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Ole A. Seipajærvi

• Nesodden Rotaryklubb medlem siden 2000

• President 2005-2006, 2012-2013 og 2016-2017

• Yrke = Telecom/ IT
løsningssalg, implementering, strategi, prosjekt.

• Fullført; 

– Hundepark på Nesodden

– Prosjekt Hjelpemidler Uruguay 2012 – 2013 = 26.555$ 
Hjelpemiddelfondet+ Juan LaCaze RC

– Prosjekt Uganda Vannsisterner 2008 – 2009 = 17.000$
Mothers Union Kibongo + Mbarara RC

• Oppstart; 

– Etablering av Hjelpemiddelsentral Uruguay – Montevideo RC 
tbd <200.000$
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Agenda 

Samfunnsprosjekter i Distrikt 2260

• RI og Distriktets mål og strategier

• Hvorfor og hvordan skal man komme i gang med prosjekter?

• Hvem skal få nytten/ gevinsten av prosjektet?

• Hvem skal gjøre hva/ ressurser/ 
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RIs og distriktets mål og strategier

• Støtte og styrke klubbene

• Fokus på å øke humanitære 
prosjekter 

• Bedre Rotarys omdømme og 
allmennhetens kjennskap til 
Rotary
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Evig sirkel

1. 

Aktivitet

4. 

Flere 

medlemmer,

mer aktivitet

2. 

Synliggjøre

3. 

Flere

medlemmer

Service Above Self
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Samfunnsprosjekters livssyklus
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Identifisering av klubbens mål

• Ta utgangspunkt i klubbens planer og mål

• Skriv ned målene så du ikke glemmer de

• Har klubben en visjon?

• La alle medlemmene bli med i prosessen

#Connect4Good 
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HAR VI MEDLEMMER/ ORGANISASJONER SOM VIL?

• Samarbeid gjør ting enklere

• Er det noen vi kjenner som gjør en innsats?

• Kommer midlene uavkortet frem?

• Kan vi bidra med noe annet enn penger?

#Connect4Good 

14/12/2013 Oslo
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Hundepark på Nesodden – bakgrunn

• Lokalavisen engasjerte seg for bruken av militærleiren på 
Nesodden.

• Det ble fabulert i nærmiljøet om alternativer for salg/ 
kommersiell drift osv.

• Undertegnede har vært med i HV i mange år, nå aktiv i 
NROF – Norges Reserve Offiserers Forbund og har 
driftet leiren sammen med andre «grønne»

• Vi (grønne) ønsker å beholde området som friområde 
istedenfor at utbyggere skal få stor profitt på 
eiendomsutvikling.

• Vardens venner ble etablert; med kulturarbeidere, og 
andre interesserte (ornitologer osv.)
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Presseoppslag
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Oppsummert

• Alle i klubben må ikke delta i 
dugnadsarbeidet, men det samler gjengen.

• De økonomiske utfordringene må taes tidlig, 
det finnes fond og muligheter.

• Du får flere medlemmer av å bli bedre kjent i 
lokalmiljøet – husk å invitere de som møter 
opp til klubbmøter.


