har vært og er krumtappen i det 
arbeidet.  
 
Klubbene på Romerike har med Skedsmokorset RK i spissen gjennom lengre tid samarbeidet om 
klimatiltak og opprettet Klimagruppen i D 2260. Dette har gitt atskillig oppmerksomhet lokalt. AG 
Jarle Gausen er et opplagt bindeledd i dette samarbeidet. 
 
Område C samarbeider om støtte til kulturprosjektet APPLAUS i mosseregionen, og senest i mars 
2017 ga de et solid bidrag til et av teatertalentene i Moss. Samarbeid krever samordning, og AG 
Einar Smedsvig har gjort god innsats her. 
 
Tre eksempler er nevnt, men også i de andre områdene spiller AG-ene en betydelig rolle med sin 
høye kompetanse på flere plan – strategisk tenkning, generell Rotary-kunnskap og praktiske råd 
knyttet til driften av klubbene. Vi skal være oppmerksomme på at de fleste presidentene er 
presidenter for første gang. Da er AG-en god å ha i ryggen. 
 
Assisterende guvernører kjenner klubbene i hvert område og gir god informasjon til guvernøren før 
klubbesøkene. 
 

Guvernørskifte 2 
Guvernørskiftet fant sted i Strømmen RKs lokaler den 26. juni 2017. Det ble en hyggelig og verdig 
aften med mat, drikke og taler. Undertegnede hadde gleden av å oppsummere fra året som gikk, og 
overrekke guvernørnål og nyoppusset guvernørkjede til Yvona Holbein, Strømmen RK.  
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Utmerkelser 
På guvernørskiftet fant guvernøren det riktig å benytte anledningen til å gi en ekstra 
oppmerksomhet til personer som gjennom året eller enda lenger, har gjort stor innsats for distriktet: 
 
Ole-Ludvik Kleven har gjennom tre perioder vært distriktets COL-representant. Når vi vet at en 
periode er tre år, forstår vi at han har arbeidet med lovrådsspørsmål lenge. Et felt som får følger for 
1,2 millioner medlemmer verden over, er et ansvarsfullt arbeid, og jeg vet at engasjementet har vært 
høyt både i forberedelsene til lovrådsmøtene og i etterarbeid i distriktet. Ikke minst etter siste lovråd 
hvor det ble tatt beslutninger som har konkret betydning for den enkelte klubb, har Kleven i 
samarbeid med distriktssekretær Per Kongsnes utarbeidet maler til bruk i klubbenes arbeid med å 
oppdatere sine lover og vedtekter. Ole-Ludvik Kleven var en soleklar kandidat til å motta en PHF. 
 
DYEO Jutta Bachmanns engasjement for ungdomsarbeidet er kjent i hele distriktet. Hun leder 
utvekslingsprosedyrene på beste måte, og har suveren evne til å skape tillit mellom seg og 
ungdommene. Logistikk og økonomi er vel ivaretatt under hennes ledelse. I en vanskelig tid med en 
noe mangelfull sentral ledelse på nasjonalt nivå har Jutta sikret at alle inbound ungdommer har fått 
et opphold i Norge som er over det man kunne forvente. PHF til Jutta Bachmann var vel fortjent. 
 
To av guvernørens aller nærmeste medarbeidere har gjort en fabelaktig innsats som knapt kan 
gjøres bedre: 
Per Kongsnes har foruten å være distriktssekretær og månedsbrevredaktør med alle forpliktelser det 
innebærer, vært til uvurderlig hjelp og støtte med hensyn til å holde orden på formaliteter, og ikke 
minst, holde frister. Videre er undertegnede den tredje guvernør som Per har vært distriktssekretær 
for. Det er intet mindre enn imponerende. Per Kongsnes ble derfor hedret med (nok) en PHF. 
 
Distriktskasserer Kjell Sørli har vært akkurat den ressurspersonen på økonomi og regnskap som 
distriktet trenger. Med høy kompetanse på alle felt inkludert Excel, har Kjell til enhver tid kunnet gi 
status på totaløkonomien og for den enkelte budsjettpost. Jeg vet det har vært mye arbeid knyttet til 
dette, og arbeidet har vært fulgt opp fra dag til dag. Det var all grunn til å gi Kjell Sørli en PHF.  

Annet 

To tidligere distriktsguvernører har gått bort i løpet av dette året:  
 
5. mars 2017 døde PDG Bjørn Dahl som ble begravet fra Vestre Aker kirke i Oslo. Bjørn Dahl vil 
særlig bli husket for å ha arbeidet for at distrikt 2260 skulle opprettes og omfatte de geografiske 
områdene som vårt distrikt fortsatt består av. Videre var det Bjørn Dahl som innførte RYLA som en 
ungdomssatsing i Norge. 
 
PDG Åge Bjor døde 29. mai 2017. Han ble begravet 7. juni fra Tune kirke. Foruten engasjement i 
egen klubb, Tune RK, var Åge Bjor distriktsguvernør i nesten to år da hans etterfølger ble syk og 
ikke kunne fullføre sitt verv. Det er det få andre som har gjort. Videre var Åge Bjor 
vararepresentant til Rotarys lovråd i to perioder.  
 
Ved begge begravelsene var distriktsguvernøren til stede og holdt minneord i kirken. 
 
Vi minnes to sterke personligheter i Rotary i takknemlighet.  
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H.M. Kong Harald V er æresguvernør i Rotary i Norge. Distriktsguvernøren sendte gratulasjon på 
Kongens 80-årsdag den 21. februar 2017. Kort tid etter mottok distriktet et hyggelig takkekort. 
 
Handicamp Norway (HC) 
Handicamp gikk med betydelig underskudd i 2012 og 2014. I løpet av Rotary-året 2015-2016 ble 
det besluttet at HC 2016 ikke skulle avholdes. Norfo nedsatte derfor en arbeidsgruppe hvis mandat 
var å vurdere fortsatt drift av HC eller om det i stedet skulle opprettes et nytt fellesprosjekt for 
Rotary i Norge. PDG Jan Sverre Hanssen møtte for vårt distrikt i gruppen. Vårt distrikts ønske om å 
videreføre HC ble imidlertid ikke imøtekommet av flertallet i gruppen. Gruppen kom heller ikke til 
enighet om nytt fellesprosjekt.  
 
Handicamp Norway er dermed nedlagt som nasjonalt fellesprosjekt for distriktene i Norge, og det er 
heller ikke noe nytt i emning. Mange rotarianere finner dette meget beklagelig – ikke minst i vårt 
distrikt og i guvernørens egen klubb, Enebakk RK, som hadde ansvaret for gjennomføring av HC to 
ganger, i 2006 og 2008. 
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Takk 

Det er mange som har ytt, bidratt og hjulpet til i året som gikk. Jeg vil takke egen klubb, Enebakk 
Rotaryklubb, for den støtten de har vist meg, og den innsats som er gjort i avviklingen av store 
arrangementer som PETS og distriktssamling, distriktsrådsmøter, midtveismøte for distriktets 
presidenter, guvernørrådsmøte og ikke minst distriktskonferansen på Sørmarka i september 2016. 
Arrangementskomiteen for distriktskonferansen, med Thorvald Ungersness i spissen, gjorde kort og 
godt ingen feil. Konferansen ble dermed et arrangement som jeg fikk positive kommentarer om i 
mange måneder etterpå. Enebakk Rotaryklubb har vært enestående god å ha i ryggen både før og 
under mitt år som guvernør. De to presidentene i denne tiden, Ingar Kristoffersen og Johnny Rivli, 
har sammen med resten av klubben, gitt både praktisk og moralsk støtte. Videre har jeg vært 
avhengig av distriktssekretær og månedsbrevredaktør Per Kongsnes og distriktskasserer Kjell Sørli. 
Begge har vært særdeles kompetente i sine funksjoner. Tusen takk for innsatsen! 

De åtte assisterende guvernørene (AG) har vært gode å støtte seg på. De samarbeider jevnt og trutt, 
oftest i det stille, med klubbene i området. Mellom AG-ene og meg har det vært et godt og 
tillitsfullt forhold. Jeg er heldig som har hatt dere: Even Jahren, Jan Sverre Hanssen, Einar 
Smedsvig, Hans-Kristian Greaker, Elsa Nysveen, Rein Grefslie, Jarle Gausen og Arne Skaugen. 
Takk for god innsats og godt samarbeid! 

Ledergruppa, med IPDG Jon Ola Brevig, DGE Yvona Holbein, DGN Rune Magnussen og 
opplæringsleder og PDG Elsa Nysveen, og ledere av distriktskomiteene: PDG Lena Mjerskaug, 
webredakrør Jan Walbeck, PDG Jan Sverre Hanssen, prosjektkomitéleder Ole Seipajærvi, DICO 
Johnny Rivli og RYLA-leder John Jones har til sammen utgjort et slagkraftig team. Takk til hver og 
en av dere! 

To personer må nevnes spesielt: DYEO Jutta Bachmann har ytt langt ut over det som kan forventes 
av distriktsansvarlig for ungdomsarbeidet – hun har blant annet påtatt seg reiselederansvaret ikke 
bare for vårt distrikts, men for hele landets utvekslingsstudenters norgestur som ble avsluttet 10. 
juni. Videre har vår lovrådsrepresentant, PDG Ole-Ludvik Kleven, vært en krumtapp i 
lovrådsarbeidet gjennom tre perioder. Det er et veldig viktig arbeid, og Kleven har utført dette 
arbeidet på aller beste måte. Dere to fortjener en spesiell takk! 

Sist, men ikke minst: Takk til presidenter, styremedlemmer, komitéledere og øvrige medlemmer i 
klubbene! Deres innsats er essensen i Rotary. Uten klubbene er Rotary ingen ting. Selv om noen 
klubber sliter med rekruttering, foryngelse, økonomi eller andre ting, er det positive elementer i alle 
klubbers arbeid, og verdigrunnlaget vårt er felles og deles av oss alle – og innsatsen er stor! I år har 
årstemaet vært Rotary serving humanity, og neste år skal det følges opp med Rotary: Making a 
difference. Vi skal fortsatt gagne andre. 
 

Takk for i år, og lykke til videre! 

 

Enebakk, 7. september 2017 

 
Johan Østby 
Distriktsguvernør 2016-2017 
Distrikt 2260 
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Rotaryforkortelser 

 
AG Assistant Governor (Assisterende guvernør) 
CDS Club and District Support (Klubb- og distriktsstøtte fra Zürich-kontoret)  
COL Council on Legislation (Lovrådet i RI) 
DDF District Designated Fund (Del av Rotarys fond som disponeres av distriktet)  
DG District Governor (Sittende distriktsguvernør) 
DGE District Governor Elect (Innkommende distriktsguvernør) 
DGN District Governor Nominee (Nominert distriktsguvernør, etterfølger DGE)  
DGDN District Governor Designated Nominee (Etterfølger DGN) 
DICO District Internet Communication Officer (Distriktets IT-koordinator)  
DLP District Leadership Plan ((Distriktets lederskapsplan) 
DRFC District Rotary Foundation Chair (Leder av distriktskomité for Rotary Foundation)  
DT District Trainer (Leder av distriktets komité for opplæring og kommunikasjon) 
DTTS District Team Training Seminar (Teambyggingsseminar for distriktets ledende personell 

i forkant av hvert rotaryår) 
DYEO District Youth Exchange Officer (Leder av distriktets komité for ungdomsutveksling)  
GETS Governor Elect Training Seminar (Obligatorisk opplæring for kommende guvernører) 
GSE Group Study Exchange (Utvekslingsprogram for unge, yrkesaktive)  
IA International Assembly (Obligatorisk guvernøropplæring i San Diego, CA, USA) 
IPDG Immediate Past District Governor (Sist avgåtte distriktsguvernør)  
KPM  Klubbens planer og mål 
MOP Manual of Procedure (Referansemanual for Rotarys lover og regler)  
NOK Norske kroner 
Norfo Norsk Rotary Forum (Samarbeidsorgan for de 6 norske rotarydistriktene)  
PDG Past District Governor (Tidligere distriktsguvernør) 
PETS Presidents Elect Training Seminar (Obligatorisk treningsseminar for innkommende 

klubbpresidenter) 
PHF Paul Harris Fellow (Æresbevisning) 
RF Rotary Foundation 
RI Rotary International 
RK Rotaryklubb 
Rotaract Klubb for unge voksne 
RYLA Rotary Youth Leadership Awards (Ledelseseminar for ungdom) 
TRF The Rotary Foundation 
TSR Tall Ships' Races 
UE Ungt entreprenørskap 
USD Amerikanske dollar 
VTT Vocational Training Team 
YE Youth Exchange (Ungdomsutveksling i videregående skole)   
YEO Youth Exchange Officer (Klubbens leder for ungdomsutveksling) 
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