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Halvåret nærmer seg slutten! 

Som distriktsguvernør har jeg nå besøkt 40 klubber. Jeg har uten unntak fått en god mottakelse i alle klubbene, 

og jeg har følt at det har vært en god stemning på møtene. Det er et privilegium for meg som guvernør å få 

være med på dette! Jeg har fått høre om sikkert 200 forskjellige prosjekter som klubbene i vårt distrikt er 

engasjert i. Dette gjør at medlemmene får «brukt seg selv», og at Rotary er med og bidrar overfor omverdenen. 

Møteplanen min finner du for øvrig her: http://d2260.rotary.no/no/guvernorbesok-2018-2019 

Medlemsutvikling  
Mange av klubbene er jo opptatt av dette; å få nåværende medlemmer til å trives og få nye medlemmer. I 

løpet av den siste måneden har jeg latt meg imponere av Sarpsborg RK under ledelse av president Jonny og 

Sørumsand RK v/ president Kari som virkelig har høstet frukter av sitt engasjement og god ledelse. Disse ser ut 

til å nærme seg til sammen 20 nye medlemmer i 2018. Bra jobbet!! 

Ungdom 
RYLA. Under guvernørbesøkene har jeg erfart at de fleste 

klubbene prioriterer å sende minst 1 deltaker på RYLA i 2019 

som avholdes 22. – 24. mars.  (Hørte jeg også nevnt tallet 4 i 

en klubb??) Det lønner seg å melde på (og betale) for 

deltakerne innen 15. januar, for etter denne datoen øker 

deltakeravgiften fra kr 5.000 til kr 5.500. Og skulle noen 

klubber komme på at de vil sende (flere) deltakere etter den 

15.1, så har de muligheten til det helt frem til begynnelsen av 

mars måned, men da altså til den forhøyede deltakeravgiften!  

Se ellers: 
https://www.facebook.com/events/166255264195013/?active_tab=about  

Klubbene foretar påmelding (i år med "Google forms") via «linken»: https://goo.gl/forms/6uCun2dCLXf6Smki2    

 

 

TRF – The Rotary Foundation 
Mange av distriktets klubber er flinke med 

innbetalinger til TRF. I noen klubber har i tillegg 

medlemmene innført fast trekk der de har inngått 

trekkavtale hver måned. Dette er selvsagt et 

personlig spørsmål, og det er lett å «gi» på andre 

måter også, f.eks via My Rotary. (Via «Donate» oppe 

til høyre). 

Det er viktig å huske på at våre innbetalinger til TRF 

gir rom for å finansiere gode prosjekter i Distriktet. 

Detaljer vedrørende innbetalinger og de fleste andre 

opplysninger om TRF finner du i TRF-håndboka (2018-versjonen på norsk) som ligger på D2260-siden: 

http://d2260.rotary.no/no/trf-handboken#.XAetwGj0mUk  
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Det er verdt å nevne at Jeløy RK har nådd målet om innbetaling av 

100 USD pr medlem! (Og flere er i «løypa»). 

 

Årshjulet til D2260 
1. Midtveismøte for klubbpresidenter 10. januar i Nannestad. Invitasjon 

kommer.  

2. Rotary Leadership Institute (RLI) er ferdig med høstens kursserie, og for våren gjelder følgende datoer: 

Lørdag 9. februar, lørdag 30. mars og lørdag 27. april, alle dager kl. 09-16. 

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan 

man komplettere manglende modul på senere kurs. 

3. I november avholdt Norfo sitt høstmøte som er å betrakte som generalforsamlingen i denne 

organisasjonen. I år vedtok årets distriktsguvernører blant annet følgende:  

• Årets overskudd på kr 338.000,- blir i sin helhet overført til End Polio Now. Det blir innrapportert på 

norske klubbene etter medlemstall. 

• Det har lenge vært en kjent sak at det har vært en høy egenkapital i Norfo. Det ble derfor besluttet at 

fondene for Handicamp og Ungdom/Tiltak (U&T) skal tilbakeføres til distriktene, til sammen ca 2 mill 

kr. For vårt distrikt betyr det at ca 300.000,- blir tilbakeført. I statuttene til U&T står det at ved 

oppløsning av fondet så skal midlene benyttes i distriktet til tilsvarende formål. Det betyr at vårt 

Tiltaksfond får et tilskudd til beste for klubbene. 

• Styret i Norfo har i mange år bestått av medlemmer fra fire av de seks distriktene vi har i Norge. Det 

har vært en rullerende ordning. Det ble vedtatt at fra og med neste Rotaryår vil styret bestå av 

representanter fra alle seks distriktene. 

• Det ble også nedsatt en komité bestående av årets DG’er som skal se på organiseringen av Norfo for å 

se om det er mulig å gjøre organisasjonen mer ressurseffektiv. 

 

 

Convention 2019, 1.– 5. Juni  

Pr 1/12-18: 28 påmeldte fra vårt distrikt. 

 

 

 

 

Tidsskriftet Rotary Norden 
De medlemmene som får Rotary Norden i postkassa og som kan tenke seg å få den via e-post bør gi beskjed til 

klubbsekretæren som da via Rotary Medlemsnett kan gå inn på de aktuelle medlemmene og åpne 

«Tidsskrifter» og velge «Digital utgave» for Rotary Norden. Derved får vi «bladet» raskere hjem, og Rotary 

sparer portoutgifter.  
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Kontakt meg gjerne! Du treffer meg på mobil 934 14 007 eller rm007@online.no  

 

 

 

Rotaryhilsen fra  

Rune 

 Sesongens jubilanter i distriktet: Gratulerer til de som fyller «runde» år i desember og januar!! 
 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Desember 2018:    

Fledsberg, Dagrun 02.12.48 Moss 70 

Røsæg, Thore 02.12.38 Gamlebyen/Fredrikstad 80 

Rakkestad, Amund 03.12.38 Ørje-Töcksfors 80 

Degnes, Aksel Ottar 03.12.48 Ørje-Töcksfors 70 

Egenæss, Kari 04.12.43 Sarpsborg 75 

Jelsness, Per Henning 11.12.43 Tune Rotaryklubb 75 

Kristiansen, Øivind 11.12.43 Hvaler 75 

Berge, Tor Hartmark 12.12.43 Sagdalen 75 

Meldgaard, Svend-Erik 13.12.43 Eidsvoll Syd 75 

Sanne, Helge Asbjørn 16.12.48 Skedsmo Nord 70 

Heie, Knut 21.12.38 Halden Rotary Klubb 80 

Bendiksen, Terje 24.12.48 Gamlebyen/Fredrikstad 70 

Døhlen, Erik Torer 25.12.68 Jeløy 50 

Østby, Inger 29.12.48 Enebakk 70 

Oliversen, Torger 29.12.38 Rakkestad Rotary 80 

Pollard, Laura Margaret 31.12.38 Gamlebyen/Fredrikstad 80 

Januar 2019:    

Aandstad, Tor 03.01.44 Trøgstad 75 

Lien, Willy 03.01.44 Fredrikstad 75 

Granli, Leif Henry 04.01.39 Trøgstad 80 

Iversen, Finn 07.01.39 Kløfta 80 

Kristiansen, Ola 11.01.39 Fredriksten 80 

Berg, Hans Jørgen 11.01.29 Rolvsøy 90 

Stormoen, Halvor 16.01.49 Oppegård 70 

Syvertsen, Jan Otto 16.01.39 Rygge 80 

Narvestad, Hanne 17.01.69 Halden Rotary Klubb 50 

Furuli, Arne 18.01.44 Rolvsøy 75 

Johansen, Øistein 18.01.59 Hobøl-Spydeberg 60 

Torp, Roar Herman 23.01.39 Borge 80 

Herland, Finn 24.01.29 Tune Rotaryklubb 90 

Hanssen, Gunnar 28.01.44 Skedsmokorset 75 
 

   

    

    

    

    

 

 

 


