
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SIDEN SIST 
Guvernørbesøk 2018-19 m.m. er lagt ut 
Dokumenter for kommende år er lagt ut. Dette gjelder:  

• Håndboken for klubbene 

• Møteplanen  

• Guvernørbesøk i klubbene. 
I tillegg finnes der foredrag fra PETS. Alt ligger under 
Innkommende DG på http://d2260.rotary.no/  
DGE Rune Magnussen ser frem til året som kommer! 
 

Rollene på Medlemsnett må fylles ut 
Innkommende guvernør og distriktsorganisasjon er helt 
avhengig av at klubbene legger ut hvem som skal 
inneha de forskjellige rollene i klubben i 2018-19. 
Vennligst legg ut snarest! 
 

Momskompensasjon - innen 15.6.2018 
Alle klubbene kan søke om momskompensasjon innen 
15.6.2018. I fjor fikk norske klubber i snitt 220 
kr/medlem. 
 

Hent inspirasjon fra andre klubber 
Flere klubber har utarbeidet dokumenter som kan være 
inspirerende for andre. Følgende «maler» er lagt ut: 

• Instruks for arkivar (Rakkestad RK) 

• Forslag til planleggingskalender (Rakkestad RK) 

• Veileder for drift og aktiviteter (Ås RK) 
Ligger her:  http://d2260.rotary.no/no/maler-og-
rutiner-2017-18#.Wwl5a-6FPIU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kjøpe profileringsmateriell, pins etc.? 
På NORFOs side http://rotary.no/ under Nyheter og 
media finnes beskrivelse av de to norske selgerne 
(vendorer). I tillegg finnes en oversikt over forskjellige 
selgere her: https://my.rotary.org/en/member-
center/licensed-vendors   
Andre som vi har brukt og kan anbefales: 
http://www.pillori.com/rotary/  
http://www.bestclubsupplies.com/  
 

Rotary Business Network  

Neste møte på Kihl gård er 7. juni! Invitasjonen ble 
sendt til klubbene 27.5.2018 av Monica Vinje. Spre!  
 

DISTRIKTSNYTT 
 

 
 

Rotary Leadership Institute (RLI) 
Som varslet tidligere er RLI Division Norway etablert og 
består av distriktene D2310 og D2260 – noe vi er svært 
stolte av. Stor takk til PDG Elsa Nysveen for ledelse i 
vårt distrikt.  
Denne engasjerende formen for opplæring om Rotary 
og lederskap er bygget på tre moduler, som til høsten 
tilbys rotarianere følgende lørdager: 29.9, 20.10 og 
10.11.2018 (kl. 9.00 – 16.00).  
Alle rotarianere, og ikke minst ferske rotary-
medlemmer, er velkomne. Man må ikke delta på alle de 
3 lørdagene, men det anbefales. Prisen for deltakelse er 
foreløpig satt til 300 kroner per person og dag. Mer om 
RLI finnes her: 
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/145#.Wwm9
R-6FOUk  
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Norsk Rotary Forum (NORFO) 
Informasjon fra NORFOs webmaster: 
Etabler funksjon Club Executive Secretary 

Det er intet krav til klubben om å fylle denne rollen, 
men den kan gi åpenbare fordeler for klubben. Club 
Executive Secretary har alle tilganger til My Rotary og 
kan for eksempel bidra i vedlikeholdet av 
medlemsdatabasen samt holde klubben oppdatert i 
Club Central med klubbens planer. Les mer i mailen fra 
NORFOs tidligere webmaster Terje Lauten. 
 

Arkivmulighet på Medlemsnett 
Medlemsarkivet er en ny funksjon i Medlemsnett, 
tilgjengelig for alle medlemmer av klubben uavhengig 
av rolle. Knappen er plassert på toppen av medlemmets 
profilside. Medlemmet kan kun lese og laste ned filer 
fra arkivet. Opprettelse av mappestruktur, laste opp og 
ned eller fjerne filer kan kun gjøres av definerte roller 
med redigeringsansvar. 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL 
Månedsbrev fra RI-presidenten 

Her kan du lese innlegget til RI-
presidenten, Ian Riseley, for alle 
månedene: 
https://my.rotary.org/en/news-
media/office-president/presidential-
message 
 

 

Rotary-forkortelser 
Forkortelsene kommer til å forbli. En fin oversikt finnes 
her:  http://rotary.no/no/forkortelser-ord-og-
uttrykk#.Wwl61-6FPIU 
 

RIs dokumenter samlet på Dropbox  
Det er utarbeidet mange flotte brosjyrer, veiledere o.l. 
som vi kan laste ned og benytte. De finnes spredt på 
den omfattende www.rotary.org. For å lette situasjonen 
for oss er de nå samlet på Dropbox med link fra NORFOs 
hjemmesider: 
https://www.dropbox.com/sh/w1w1cyexk4wlzdv/AABh
9COtyc06U4i9La2Xd4oIa?dl=0  
 

Rotary Convention: 
Toronto 2018, Hamburg 2019 

 

På mine guvernørbesøk har jeg reklamert for deltagelse 
på Convention. Det er fortsatt mulig å melde seg på, 
men det begynner å bli sent. 
 
Neste år er imidlertid Convention i Hamburg og det bør 
vi alle utnytte. Dette er en sjanse for livet – det kan 
endre manges syn på Rotary og gi en ny giv til 
medlemmene og klubben. Distriktet vil komme med et 
forslag på en fellestur tidlig på høsten.  
La deg inspirere: http://www.riconvention.org/en 
 

Rotary Fellowships – hva er det? 
 

 
 
Rotary Fellowships er et tilbud til alle medlemmer om å 
bli med i grupper som dyrker spesielle interesser som 
veteranbiler, motorsykler, fugletitting, fotografering, 
ferieturer for å nevne noe. Er du interessert kan du se 
nærmere på:  
www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships   
For mer informasjon kan du også kontakte vår kontakt 
Rolf Mikkelsen (rolf@flybilder.no).  
 

Lovrådet (COL) – frist for innspill 30.juni! 
Vår Lovråderepresentant, PDG Lena Mjerskaug, ber 
klubbene vurdere om å sende inn forslag om endringer i 
Rotarys lovverk til Council on Legislation (COL), Rotarys 
lov- og regelverk. Det er ikke kommet noe ennå og 
fristen er 30. juni 2018, med behandling på COL 2019.  
 

ROTARY PEACE CENTERS 
Rotary gir hvert år ca. 100 yrkesaktive unge mennesker 
fra hele verden tilbud om studier i fred og konflikt-
løsing. Det tas opp ca. 50 studenter til masterstudiet og 
ca. 50 studenter til et 3 måneders sertifikatstudie.  
Studiene foregår ved et av de 6 fredssentrene til Rotary 
knyttet til universitet i landene Australia, England, 
Japan, Sverige (Uppsala), USA eller Thailand. 
 
Det nærmeste fredssenteret er i Uppsala, og de 
arrangerer et årlig seminar, som i år fant sted lørdag  
12. mai. Årets tema var ”Towards a Sustainable Peace: 
Imagining a World without War, Displacement and 
Oppression”. I tillegg pleier alltid studentene å 
presentere sine prosjekter og synspunkter.  
Seminaret er gratis for alle rotarymedlemmer. 
 
Jackie Bage fra Sør-Sudan søker igjen opptak ved et av 
universitetene for Rotarys fredsstudier. Egil Kristiansen i 
Nittedal RK er hennes veileder i denne prosessen.   
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END POLIO NOW 

Status per 24. april 2018 
Status er uendret siden forrige månedsbrev: Det er  
7 innmeldte tilfeller av Wild Polio Virus (WPV) i 
Afghanistan og 1 i Pakistan. Se detaljer her: 
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/  
 
 

STRATEGI OG CLUB VISIONING 

Club Visioning - status 
Per 25. mai er det gjennomført 21 informasjonsmøter i 
klubbene og 13 Club Visioning samlinger.  
 

 
 
Antall klubber som totalt har bestilt Club Visioning vises 
nedenfor (noen først til neste år). 
 

 
 

Strategi for D2260 skal revideres 
Distriktsorganisasjonen er her for klubbene og vi 
ønsker å legge enda mer vekt på det. Klubbenes 
presidenter (ledelse) vil bli invitert til å svare på noen 
spørsmål, for å gi distriktsledelsen bedre kunnskap om 
hva klubbene vet og ønsker. Så vennligst svar på 
spørreundersøkelsen som sendes ut innen par uker. 
 
 

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) 
 
Distriktets ansvarlige for TRF, Jan Sverre Hanssen, 
sendte nylig påminnelse til klubbene angående 
innbetaling til TRF (Annual Giving) og End Polio Now. 

Målet var å vise hva klubben selv satte opp i sine KPMer 
og hva som var status i RIs rapport. 
Vi regner med at klubbene har husket innbetalingen og 
hvis noen savner kontonummer og informasjon om 
dette, så finnes det i Håndbok 2017-18, som kan lastes 
ned her: http://d2260.rotary.no/no/handbok-2017-
18#.Wwwo4O6FOUk  
Merk innbetalingen med klubbens navn og nummer, og 
hva det gjelder. Vårt mål er 100 USD per medlem til 
Annual Giving (TRF). Denne innbetalingen har 
betydning for hvor mye distriktet får disponere 3 år 
senere til bl.a. Global Grants og District Grants. 
 

 
UNGDOMSUTVEKSLING, CAMPS 
Ungdomsutveksling - våre Ambassadører 

Nylig var ca. 50 ungdommer, foreldre og rotarianere fra 

D 2310 og 2260 samlet på Kløfta til ”Ambassadørkurs”. 

Der ble de bedre kjent med Rotary og utvekslings-

programmet.  Og for de som skal ut og deres foreldre 

var det ekstra spennende og nyttig å treffe de uten-

landske ungdommene som er her, og de norske ung-

dommene som er kommet hjem etter et utvekslingsår. 

 

Dette er en flott gjeng med ungdommelige 

ambassadører som både skaper vennskapsbånd over 

landegrensene, og er strålende ambassadører for 

Rotary! Det sier Kristin Samuelsen, som er ansvarlig for 

ungdomsutvekslingen i Rotarydistrikt 2260.  

I alt reiser 40 norske ungdommer på utveksling 

gjennom Rotary kommende skoleår.  

5 av dem kommer fra vårt distrikt. 

Skal ungdommene få det minnerike året som de 

drømmer om, og skal foreldrene føle seg trygge for 17 – 

18-åringene sine, så er det viktig å vite hva de går til, 

sier Kristin Samuelsen. Og etter responsen å dømme 

traff Kristin og hennes assistenter Gro Irene Holt og 

Jutta Bachmann innertier med arrangementet. 

Kommende skoleår skal D 2260 ha utveskling med 

Spania, USA, Mexico og Australia. 
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Melby gård og gartneri i Ås 

åpnet dørene for Kali 

 

Utvekslingsstudenten Kalista Lee Afseth fra Saskatoon i 

Canada, til daglig kalt Kali og knyttet til Ås Rotary Klubb, 

ble svært godt mottatt på Melby gård og gartneri. Hun 

ble guidet rundt i veksthusene av eier og daglig leder 

Arnt Kvæstad personlig. 

Det er like før den store sesongen for sommerplanter 

og veksthusene på Melby er breddfulle av planter. 

Gartneriet kan tilby kvalitetsproduksjon av 40 

planteslag og 150 varianter. Eget utsalg ved gartneriet i 

sesongen og på Vinterbrosenteret. 

Sommerleir i utlandet 

Sommeren 2018 er det totalt 17 ungdommer fra Norge 

som reiser på sommerleir, der 6 stk. kommer fra D2260. 

Det er noe dårligere enn i fjor da det var 22 stk. totalt 

og 8 fra D2260. 

Det er for sent nå å få plass på sommerleir. De fleste 

leire er fulle, selv om "restplasser" kan forekomme. 

Klubbene må ha kandidater klare i februar - mars. 

 

Sommerleir i Norge 

Det er kun to sommerleire i år i Norge (mot 4 i fjor). Den 

ene avholdes i distrikt 2290 og arrangeres av Grimstad, 

Notodden og Sem. Den andre avholdes i D2250 og her 

arrangerer Bryne, Egersund, Gand, Klepp, Sandnes, 

Sandnes sør, Sokndal. Det blir 12+12 ungdommer fra 

utlandet som deltar på leirene i Norge. 

 

MEDLEMSKAP 
 
I RIs oversikt over medlemmer datert 30. april 2018 står 
medlemstallet for distriktet på totalt 1.725 medlemmer. 
1. juli 2017 var vi 1.763 medlemmer, 38 medlemmer 
mindre! Jeg håper at det vil vises bedre tall for D2260 
innen 30. juni. Vårt nabodistrikt i nord, D2305, 
(Vestlandet og Midt-Norge) viser tilvekst med 12 
medlemmer! Det er mulig! 
 
 

LOKALE PROSJEKTER 
CHRISTIAN RADICH – SEILAS 3.- 6. mai 2018 
Seilasen gikk fra Bergen i overskyet vær med lett regn, 
hvor vi gikk med motor inntil vi traff god seilevind i 
Skagerak. Opp mot 20 m/s og ei skute med alle seil 
oppe gjorde rett under 12 knop. En opplevelse for livet 
som bildene gir en god indikasjon på. 10 % kjente på 
sjøsyken i et døgn, men kom seg etter hvert. 
 

 
 
Totalt ble det 28 deltakere, derav foredragsholdere fra 
RYLA og rotarianere fra distriktet med venner. 
 

Rotarys Give a Job:  
Nittedal RK - seks flykninger får mentor 
Det passet som hånd i hanske da en av målsettingene 
for Rotarys Give a Job var å skaffe flykninger en mentor. 
Nittedal RK hadde i sin Club Visioning satt opp at de 
skulle starte en mentorordning og den 31. mai er det 
kick-off - med flyktninger, varaordfører og rotarianere.  
 



 
 
De seks flyktningene som de starter med var alle 
deltakere på Rotarys Give a Job på Lillestrøm,  
28. februar 2018.  
 

 
 
Se bildet over, med mentor og president i Nittedal RK 
Øyvind Bråthen til høyre og hans mentee (flyktning) 
John til venstre. I tillegg bistår Nittedal RK med en 
ressursgruppe på 3 personer. 
 

Dagens Næringsliv 19.5.2018: 
Vellykket integrering avhenger av jobb 
Et utdrag av en artikkel, som prosjektleder for Rotarys 
Give a Job, Steinar Sivertsen (Lillestrøm RK), sammen 
med 2 andre rotarianere i Oslo-klubbene fikk i DN: 
«I Regjeringens Jeløya-plattform varsles det «et 
integrasjonsløft» for å få flyktninger bedre integrert i 
det norske samfunns- og arbeidsliv. … En del 
Rotaryklubber på Romerike og i Oslo mener den 
allsidige yrkesbakgrunn deres medlemmer har, gir et 

spesielt godt utgangspunkt for å kunne bidra til å få 
flere bosatte flyktninger i meningsfylte jobber. 
Klubbene har etablert en mentorordning, der utvalgte 
flyktninger med bosteds- og oppholdstillatelse får ett av 
medlemmene som mentor. Mentorenes oppgave er å 
lose flyktningene gjennom det norske arbeidsmarkedets 
irrganger, slik at de snarest mulig kan komme i 
relevante jobber...» 
 

Dugnad i sansehagen ved Melløsparken 
sykehjem, Moss (Moss Avis 27.4.2018) 

Rotary har inngått avtale med Moss kommune om at de 
skal stelle og ordne i sansehagen i Melløsparken, slik at 
den holdes intakt til fornuftig bruk. I første rekke har 
Rotary forpliktet seg til å stelle sansehagen på dugnad i 
ett år, som et prøveprosjekt. 

«I henhold til avtalen gjør Moss kommune grovarbeidet, 
som å klippe hekker og gress. Vi raker, maler benker 
og vanner, sier Schneider. – Vi gjør arbeidet gratis, og vi 
gjør det for de eldre som bor her, sier Arntsen. Moss 
kommune dekker utgifter til innkjøp av planter og 
nødvendige hageredskaper. VI får også hjelp av Rygge 
og Moss Hagelag til å gjøre det fint og pent i 
sansehagen, tilføyer Schneider.» 
 

 
 

Moss RK – Strandrydding 7. mai 
Mange rotarianere 
i Moss RK hadde 
funnet veien til 
Refsnesstranden 
for å delta i 
strandryddingen 
denne mandagen. 
Til tross for at 
andre hadde 
ryddet tidligere 
langs den tildelte 
strekningen, 
samlet de faktisk 
også denne gang 
flere sekker med 
søppel - PLAST.  



 
 
Det var god stemning og som alltid, god arbeidsinnsats.  
 

Rotary Intercitymøte i Vestby 30.4.2018 
 
Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad holdt foredrag 
om Transportplan. President Paul Lohmann ønsket  
velkommen og vi lyttet og lærte. Gjester fra Vestby, Ås, 
Drøbak. Nils Aage ble takket og vi syntes det var 
hyggelig å treffe bekjente. 
 

 
 

Rotarystøtte til Myanmar-prosjekt 
 
Rotaryklubbene på Jessheim, Kløfta og Nannestad har 
slått seg sammen om å støtte prosjektet "Working with 
the Karen People" i grenseområdet mellom Thailand og 
Myanmar. Prosjektets lokale benevnelse er «Gyaw 
Gyaw» (som på norsk betyr «Sakte, Skritt for Skritt»). 
De arbeider for å forbedre levekårene for denne 
utsatte folkegruppen.  
 

 
Prosjektet ble opprinnelig startet og ledet av norske 
Line Ramstad fra Vormsund. Hun dannet blant annet 
lokale prosjekt-team av innfødte som ved hjelp av våre 
midler bygger skoler og hus til barna i området.  

Du kan lese mer om dette på nettsiden til Kløfta 
rotaryklubb: 
http://klofta.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/64#.WwJ1ay_
JL9M  der du også kan lese prosjektets siste rapport 
(våren/2018): 
http://klofta.rotary.no/no/prosjekter#.WwJwli_JL9M  
 

 
 

 

DATA PROTECTION 

Det kommer mye informasjon om datasikkerhet. RI og 

NORFO har jobbet mye med det i det siste. Les her: 

https://my.rotary.org/en/what-you-need-know-about-

new-data-protection-rules  

 

JUBILANTER I MAI: 

Gratulerer alle jubilanter som feirer den store dagen! 

Nedenfor vises kun noen med runde tall.  😊 
 

 
 
 
 
 
 

Vekslingskurs: https://my.rotary.org/en/exchange-rates  

Kontakt til distriktsguvernør Yvona Holbein: 
Yvona.holbein@gmail.com, mob. 95 97 57 88. 
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