
Kjære rotaryvenner, 

Dette er mitt siste månedsbrev. Jeg håper at både presidentene, klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har 

opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende og interessant. Jeg har forsøkt å bidra til positivitet, engasjement, men 

samtidig ikke skjule våre utfordringer. Målet mitt var å tenke langsiktig og se etter de beste tiltakene og verktøy som 

vil hjelpe oss til å nå målene våre. 

 

D2260 har store utfordringer, særlig innen medlemskap, og det visste vi allerede ved årets begynnelse. Alle blir 

eldre med årene og dersom vi ikke setter inn tiltak raskt nok, så vil frafall av medlemmer grunnet stigende 

gjennomsnittsalder i klubbene, akselerere. Dette er en langsiktig oppgave og jeg forsøkte å så noen frø ved bl.a. 

introduksjon av Club Visioning og Rotary Business Network, slik at klubbene selv vil øke fokus på dette og definere 

tiltak som må gjøres for å oppnå sine egne mål. Jeg vet at min etterfølger, DGE Rune Magnussen (Nannestad RK), og 

distriktsorganisasjonen vil fortsette med disse tilbudene og det gleder meg.  

Også RLI (Rotary Leadership Institute) er nå på beina, så dette har vi også store forventninger til. Vårt distrikt, 

sammen med D2310, er de første i Norge som tar dette i bruk.  

PR/kommunikasjon styrer verden – det ser vi i media både nasjonalt og internasjonalt (Me Too m.m.). La oss bli 

enda flinkere til å bruke media i vår favør. Dette gjelder særlig digitale media (hjemmeside og Facebook) og 

lokalavisene. Jeg vil samtidig nevne at kommunikasjonskomiteen står parat til å hjelpe klubbene med dette og at det 

også er kommet mange gode tiltaksforslag i den vedtatte «Kommunikasjonsplanen for Rotary i Norge». 

 

 
(Foto: Konrad Bjoner) 

Jeg vil til slutt takke alle som har brukt mye av sin private tid til å bistå distriktsorganisasjonen. Tusen, tusen takk! 

Uten dere ville dette ikke ha vært mulig! 

Til slutt ønsker jeg alle lykke til videre i rotaryåret 2018-19! 

 

DG Yvona Holbein 
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SIDEN SIST 
Etablér vervet Club Executive Secretary 
Som nevnt tidligere, vil en ny rolle «Club Executive 
Seretary» være veldig praktisk å ha i klubben (kan 
gjelde i flere år). F.eks. kan ikke innkommende 
presidenter selv fylle ut målene for klubben i Club 
Central. Det vil en Club Executive Secretary kunne 
hjelpe med!  
 
Så etablér en slik rolle på Medlemsnett og husk at det 
tar litt tid med overføring til RIs datasystem, før den blir 
operativt. 
 
 

DISTRIKTSNYTT 
 

Distriktsrådsmøte 24.mai 2018 
 

 
 

Dette var det siste møtet i distriktsorganisasjonen.  Alle 
målene, med bl.a. stoppet nedgang i medlemstallet, var 
ikke nådd, men flere tiltak er etablert og i gang.  
Yvonas oppsummering av året er lagt ut som Nyhet på   
www.d2260.rotary.no  
 

Styringsdokument for D2260 
Distriktet har hittil fungert mye basert på en etablert 
praksis, uten at dette var dokumentert i et helhetlig 
dokument. Vi har sett at enkelte distrikter har et 
styringsdokument, så på oppfordring fra DG Yvona har 
IPDG Johan Østby og PDG Elsa Nysveen laget utkast til 
et styringsdokument. Målet er at dokumentet vil 
revideres videre i neste rotaryår og være et levende og 
veiledende dokument for aktiviteter i D2260. 

Digitalt arkiv for D2260 
Distriktsorganisasjonen har fått etablert et digitalt arkiv 
i «skyen» ved hjelp av Google Disk.  
 

 
 

Mappestrukturen skal ivareta både flere år, men også 
løpende oppgaver, der året legges inn som 
undermappe. Hovedstrukturen vises over.  
 
Inndelingen i mappene kan alltid endres og det kan 
legges til og fjernes mapper uten problemer (som i 
Utforsker).  
 
Målet med dette er at dokumentene som etter hvert 
produseres i distriktsorganisasjonen vil samles på ett 
sted, vil være tilgjengelige til «neste mann/kvinne» og 
ikke kunne bli borte ved brann eller PC-krasj.  
 
DICO skal hjelpe til med å ivareta systemet tilgjengelig 
for medlemmer i D2260. Vi ser frem til dette! 
Kanskje noe som din klubb også kan etablere? 
 

http://www.d2260.rotary.no/


Norsk Rotary Forum (NORFO) 
 

NORFOs styresammensetning gjennomgås 

På Vårmøte 2018 ble det vedtatt at NORFO setter ned 
en gruppe med representanter fra hvert distrikt med 
målsetting å få til en representasjonsordning i NORFO 
sitt styre der alle distriktene i Norge er representert. I 
ledergruppemøtet 31. mai 2018 ble Rune Magnussen 
valgt som D2260 sin representant.  
 

Foiler fra GETS (opplæring av guvernører) 
med info om Rotary er lagt ut 
 

 
 
NORFO har i mange år drevet med opplæring av de 6 
kommende guvernørene i Norge ca. 1,5 år før de starter 
som guvernører. Dette gjentas hver vår med nye 
guvernører. DGN Jutta Bachmann var med sist. 
 
Presentasjonene er innholdsrike og de kan være 
interessante å se på for alle rotarianere, ikke bare 
innkommende guvernører. Derfor er de nå 
lagt ut på vår hjemmeside: 
http://d2260.rotary.no/no/opplaering-kurs#.Wx0bj-6FOpo  

 
 

 
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 
 

 

OBS! Betaling til RI via faktura på e-mail! 
Det er mye å spare når man slipper å sende faktura i 
posten. RI sender derfor faktura til klubben på mail.  
 
De klubbene som hittil har mottatt faktura både per 
post og på mail vil få e-mail fra RI om at de fremover 
skal motta kun faktura på e-mail. Dersom klubben mot 
formodning ønsker faktura per post, kan man endre 
dette på My Rotary innen 1. juni 2018. 
 
 

END POLIO NOW 
 

Status per 5. juni 2018 
Per 5. juni er det meldt inn 8 tilfeller av Wild Polio Virus 
(WPV) i Afghanistan og 2 i Pakistan. Se detaljer her: 
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/  
I Aftenposten 11. juni ble det i tillegg nevnt et tilfelle i 
Venezuela. 
 
 

STRATEGI OG CLUB VISIONING 
 

Strategikomiteens avslutningsmøte 
Den 4. juni 2018 gjennomførte Strategikomiteen sitt  

7. møte for inneværende Rotaryår. Det ble arrangert på 

Ekås gård i Halden, og de fremmøtte fikk møte høye 

opplevelser og mestring i løypene til Klatring på 

Grensen. 

 

Den første delen av møtet var viet evaluering av de 

klubbene som hadde gjennomgått Club Visioning (CV) 

prosessene. Det meldes at alle klubbene er kommet 

godt i gang – noen så langt at resultatene fra CV 

prosessen er blitt lagt inn i KPM-en (Club Central). I den 

andre enden av skalaen arbeides det i noen klubber 

fortsatt med forankring av foreslåtte prosjekter. 

Oppsummert er det gjennomført 20 informasjons-

møter, og det er 2 møter bestilt for kommende 

Rotaryår – total 22 av 48 klubber. 14 klubber har 

gjennomført CV-prosesser, mens det er 4 som har 

bestilt for kommende Rotaryår. 

Strategikomiteen og fasilitatorene er takknemlige for de 

rosende tilbakemeldingene vi har fått fra klubbene. 

Dette er blant annet at fasilitatorene opptrer 

profesjonelt, godt organiserte og samstemte i 

gjennomføringen. 

Avslutningsvis gjennomgikk det utvidede strategimøtet 

siste status på dokumentene som vi bruker før, i og 

etter CV prosessen. Selv om materialet har gjennomgått 

en betydelig utvikling siden seminaret for fasilitatorer 

den 16. september 2016, er det fortsatt 

forbedringsmuligheter. 

http://d2260.rotary.no/no/opplaering-kurs#.Wx0bj-6FOpo
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/


Leder for strategikomiteen, PDG Jon Ola Brevig, takket 
medlemmene i komiteen og fasilitatorene for en 
entusiasme som har bidratt til noe som vi mener er et 
bidrag til medlemmenes, klubbenes og distriktets 
utvikling i Rotarys ånd. 

 

 
Fra venstre: Gry Elisabeth Monsen, Biørn Borge, Marit Liv Solbjørg, 

Randi Brevig Aune (daglig leder i Klatring på Grensen AS), Jon Ola 

Brevig, Konrad Bjoner og Per-Christian Nilssen. 

 
Erfaringer fra Gjersjøen RK 

 

DG Yvona har mottatt følgende oppsummering av Club 
Visioning prosessen i Gjersjøen Rotaryklubb fra 
presidenten, Tore Matre: 
 
«Et viktig element i alle rotaryklubber er aktive og 
engasjerte medlemmer. Dette skjer bl.a. gjennom 
komiteene som er fundamentet for alt som skjer i 
Rotary. Som president hadde jeg en visjon om å 
involvere alle medlemmer enda mer og i større grad få 
alle til å ta eierskap i den fremtidige strategien.  
 
Jeg har jobbet mye med slike prosesser og vet fra 
erfaring at det gir engasjement, samhold, øker trivselen 
og et godt grunnlag for vekst, dvs. få inn nye 
medlemmer. Jeg syntes CV programmet måtte passe for 
vår klubb. Dette ble behandlet i styret som besluttet å 
gjennomføre CV prosessen. 
 
Programmet ble gjennomført 15. januar. Det var tydelig 
at dette var noe som engasjerte for nesten alle i 
klubben møtte opp. Facilitatorene gjorde en 
kjempejobb og klarte å styre prosessen på en veldig 
strukturert måte. Det ble gjennomført på litt over 3 
timer og avsluttet med en oppsummering av prioriterte 
aktiviteter på de ulike fokusområdene. Dette ble veldig 

bra og har blitt et godt grunnlag for videre utvikling av 
klubben. 
 
Resultatene fra Club Visioning prosessen blir nå brukt i 
KPMen for neste rotaryår og vil være et godt redskap 
for de kommende presidentene. Dette skal være et 
levende «dokument» og det blir nå viktig at de 
prioriterte punktene blir gjennomgått og diskutert minst 
en gang hvert rotary år, - helst i samband med 
forberedelse til KPMen.  
 
Totalt sett en meget god prosess.» 
 

 
MEDLEMSKAP 
 

I RIs oversikt over medlemmer hentet fra My Rotary per 
10. juni 2018 vises diagram/tall nedenfor. Dersom dette 
blir de tallene som vil gjelde ved årets slutt, så har 
distriktet mistet 51 medlemmer dette rotaryåret.  
 

 
 
Jeg håper imidlertid at klubbene er innstilt på å snu 
trenden, med revitalisering, satsing på riktige 
prosjekter, ungdom og kontinuerlig fokus på 
rekruttering (samt fadderskap). Det er lagt ut bl.a. 2 fine 
presentasjoner om rekruttering fra Rakkestad RK og 
Sarpsborg RK under Midtveisseminaret her: 
http://d2260.rotary.no/no/midtveismote-
2018#.Wx0ztu6FOUk  
 
Hva med å stille følgende spørsmål til de yngre/nye 
medlemmene i klubben og aktuelle medlemmer:  
1. Hva vil du finne i en Rotaryklubb?  
2. Hva skal til for at du vil bli medlem? 
… og så lære av det. 
 

ROTARY LEADS kan hjelpe å rekruttere 

I My Rotary kan distriktssekretæren eller DG følge med 
om det har kommet inn Leads (dvs. interessenter) om 
medlemskap, og sende mail til den aktuelle klubben.  
 

http://d2260.rotary.no/no/midtveismote-2018#.Wx0ztu6FOUk
http://d2260.rotary.no/no/midtveismote-2018#.Wx0ztu6FOUk


Husk at klubben også kan melde inn til DG eller 
naboklubben om man kjenner noen aktuelle personer i 
nabolaget eller andre områder.  
 

«Medlemskap» som menyvalg 
D2260 endret menyen på hjemmesiden, slik at alle lett 
skal kunne finne «Medlemskap» og selv kunne melde 
inn interesse om å bli tatt inn som medlem. 
Vi håper samtidig at klubbene vil følge etter.  
 
Hvis vi ønsker nye medlemmer, så må vi i hvert fall 
gjøre det lettere for dem som er nysgjerrige på Rotary, 
å melde sin interesse, gjøre det synlig. 

 
 
UNGDOMSUTVEKSLING 
 

Kali storfisket i Varangerfjorden 
 
Utvekslingsstudent 
Kalista Lee Afseth, 
knyttet til Ås Rotary 
Klubb, har vært på tur til 
Finnmark. Hun bodde i 
Vadsø og besøkte Vardø, 
Hamningberg, Ekkerøy, 
Kiberg og Vestre 
Jakobselv. Lokalkjente 
personer med gode 
historiekunnskaper var 
guide på turen. En 
opplevelse for livet! 
 

 
Følg Norgesturen 2018 dag-for-dag! 
 

 
 

Våre flinke bidragsytere fra D2260, Jutta Bachmann og 

Øystein Mogensen, og ikke minst Gül Çapar Mogensen 

(rotarymedlem i D2310) og Berit Skjærvold, har sendt 

oss flotte bilder og videoer fra hele turen!  

Så mye spennende årets 23 utvekslingsstudenter har 

vært med på! 10-dagers turen bød på masse kulturelle, 

fysiske og kulinariske opplevelser, blant annet et besøk i 

Bjørneparken i Flå, Nesbyen hvor studentene var på 

vintercamp, bading i Myrland, en tur med Flåmsbanen, 

sykling fra Myrdal til Flåm, klatring, rafting og flyvning i 

vindkanal i Voss, bestigning av Ulriken, sightseeing i 

Bergen, besøk i Førde og Geiranger, vandring til 

Briksdalsbreen og på Ørskogsfjellet, bytur gjennom 

Ålesund, kjøring langs Atlanterhavsveien, en tur med 

Sundbåten utenfor Kristiansund samt spasertur til 

Klippfiskmuseet i Vågen, og til slutt et besøk i 

Hunderfossen familiepark. Nesten 2000 km ble 

tilbakelagt, og søndag kveld var alle hjemme igjen, 

trøtte men lykkelige. Bare se selv! 

 
 
Dagsrapportene har blitt lagt ut på NORFOs facebook-

side: https://www.facebook.com/groups/rotary.no/  

men også på distriktets Facebook-side: 

https://www.facebook.com/D2260/  

Husk å LIKE dem begge, så blir du oppdatert! 

 
 

LOKALE PROSJEKTER 
 

Delta i nytt solcelleprosjekt, ElSol IV 
 

Klimagruppen Rotary D2260 har besluttet å 
gjennomføre solcelleprosjekt ElSol IV. Gruppen ønsker 
enda flere som kan bidra økonomisk for å nå målet på 
50 solcelleanlegg. 
 
ElSol IV har som mål å gi lys og strøm til rundt 50 
familier med barn i skolepliktig alder i en landsby i 
Limpopo-provinsen, nord i Sør-Afrika. 
Et solstrømanlegg for en familie koster 6000 kr. Da får 
de montert fire LED-lamper inne og to kraftige lys ute, 
en radio og uttak for mobiltelefon og annet 12V utstyr. 

https://www.facebook.com/groups/rotary.no/
https://www.facebook.com/D2260/


Vår samarbeidspartner, Rotaryklubben i Polokwane, har 
bekreftet deltakelse, og installasjon av anleggene blir 
gjennomført i september 2018. 
 

 
 

Klimagruppen i Rotary Distrikt 2260 anbefaler flere 
rotaryklubber og private til å bli med i ElSol IV med 
minst ett anlegg. Vi ber om at interesserte deltakere gir 
tilsagn om støtte snarest og senest innen utgangen av 
juli. Krav om innbetaling kommer senere. 
Kontakt: Henry Kjell Johansen (hekjell@online.no).  
 

Tall Ships Race medseilere? 

 

Fredrikstad RK ønsker samarbeid med klubber som vil 

gi ungdom en grensesprengende opplevelse.  

 

Fredrikstad RK har erfart at ungdom som har seilt på 

seilskuta Christian Radich på Tall Ships Races tett 

sammen med folk fra andre land og kulturer får en 

grensesprengende opplevelse. Det å bygge broer 

mellom ulike kulturer er i tråd med Rotary sine verdier, 

det styrker kulturforståelse og vennskap. Nytt i år og i 

2019 er kobling til problemet med plast i havet, hvor 

kommunen har satt i gang et opplegg med forskning om 

bord på skip, som går fra Fredrikstad til Bergen i 2019. 

 

Petter Eik-Andresen, Fredrikstad RK, leder en komité 

som omfatter 7 klubber i området rundt Fredrikstad. 

Klubbene har sponset ungdom som medseilere siden 

2005. Medseilerne betaler en egenandel på 3500 kr og 

Rotary dekker resten, noe som varierer fra 6-10.000 kr 

per medseiler. I flere år har Akersborg RK i Oslo vært 

med og sendt ut medseilere.  

 

Prosjektet bidrar til godt omdømme, det støtter Rotarys 

kjerneverdier og ved at andre klubber samarbeider om 

medseilere, så utnytter man mer av synergien og 

rotarynettverket. Vi får opp antallet og reduserer 

felleskostnader, vi bygger broer mellom klubber, 

kulturer og ungdom. Hvis din klubb har medseilere som 

ønsker å utnytte vårt opplegg, ta kontakt! 

(petterea@gmail.com).  Se flere bilder på: 
https://www.facebook.com/TheTallShipsRacesFredrikstad2019/  

 

Nittedal startet med mentorordning 
Som nevnt i forrige månedsbrev, har Nittedal RK nå 

startet en mentorordning for flyktninger med kick-off 

på rådhuset – en kjempegjeng! 

 

 

PR OG KOMMUNIKASJON 
 

Råd og tips om bruk av Facebook 
• Definer frekvens på innlegg – må være levende 

• Bruk alltid bilder, gjerne nære, gode bilder 

• Kun noen få linjer – men tenk nøye på innhold – 

fengende, spennende, noe interessant, nytt, nært 

• Medlemmer inviterer venner til å like siden 

• Når noen har likt et innlegg, inviter ham/henne til å 

LIKE siden 

• Vurder «FB-kurs» i klubben – ungdom kan lære oss 

• Se på andre klubber og deres FB 

• Registrer FB-side som «ideell organisasjon» - får 

mest spredning 

• FB-siden skal kunne deles med andre og alle i 

klubben bør dele etter hvert innlegg 

• Administrator må følge med svarene, reagere 

• Vurder betalt spredning mot valgt målgruppe og 

evt. via Business Manager 

(https://blogg.synlighet.no/facebook-business-

manager/) 

mailto:hekjell@online.no
mailto:petterea@gmail.com
https://www.facebook.com/TheTallShipsRacesFredrikstad2019/
https://blogg.synlighet.no/facebook-business-manager/
https://blogg.synlighet.no/facebook-business-manager/


 Skolemiljøprisen delt ut av Eidsvoll Syd 

Eidsvoll Syd Rotaryklubb delte i år ut skolemiljøprisen 

ved Råholt ungdomsskole for 10. gang.  

 

«I år delte vi ut prisen for 10 gang ved Råholt ungdoms-

skole. Prisen består av et diplom og kr 10.000,-. 

Prisen går til en elev ved skolen som har utmerket seg 

positivt i skolemiljøet, og som kan være et forbilde for 

de øvrige elevene. Det legges ikke opp til, ved tildelingen 

av prisen, faglige kunnskaper, kun skolemiljøfaktoren. 

Utvelgelse av prisvinneren skjer etter innstilling fra 

skolen, hvor så vel rektor/lærere, elevrådet og 

foreldrerådet involveres. 

 

Så vel elever som skolen er opptatt av denne prisen, 

skolen får et ekstra diplom, som henges opp på skolen 

slik at alle kan se disse. 

 

Eidsvoll Syd Rotaryklubb er stolt av å kunne bidra på sin 

måte for et bedre skolemiljø.»  

sier Fred Thommesen, president 2017 – 18. 

 

Nannestad «ruler» overtar roret 
 

 

Rune Magnussen (t.v.) går på som guvernør og «overhode» for 48 

Rotary-klubber på Romerike, i Follo og Østfold. Her sammen med 

Arnulf Krog (midten) og Steinar Knoph, som er henholdsvis ny og 

avtroppende president i Nannestad rotaryklubb. 
 

Følgende står på trykk i Nannestad festival avis, 40 siders 

blad som går til alle i Nannestad samt mange i de andre 

kommunene på Øvre Romerike. 

Kommende år er Rune Magnussen fra Nannestad 

guvernør for de 48 Rotary-klubbene på Romerike, i Follo 

og i Østfold. – Det blir kjempespennende, sier han før 

han tar fatt på oppgaven 1. juli. 

I forbindelse med Magnussens guvernørår har også 

Nannestad rotaryklubb en sentral rolle. Det er 

Nannestad som «ruler» som tilretteleger av 

arrangementer, opplæring i organisasjonens mange 

oppgaver og administrasjon av Rotary-distriktet, som 

dekker store deler av Akershus og hele Østfold. 

Utrydder polio 

En av Rotarys mest kjente aktiviteter er organisasjonens 

verdensomfattende program for å utrydde polio. 

Programmet ble startet i 1985 og Rotary har bidratt 

med over 1,7 milliarder dollar, som har utløst 

ytterligere 7,2 milliarder dollar fra myndighetene i en 

rekke land. 2,5 milliarder barn i 122 land er blitt 

vaksinert mot polio. 

– End polio-kampanjen har vært enormt viktig for å 

bedre helseforholdene i store deler av verden. Det er 

svært meningsfullt å kunne bidra til et slikt tiltak. Også 

vi i Nannestad rotaryklubb og alle de andre klubbene i 

Norge er med på dette, sier Magnussen. 

Støtter Nannestad-ungdom 

I Nannestad har Rotary vært svært aktiv når det gjelder 

ungdomsutveksling. Rotary har et verdens-

omspennende utvekslingsprogram, og mange 

ungdommer i Nannestad har vært et skoleår i Australia, 

mens et tilsvarende antall australiere har fått samme 

mulighet ved å bo hos familier her i bygda.  

Rotary støtter også hvert år nannestadungdommer som 

deltar på Rotarys kurs for unge ledere. 

Av mer lokale prosjekter, har Rotary vært med helt fra 

etableringen av sansehagen ved Nannestad sykehjem, 

og vi er aktive i blant annet Frivilligsentralen. 
 

Yvona ønsker Rune LYKKE TIL! 😊 

 

JUBILANTER I MAI: 
Gratulerer alle jubilanter som feirer den store dagen! 
Nedenfor vises kun noen med runde tall.   

 


