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Distriktsguvernørens forord 

Kjære presidenter og andre som har tillitsverv i klubb eller distrikt, og alle rotaryvenner! 

 

Det blir et spennende år for oss alle, og det er det mange grunner til. For klubbpresidentene vil det for 

de flestes vedkommende være første gang de er president, og det er en spennende opplevelse.  

Vi begynner på et nytt rotaryår 1. juli 2016.  Som president ønsker man å lede klubben på beste måte 

slik at klubben har gode aktiviteter med interessant innhold, og å opprettholde et inkluderende miljø 

som gir medlemmene tilhørighet og utenforstående lyst til å finne ut hva Rotary er.  

 

Alle presidentene har brukt tid på å tenke ut en plan for hvordan hun/han vil lede arbeidet i året som 

kommer. Det er mange ting å tenke på: Opprettholde trivsel og engasjement, rekruttering og fornyel-

se, gjerne også foryngelse, sikre godt program, videreføre, eventuelt starte gode prosjekter – skal vi 

tenke store prosjekter eller små – hvordan kan vi bidra i våre nære omgivelser, hvordan skal vi priori-

tere PolioPlus og The Rotary Foundation, vi har forpliktelser som kommer fra Rotary International i 

USA og fra distrikt 2260 som en del kanskje ikke har så nært forhold til, det er avgifter som skal be-

tales, frister som skal overholdes, nettsider som skal oppdateres og utvikles, og mye annet. Det er 

fullt mulig å bli overveldet av slike tanker før man kommer i gang. Jeg har selv opplevd dette, og jeg 

opplever det nå som guvernør ved inngangen til dette rotaryåret. Men hver gang sånne tanker dukker 

opp, er det viktig å ha dette i bakhodet: Du – og jeg – er ikke alene! Vi har et helt apparat i ryggen, 

henholdsvis i klubbene og i distriktet, og her som ellers må og vil vi trekke med andre og inkludere 

tillitsvalgte og medlemmer i arbeidet gjennom året. Det er de aller fleste glade for, og blant annet slik 

kan vi bidra til at klubbene drives godt. Så blir vår oppgave å lede arbeidet, sørge for at alt blir gjort – 

av noen, men vi behøver ikke nødvendigvis gjøre alt selv. Fordeler vi oppgaver på en god måte, blir 

det morsomt å være med, og er det noe vi trenger, så er det at rotaryarbeidet gir glede, entusiasme og 

en god porsjon moro. Da blir det også resultater! 

 

Rotarys motto er «Service above self». I Norge har mottoet blitt oversatt til «Å gagne andre». Dette 

er en grunnleggende verdi i vår organisasjon. Vi skal gjøre innsats som kommer andre til gode! 

 

Vi har også andre gode rettesnorer i Rotary. Firespørsmålsprøven er en velkjent og enkel test på om 

alt vi sier, tenker og gjør er i tråd med hvordan vi ønsker å opptre. Firespørsmålsprøven er genial 

fordi vi avslører oss selv ganske raskt og kan redde oss fra å si eller gjøre uheldige ting, men vi må 

passe på å bruke den så ofte at den glir inn i vår bevissthet som en del av vår personlige kultur og 

dannelse. Videre har vi vår yrkeskodeks som sier noe om hvordan vi bør og ikke bør opptre i jobb-

sammenheng. Dette finner dere mer om lenger bak i denne håndboka.  

 

Denne håndboka er laget for at klubbene skal finne nyttige opplysninger til bruk i arbeidet underveis 

i året. Se gjennom boka og avmerk det dere synes er spesielt nyttig. Jeg tenker også at det er fint med 

den oversikten over andre presidenter, sekretærer og kasserere i distriktet. Det er alltid nyttig å vite 

om noen andre i samme posisjon som kan kontaktes. 

 

Året som kommer, kan bli historisk for Rotary på globalt plan: Hvis prognosene slår til, vil vårt  

rotaryår bli det året hvor verden blir fri for poliomyelitt. Det blir spennende å se, og dersom progno-

sene slår til, har vi rotarianere virkelig noe å være stolte av!  

Lykke til med arbeidet!  

 

Johan Østby 

Distriktsguvernør 2016-2017 
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1 RI-president John Franklin Germ og hans tema for året 2016-

2017 

 

Årets president i Rotary International (RI) 

RI-president i rotaryåret 2016-2017 heter John Germ. Han kommer fra Chattanooga Rotary Club i 

Tennessee i USA, er ingeniør, og har en imponerende CV i rotarysammenheng. Han har vært innom 

det som er av posisjoner lokalt og sentralt i RI, som direktør, styremedlem og senere leder for The 

Rotary Foundation, RI-presidentens assistent og RI visepresident. I tillegg er han tildelt en rekke pri-

ser i og utenfor Rotary for sin innsats for andre, for sitt store engasjement for de store prosjektene, og 

for sin evne til å skaffe kapital til gode formål. Blant annet er John Germ gitt hovedæren for samar-

beidet og forhandlingene med Bill & Melinda Gates Foundation som endte opp med en avtale om at 

«for hver million Rotary skaffer til PolioPlus, vil Bill og Melinda Gates-fondet gi to». Det er en intet 

mindre enn imponerende god avtale som forteller sitt om både Germ og Gates.  

 

Som en kuriositet kan det nevnes at noen takter av Glenn Miller-låten Chattanooga Choo-Choo ak-

kompagnerte alle Germs entréer på scenen under International Assembly i januar 2016 i San Diego, 

California, USA, hvor tilnærmet alle verdens 537 innkommende distriktsguvernører var til stede. Jeg 

var selv en av dem. 

 

Årets tema 

Som tema for rotaryåret 2016-2017 har John Germ valgt «Rotary Serving Humanity». Under Interna-

tional Assembly i San Diego, hvor temaet ble presentert, sa Germ i sin tale at selv om Rotary har 

gjort mange forskjellige ting for mange mennesker i de 111 årene organisasjonen har bestått, har det 

overordnede målet for virksomheten vært å yte tjenester. Han poengterte at når mer enn 34 000 klub-

ber som til sammen utgjør 1,2 millioner medlemmer kommer sammen hver uke, er det for å snakke, 

le og dele tanker, men framfor alt er det ett overordnet mål: Å yte tjenester. Videre understreket 

Germ at ingen annen organisasjon bringer sammen så mye variert kompetanse som Rotary gjennom 

sitt yrkesbaserte medlemskap. Dette gjør oss i stand til å nå ambisiøse mål. Når polio er utryddet, skal 

Rotary igjen stå fram målbevisst og med entusiasme for å være en drivkraft for det gode i verden. 

 

Polioprosjektet har gitt oss mye kunnskap, og den viktigste lærdommen er den enkleste: Skal vi 

bringe Rotary framover, må alle trekke i samme retning. Det er ikke nok bare å få flere klubber og 

medlemmer, men flere rotarianere som kan gjøre mer godt rotaryarbeid og som kan bli morgenda-

gens ledere i Rotary.  

 

Germ minnet også om Rotarys grunnlegger Paul Harris’ nedtegnelse sent i livet: «Individuell innsats 

kan møte individuelle behov, men samordnet innsats bør være konsentrert om å tjene menneskeheten. 

Kraften av samordnet innsats har ingen grenser.»  John F. Germ minnet om at det er vårt ansvar å yte 

tjenester, og vårt privilegium å videreføre tradisjonen om Rotary Serving Humanity. 

 

Distriktsguvernøren ønsker å tilføye følgende: Rotary oversetter og utgir tekster og materiell til flere 

europeiske språk, deriblant svensk, tysk og fransk. Oversettelsene får litt forskjellige valører: På 

svensk har årets tema fått slik ordlyd: «Rotary i mänsklighetens tjänst», på tysk: «Rotary hilft Men-

schen» og på fransk: «Le Rotary au service de l’humanité». Siden norsk ikke er et offisielt rota-

ryspråk, må temaet eventuelt oversettes her. Kollegiet av norske distriktsguvernører har besluttet å 

bruke den engelske versjonen da det er overveiende sannsynlig at medlemmene i norske rotaryklub-

ber fullt ut forstår temaets innhold slik det står. 



7 

 

 2 Kort om Rotary 

 

Hva er Rotary? 

De fleste rotarianere blir, av personer som ikke kjenner Rotary, ofte stilt spørsmålet hva er Rotary? 

Det er ikke alltid like lett å gi et fullgodt svar. Derfor har Rotary utarbeidet et såkalt ”Elevator Sta-

tement”, eller kortversjonen av svaret på hva Rotary er. Årsaken til at den har fått navnet ”Elevator 

Statement”, er at det skal kunne meddeles en fremmed person i løpet av en kort tur i heisen. Bruk den 

gjerne så ofte du kan for å spre kunnskap om hvem vi er. Det er viktig at både vi som er medlemmer, 

potensielle medlemmer og samfunnet har et riktig bilde av vår organisasjon og hva vi står for. 

Rotary er verdens største service-organisasjon, med 1,21 millioner medlemmer av begge kjønn og 

som representerer ulike yrker. Rotary består av mer enn 34 000 klubber i over 200 land. I Norge er 

det pr. 1.1.2016 ca. 10 800 rotarianere fordelt på ca. 290 klubber. 

Gjennom finansiering av vaksinasjonsprogrammer har Rotary vært ledende deltager i arbeidet med å 

utrydde polio over hele verden. 

Rotary er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og etnisk til-

knytning. 

Rotarys motto 

Rotarys motto er ”Service Above Self”, ”Å gagne andre”. Vi arbeider for å gagne andre gjennom 

hjelpeprosjekter både lokalt og internasjonalt. Vi legger stor vekt på fremme av etisk standard i all 

yrkesvirksomhet. Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer for 

ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende virksomhet over landegrensene. 

 

 

Rotarys formål 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. De 

fem tjenestegrener/avenyer er sentrale i dette arbeidet: 

1 Lære våre medmennesker å kjenne.  Klubbtjeneste 

2 

Stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og 

samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for 

alt nyttig arbeid. 

 

Yrkestjeneste  

3 
Søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt pri-

vatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. 

 
Samfunnstjeneste 

4 

Arbeide for internasjonal forståelse og fred 

gjennom vennskap over landegrensene mellom 

mennesker fra alle yrker. 

 

Internasjonal tjeneste 

5 
Rotarys ungdomssatsing – RYLA, Ungdoms-

utveksling, Rotaract m.m. 
 Nye generasjoner/ 

Ungdomstjenesten 
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1. 
Er det sant? 

2. 
Er det rettferdig overfor 
alle det angår? 

3. 
Vil det skape forståelse 
og bedre vennskap? 

4. 
Vil det være til det bes-
te for alle det angår? 

Fire-spørsmålsprøven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire-spørsmålsprøven og yrkeskodeksen nedenfor, er Rotarys etiske retningslinjer som alle rotariane-

re skal kjenne til, ha med seg som etisk ballast hvor enn de er, og praktisere etter beste evne. Det er 

vanskelig å etterleve disse standardene til enhver tid, men de er gode rettesnorer. I tillegg er spesielt 

fire-spørsmålsprøven et velegnet verktøy når det er behov for å løse stridigheter – både i klubb, dis-

trikt og i situasjoner man kommer opp i utenfor Rotary. 
 

 

Yrkeskodeks for rotarianere 

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 

 Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. 

 Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i 

samfunnet. 

 Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard. 

 Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, 

kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med. 

 Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 

 Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å 

lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. 

 Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksom-

het 
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The Rotary Foundations 6 fokusområder 

 

 

 Fred og konfliktforebygging/løsning 

 Sykdomsforebygging og behandling 

 Vann og sanitær 

 Barne- og mødrehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet 

 Økonomi og samfunnsutvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotarys internasjonale strategiske plan 

 Støtte og styrke klubbene 

 Fokusere på, og forsterke den humanitære innsats 

 Styrke omdømme 

 

Se neste side, samt Distrikt 2260s strategiske plan og målsettinger på kort og lang sikt på de følgende 

sider.  
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Strategisk plan for Rotary International som plakat og brosjyre 
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Distrikt 2260s strategiske plan for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2018 

 

Distrikt 2260 legger til grunn de kjerneverdier og de føringer som er beskrevet i Rotary Internationals 

strategiske plan, og utarbeider tiltak som understøtter de tre hovedelementene som framgår av denne. 

 

 

Visjon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak i rotaryåret 2016-2017 

 Støtte og styrke klubbene 

Klubbene oppfordres til målrettet medlemsrekruttering med vekt på vårt verdigrunnlag, jf fi-

respørsmålsprøven og yrkeskodeksen, på realistisk informasjon til potensielle medlemmer og 

på å få flere yrkesgrupper representert i klubbene  

 

Oppfordre til samarbeid mellom klubber. Assisterende guvernører må aktivt arbeide for dette. 

 

Oppfordre til idédugnader – hente ideer fra andre klubber. 

 

Oppfordre medlemmer til å besøke andre klubber. 

 

Distriktet skal arrangere årlige kurs for medlemsverving og –pleie. 

 

Klubbene oppfordres til å bruke det materiell som er lett tilgjengelig: Rotary Norden, må-

nedsbrev og den store mengden informasjon som ligger på Rotarys nettsider, www.rotary.org 

i særdeleshet. 

 

 Fokusere på og øke humanitært arbeid innen The Rotary Foundations 6 fokusområder 

Årets tema er Rotary serving humanity, og The Rotary Foundation feirer 100 år i 2017. La 

dette være inspirasjon til et år med spesiell oppmerksomhet knyttet til giverglede i visshet om 

at vi bidrar nettopp til Rotary serving humanity. 

Aktivt informere om de muligheter for økonomisk prosjektbistand som TRF representerer, 

gjennom kurs og informasjon direkte til den enkelte klubb ved besøk av representant for TRF-

komiteen. Hver klubb kan imidlertid ikke forvente at dette skal skje årlig. 

 

Skape inspirasjon ved å spre kunnskap om gode prosjekter som pågår eller som er avsluttet 

med godt resultat. 

 

Gjennom ovennevnte tiltak et det et mål å sikre en bevisst holdning til både å yte bidrag til 

fondet og hente berettiget støtte fra det.  

Distrikt 2260 ønsker at Rotaryklubbene skal være et prioritert forum i lokalsamfunnet og 

representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 
Rotaryklubbene skal være relevante i tiden og forholde seg til samfunnsutviklingen.   

 

http://www.rotary.org/
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 Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary 

 

Styrke ungdomsarbeidet. 

 

Etablere kursprogram og gjennomføre kommunikasjonskurs for klubbene. 

 

Utnytte potensialet for god formidling til publikum gjennom hensiktsmessig bruk av klubbe-

nes og distriktets hjemmesider. 

 

Oppfordre til aktiv bruk av sosiale medier. 

 

Oppfordre klubbene om å tilrettelegge møter som antas å ha bred offentlig interesse og åpne 

dem for alle. 

 

Arrangere intercitymøter som er åpne for alle. 

 

I denne sammenhengen tenke på rekruttering og yrkesmangfold samtidig. 

 

 

3 Distriktets organisering og ledende personell 2016-2017 

 

Ledergruppen 

 

DG 
Johan Østby  

Enebakk RK 

Postadresse Nosaveien 33, 1914 Ytre Enebakk 

Tlf. mobil 905 02 303 

E-postadresse j-oestby@online.no 

DGE 
Yvona Holbein 

Strømmen RK 

Postadresse Skjettenveien 45 A, 2013 Skjetten 

Tlf. priv./mobil 63 84 48 83/ 959 75 788 

E-postadresse yvona.holbein@gmail.com  

DGN 
Rune Magnussen, 

Nannestad RK 

Postadresse Grevlingveien 35, 2030 Nannestad 

Tlf. priv./mobil 63 99 78 05/934 14 007 

E-postadresse rm007@online.no 
 

IPDG 
Jon Ola Brevig  

Fredriksten RK 

Postadresse   Brekkerødlia 116, 1782 Halden 

Tlf. priv./mobil 69 19 31 84/906 43 429 

E-postadresse jbrevig@online.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j-oestby@online.no
mailto:yvona.holbein@gmail.com
mailto:rm007@online.no
mailto:jbrevig@online.no
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 Leder av distriktskomiteene 

Medlemsutvik-

ling 

Lena Mjerskaug  

Enebakk RK 

Postadresse Mjerskaug, Tomterveien 372, 

1914 Ytre Enebakk 

Tlf.  64 92 60 55/ 915 64 421 

E-postadresse lena@mjerskaug.no 

Opplæring 

Elsa Margareth Ny-

sveen,  

Årnes RK 

Postadresse Hvamsmovegen 64, 2165 Hvam 
Tlf.   909 51 339 

E-postadresse elsanysv@online.no 

Kommu-

nikasjon 

Bent-Ole Grooss,  

Fredrikstad RK  

Postadresse Ryenveien 5, 1605 Fredrikstad 

Tlf. 906 61 064 

E-postadresse bog@asd.dep.no 

Rotary Foun-

dation 

Jan Sverre Hanssen, 

Råde RK 

Postadresse Rugdeveien 4, 1640 Råde 
Tlf. 

priv./mobil 

69 28 47 55/909 87 979 

E-postadresse j-sverre@online.no 

Samfunns- 

prosjekter 

Ole A. Seipajærvi, 

Nesodden RK 

Postadresse Alvernlia 87, 1453 Bjørnemyr 

Tlf. 66 96 04 60/950 32 711 

E-postadresse mail@ole.as 

Ungdoms- 

tjeneste 

 
Jutta Bachmann, 

Nesodden RK 

Postadresse Nøkkefaret 12, 1450 Nesoddtangen 

Tlf. 66 91 28 09/908 32 053 

E-postadresse info@jutta-bachmann.com 

 

 Assisterende guvernører 

Område A 

Even Jahren 

Rakkestad RK 

Postadresse Grimstad, 1890 Rakkestad 

Tlf. priv./mobil 916 01 160 

E-postadresse even@biocontrol.no 

Område B 
Bent-Ole Grooss 

Fredrikstad RK 

Postadresse Ryenveien 5, 1605 Fredrikstad 

Tlf priv./mobil 906 61 064 

E-postadresse bog@asd.dep.no 

 

Område C 
Einar Smedsvig 

Råde RK 

Postadresse Solstadvn. 15,1640 Råde 

Tlf. priv./mobil 69 28 53 73/911 96 766 

 E-postadresse  e.smed@online.no  

 

 
Område D 

Hans-Kristian Greaker 

Hobøl og Spyderg RK 

Postadresse Glendeveien 53, 1820 Spydeberg 

Tlf. priv./mobil 69 83 71 35/ 901 34 726 

E-postadresse hans-kg@online.no 

 

Område E 
NY  

Eller omorganisering 

Postadresse  

Tlf. priv./mobil  

E-postadresse  

Område F 
Rein Grefslie 

Kolbotn RK 

Postadresse Granåsbakken 8 • 1410 Kolbotn 

Tlf. priv./mobil 66 80 30 72/909 34 677 

E-postadresse rein.grefslie@online.no 

 

mailto:lmjerskaug@mil.no
mailto:elsanysv@online.no
mailto:j-sverre@online.no
mailto:mail@ole.as
mailto:info@jutta-bachmann.com
mailto:even@biocontrol.no
mailto:bog@asd.dep.no
mailto:e.smed@online.no
mailto:hans-kg@online.no
mailto:rein.grefslie@online.no
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Område G 
Jarle Edgar Gausen 

Lørenskog RK 

Postadresse Bergerveien 16, 1475 Finstadjordet 

Tlf. priv./mobil 67 90 55 27/ 905 58 241 

E-postadresse jarle@gausen.net 

Område H 
Arne Skaugen 

Jessheim RK 

Postadresse Ole Reistads veg 13 C, 2067 Jessheim 

Tlf. priv./mobil 90049805 

E-postadresse arnskau@online.no 

 
 

 

Distriktets områdeinndeling 

Klubbene i distrikt 2260 er delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen følger geografiske kriterier. Ar-

beidet i klubbene i hvert område koordineres av en Assisterende guvernør (AG) i den grad dette er 

nødvendig eller ønskelig. AGenes oppgave er blant annet å lede gruppearbeider for innkommende 

presidenter i deres planleggingsfase. AGene skal støtte klubbene gjennom Rotaryåret og stimulere til 

god kommunikasjon og samarbeid i området. 

 

Klubbene i Østfold fylke 
 

Område A Område B Område C Område D 

Fredriksten Borge Jeløy Askim 

Halden Fredrikstad Moss Hobøl-Spydeberg 

Rakkestad Gamlebyen/Fredrikstad Rygge Mysen 

Sarpsborg Hvaler Råde Trøgstad 

Skjeberg Kråkerøy Våler i Østfold Ørje-Töcksfors 

Tune Onsøy 

 

 

 

 

  

 
 
 
Område A 

Rolvsøy 
  

 

 

Klubbene i Akershus fylke: 
 

Område E Område F Område G Område H 

Drøbak Enebakk Lillestrøm Aurskog-Høland 

Nesodden Gjersjøen Lørenskog Eidsvoll 

   Vestby Kolbotn Lørenskog Vest Eidsvoll Syd 

Ås Ski og Langhus Nittedal            Jessheim 

 Oppegård Sagdalen Kløfta 

  Skedsmo Nord Nannestad 

  Skedsmokorset Sørumsand 

  Strømmen Årnes 

  

  

mailto:jarle@gausen.net
mailto:arnskau@online.no
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Distriktsadministrasjonen 

 
Distriktssekretær 
Månedsbrevredak-
tør 

Per Kongsnes 

Enebakk RK 

Postadresse: Granveien 56, 1911 Flateby 
Tlf mobil: 924 36 238 
E-postadresse: per.kongsnes@online.no 

Distriktskasserer Kjell Sørli Enebakk 

RK 

Postadresse: Granveien 6, 1911 Flateby 
Tlf mobil: 900 98 630 
E-postadresse: kjell.sorli@vikenfiber.no 

DICO -
Webredaktør 

Johnny Rivli 

Enebakk RK 

Postadresse: Vestbyveien 56, 1914 Ytre Enebakk 
Tlf mobil: 928 58 340 
E-postadresse: rivli@online.no 

Distriktskonferan-
sen 

Thorvald Ungersnes 

Enebakk RK 

Postadresse: Tomterveien 89, 1914 Ytre Enebakk 
Tlf mobil: 906 64 182 
E-postadresse: t-ungers@frisurf.no 

 
 

 Underkomiteer/ressurspersoner 

 

 

 

  

Nye klubber Lena Mjerskaug  

Enebakk RK 

Postadresse Mjerskaug, Tomterveien 372, 

1914 Ytre Enebakk Tlf. priv./mobil 64 92 60 55/ 915 64 421 

E-postadresse lena@mjerskaug.no 

Fellowships Jan Wold 

Drøbak RK 

 

 

 

 

Postadresse Fyrveien 9, 1440 Drøbak 

Tlf. priv./mobil: 63 93 23 14/951 15 142 

E-postadresse: jwold@online.no 

Polio Plus Siri Aas-Hanssen  

Jeløy RK 

Postadresse: Strandpromenaden 25 B, 1516 

Moss Tlf. priv./mobil: 69 27 15 50/900 48 342 

E-postadresse: sah@fpso.no 

 

 Prosjekter Cecilie Schønfeldt 

Jeløy RK 

Postadresse: Stubben 2B, 1512 Moss 

Tlf. priv./mobil: 69 27 32 84/456 00 126 

E-postadresse: c.sch@online.no 

Ungdomsut-

veksling 

Jutta Bachmann 

Nesodden RK 

Postadresse Nøkkefaret 12, 1450 

Nesoddtangen Tlf. priv./mobil 66 91 28 09/908 32 053 

E-postadresse info@jutta-bachmann.com 

RYLA John L. Jones Fredrik-

stad RK 

Postadresse Bydalen Alle 10, 1604 Fredrik-

stad Tlf. priv./mobil 92 01 23 45 

E-postadresse john@jones.no 

mailto:per.kongsnes@online.no
mailto:kjell.sorli@vikenfiber.no
mailto:rivli@online.no
mailto:t-ungers@frisurf.no
mailto:lmjerskaug@mil.no
mailto:jwold@online.no
mailto:sah@fpso.no
mailto:c.sch@online.no
mailto:info@jutta-bachmann.com
mailto:john@jones.no
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Inner Wheel 

Distrikt 31 

Berit Lund, 

Gimle-Majorstuen 

Inner Wheel 

Postadresse   

Tlf. mobil  

E-postadresse  

Rotaract 

Distrikt- pres-

ident D2260 

Det er for tiden ing-

en aktive Rotaract-

klubber i distriktet 

  

  

 
 

 

 

 

Distriktsguvernøren (DG) 

DG er distriktets leder. Distriktsguvernøren er Rotary Internationals representant i distriktet og skal 

utføre sitt oppdrag under kontroll av RIs styre. 

 

Distriktets ledergruppe 

Distriktets ledergruppe består av distriktsguvernøren (DG), siste års distriktsguvernør (IPDG), neste 

års distriktsguvernør (DGE) samt de påfølgende distriktsguvernører (DGN og DGDN) så snart ved-

kommende er nominert. Gruppen ledes av distriktsguvernøren. Ledergruppen har faste møter fem 

ganger i året og i tillegg ved behov. Distriktets opplæringsleder (DT) møter også på møtene i tillegg 

til de faste medlemmene. 

 

Distriktsrådet 

Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Rådet består av distriktets ledergruppe pluss 

lederne for de 5 faste distriktskomiteene. Distriktspresidenten for International Inner Wheel, Distrikt 

31 og distriktspresidenten for Rotaract, Distrikt 2260, er assosierte medlemmer av distriktsrådet. 

Distriktsrådet innkaller andre i distriktet til sine møter etter behov. 

Distriktsrådet har faste møter 4 ganger i året. Distriktsrådet kan i tillegg innkalles av guvernøren ved 

behov. Rådet ledes av distriktsguvernøren. 

 

Guvernørrådet 

Guvernørrådet består av alle de tidligere distriktguvernørene i Distrikt 2260. Rådet møter med dis-

triktets ledergruppe en gang i året. Rådet er distriktets øverste rådgivende organ. Den samlede erfa-

ring som rådets medlemmer innehar, er en viktig ressurs for den til enhver tid sittende ledergruppe. 

Guvernørrådsmøtet ledes av distriktsguvernøren. 
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4 Distriktets fagområder og aktiviteter 

Klubb- og medlemsutvikling 

Det viktigste arbeidet i Rotary foregår i klubbene. Derfor er det viktig at arbeidet og livet i klubben 

føles meningsfullt for alle medlemmene. Klubbene må fungere godt slik at de beholder sine med-

lemmer og har et godt grunnlag for å rekruttere nye.  

Rotary er avhengig av stadig tilvekst av nye medlemmer for å veie opp for frafall av eldre og andre 

medlemmer som slutter. Medlemsvekst og rekruttering er derfor et hovedmål for RI og for Distrikt 

2260. PDG Lena Mjerskaug er leder av komité for medlemsutvikling. 

Rotaryskolen har utarbeidet et eget kurs for medlemsutvikling. Se distriktets hjemmeside: 
http://d2260.rotary.no 

Klubb- og medlemsutvikling er imidlertid mer enn bare rekruttering. PDG Lena Mjerskaug vil gjerne 

støtte klubbene i dette arbeidet. 

I 2009 gjennomførte Distrikt 2260 en spørreundersøkelse: ”Om trivsel i Rotary”. Fremfor kun å utar-

beide og presentere en rapport i seg selv, har det i tilknytning til denne rapporten blitt utarbeidet et 

sett av operasjonelle arbeidsverktøy. Disse arbeidsverktøyene kan den enkelte klubb benytte, for der-

ved å bidra til en ny dynamikk i klubbarbeidet. Likeledes har det blitt utarbeidet maler for hvordan 

rapporten konkret kan benyttes i klubb- og medlemsutviklingsarbeidet i den enkelte klubb. Rapporten 

med tilhørende arbeidsverktøy ligger på Rotaryskolens sider, og kan være et godt hjelpemiddel for 

den enkelte klubb. 

I starten av rotaryåret arrangerer Distrikt 2260 et seminar om klubb- og medlemsutvikling. Alle klub-

bene bør være representert på seminaret, gjerne med flere deltakere. 

Medlemsmassen i klubbene bør utgjøre en god representasjon av yrkesmangfoldet i klubbens områ-

de, både kvinner og menn, eldre og yngre, personer med forskjellig etnisk bakgrunn, livssyn og inter-

esser. Nye medlemmer bør tilføre klubben kompetanse og medvirke til aktivitet i klubben. 

Rotary gir også muligheter til egenutvikling mht. yrke, interesser, hobbyer m.m. Rotary til å skape 

vennskap over landegrensene. Det finnes Rotary Fellowships for nær sagt alle områder og interesser. 

Jan Wold, Drøbak RK, hjelper gjerne klubber og enkeltmedlemmer med å finne Fellowships og etab-

lere kontakter. 

Opplæring og kommunikasjon 

Klubbene oppfordres til å utarbeide og vedlikeholde en nettside for egen klubb. En ajourført nettside 

er den mest effektive måten å holde både klubbens egne medlemmer og interesserte utenforstående 

oppdatert på klubbens program, prosjekter og annet klubben arbeider med. 

Dersom klubben har behov for hjelp og støtte, kan DICO/webansvarlig Johnny Rivli, Enebakk RK 

kontaktes. 

Gjennom deltakelse i samlinger for innkommende presidenter i halvåret før rotaryåret begynner, 

PETS og distriktstreningssamling (DTS) i mars, får innkommende presidenter en innføring i Rotary 

Internationals forventninger og krav til den som skal lede en klubb gjennom rotaryåret. På distrikts-

treningssamlingen (DTS) deltar også innkommende sekretærer og kasserere, i tillegg til at nye rota-

rymedlemmer er særskilt invitert. 

Mye av innholdet i opplæringen ligger tilgjengelig på Rotaryskolen som er distriktets hovedbase for 

opplæring. Se distriktets nettside http://d2260.rotary.no. Dette tilbudet blir oppdatert etter hvert som 

nytt materiell blir tilgjengelig. Benytt dette tilbudet flittig, det er laget for å forenkle driften av klub-

bene! Likeledes oppfordres alle til å gå inn på distriktets nettsider jevnlig. Det er her du kan holde 

http://d2260.rotary.no/
http://d2260.rotary.no/
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deg oppdatert på det som skjer i distriktet, både på distrikts- og klubbnivå. 

Guvernørens månedsbrev er en viktig del av kommunikasjonen i distriktet. Alle klubbene oppfordres 

til å oversende stoff som kan interessere flere klubber, til DICO Johnny Rivli, eller til månedsbrevre-

daktør Per Kongsnes, begge Enebakk RK. Stoffet vil bli lagt ut på distriktets nettside. 

Kontakt gjerne også PDG Elsa Nysveen, Årnes RK, som er distriktets ansvarlige for opplæring når 

det gjelder behov for opplæring eller informasjon. 

Samfunnsprosjekter 

Distriktets samfunnsprosjekter består av de prosjekter som klubbene har iverksatt og/eller deltar i 

både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektene skal engasjere klubbens medlemmer og er en 

meget viktig del av klubbens virksomhet. Alle rotaryklubber bør ha ett eller flere prosjekter gående til 

enhver tid. 

Distriktet har utarbeidet og ajourfører en oversikt over pågående prosjekter og vil også kunne hjelpe 

klubbene i å identifisere prosjektmuligheter. De fleste av de prosjekter som er i gang er presentert på 

distriktets nettside: http://d2260.rotary.no under fanen Samfunnsprosjekter. 

Kontakt gjerne Ole A. Seipajærvi, Nesodden RK, distriktets ansvarlige koordinator for samfunns- 

prosjekter. Han vil kunne hjelpe klubben med å identifisere og iverksette prosjekter lokalt og interna-

sjonalt. Assisterende guvernør i klubbens område vil kunne hjelpe til med å etablere et lokalt pro-

sjektsamarbeid. 

Finansiering av klubbenes prosjekter kan skje med bidrag fra distriktets tiltaksfond og The Rotary 

Foundation (TRF). Distriktets TRF-komité består av DRFCC Jan Sverre Hanssen, Råde RK, Egil 

Rasmussen, Årnes RK, og IPDG Jon Ola Brevig, Fredriksten RK + kasserer (controller). Det er et tett 

samarbeid mellom Distrikt 2260s TRF-komité og Komité for samfunnsprosjekter. 

 

Ungdomstjenesten 

Ungdomstjenesten er Rotarys femte hovedarbeidsområde. Denne inneholder alle programmer som er 

rettet mot ungdom. Leder av ungdomstjenesten er Jutta Bachmann, Nesodden RK. 

 

Ungdomsutveksling (Youth Exchange) 

Rotary har et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram som årlig involverer mange rotarianere og 

tusenvis av unge over hele verden. Utvekslingen består av både short term, long term og camps. Ett-

årig utveksling er et klubbprogram (long term). Distriktet og Norfo (samarbeidsorganet for alle de 

norske Rotary-distriktene) er sentrale støttespillere. Klubber som ønsker å jobbe med YE, kan ta kon-

takt med distriktsansvarlig, DYEO er Jutta Bachmann, Nesodden RK. 

Hvert år reiser unge mellom 16 og 18 år til et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en 

rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det "fremmede" land. På samme måte er norske familier 

(både medlemmer og ikke-medlemmer i Rotary) vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det 

familielignende bånd, som kan vare mange år inn i fremtiden. 

 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113
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VTT – Vocational Training Team 

Yngre yrkesutøvere får muligheten til å utvide sin horisont og knytte internasjonale kontakter ved en 

4 ukers utvekslingstur til et annet land. Tilsvarende er Rotaryklubbene i Norge vertskap for unge yr-

kesaktive mennesker, som besøker norske bedrifter og lærer om Norge og norsk kultur. Disse utveks-

lingene gir mulighet å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene. 

Forståelse og respekt for andre kulturer er et viktig element i rotaryarbeidet. VTT er et program som 

har som formål å gi internasjonal forståelse gjennom personlig kontakt mellom yngre yrkesaktive 

deltagere. Det kan søkes om midler til VTT i Rotary Foundation. Klubber som ønsker å ta imot et 

VTT, eller nominere kandidater, kan sette det inn i sin KPM og senere ta kontakt med PDG Elsa M. 

Nysveen, som er koordinator for VTT. 

 

Georgiastipendet 

Rotarianerne i Staten Georgia, USA, har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til 

studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Pro-

grammet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca. 90 studenter fra 

store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø. Les mer 

om dette på NORFO sine sider: www.rotary.no 

Rotary Centers for International Studies (Rotary Peace Fellowship) 

Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universiteter rundt i verden. 

Hvert av disse universitetene vil ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universi-

tetsledelsen. Studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. 

Handicamp Norway 

Handicamp er Rotary i Norges internasjonale sommerleir for fysisk funksjonshemmede og funksjons-

friske ungdommer i alderen 18-28 år. Leiren, som arrangeres hvert annet år, varer i to uker. Hoved-

hensikten er å integrere de to ungdomsgruppene i fritidspregede aktiviteter. Distriktet støtter opp om 

Handicamp på Haraldvangen. 

Rotary Youth Leadership Award - RYLA 

RYLA er Rotarys ledelsesseminar for ungdom og har vært et offisielt 

rotaryprogram siden 1971. Målsetningen med seminaret er å gi fremti-

dens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. 

Samtidig gjøres deltakerne kjent med Rotary, dets verdier, etiske standard og virksomhet. 

Målgruppen er primært ungdom av begge kjønn i alderen 18 – 25 år som er interessert i og har vist 

initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar og ledelse, det være seg innen idrett, speidervirksomhet, 

musikkorps, elevråd, studentorganisasjoner eller nærings-/arbeidsliv for øvrig. Distrikt 2260s RYLA 

har de siste årene vært holdt på Fredriksten Festning i Halden. 

 

Rotaract 

Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker 

med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for 

personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort 

sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser.  

I tillegg til de ovennevnte programmer, er distriktsansvaret for konsolidering av de etablerte og etab-

http://www.rotary.no/index.php?pageid=452
http://www.rotary.no/index.php?pageid=289
http://www.rotary.no/
http://www.rotary.no/index.php?pageid=451
http://www.handicamp.no/
http://www.rotary.no/index.php?pageid=245
http://www.rotaract.no/index.php
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lering av nye Rotaractklubber tillagt Ungdomstjenesten. 

Det er for tiden dessverre ingen aktive Rotaractklubber i distriktet.  

Etablering av Rotaractklubber bør være et tema på RYLA-kursene. Det er verdifullt både for ung-

dommer i forlengelsen av RYLA-kurset, og det kan bety mye for rekrutteringen til Rotary. Klubbene 

i distriktet bør invitere Rotaractere til deltakelse i klubbene. De yngre medlemmene av Rotaryfami-

lien kan bidra med nye tanker og ideer i klubbene våre. Medlemmene oppfordres til å delta på hver-

andres møter og aktiviteter.  

Distriktets representant i Council on Legislation (COL) 

Hvert av RIs distrikter har en representant valgt på Distriktskonferansen for en periode på normalt 3 år. Valg-

perioden sammenfaller med at COL kun møtes hvert tredje år. For distrikt 2260 er det Ole-Ludvik Kleven fra 

Ås RK som har funksjonen. Hans funksjonsperiode utløper dette året (2015-2016), slik at det skal foretas valg 

på distriktskonferansen 2016 for distriktets representant til COL 2019. 

RI setter frister for når forslag til behandling i COL må være sendt inn. Når disse foreligger, samles de norske 

representantene for å drøfte hvordan de norske/eventuelt også de nordiske distriktene skal stille seg til de inn-

komne forslagene. 

Åge Bjor fra Tune RK er vararepresentant for Ole-Ludvik Kleven. 

 

 

5 The Rotary Foundation (TRF) 

The Rotary Foundation er en stiftelse etablert av Rotary, med formål å støtte rotarianernes arbeid med 

å fremme internasjonal forståelse, good-will og fred i verden gjennom bedring av helse, støtte til ut-

dannelse og bekjempelse av fattigdom. 

Stiftelsen er en nonprofit organisasjon som utelukkende får frivillige bidrag fra rotarianere og venner 

av Foundation som deler stiftelsens motto: Doing good in the World.  

Det foreligger en egen håndbok på norsk som kan lastes ned fra Distriktets hjemmeside: 

http://d2260.rotary.no under fanen DISTRIKT 2260/The Rotary Foundation. Denne går grundigere 

inn i både bidrag- og tilskuddsordningene gjennom Rotary Grants. 

Bidrag til TRF kan gis til fire forskjellige fond 

 Annual Fund 

 Polio Plus Fund 

 Peace Fund 

 Endowment Fund. Her brukes bare fondets avkastning. 

Det er tre typer Grants i den nye modellen; District Grants, Global Grants og Packaged Grants. 

 

 

http://d2260.rotary.no/
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District Grants 

støtter mindre, kortsiktige prosjekter og aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det kan 

søkes blant annet for å støtte 

 Prosjekter innenfor de 6 fokusområdene 

 Stipender 

 VTT (Yrkesrettet opplæring) 

Distriktet må kvalifiseres og signere en MOU (Memorandum of Understanding) på lik linje med 

klubbene før de kan administrere og tildele District Grants. Søknad om District Grants skal sendes til 

distriktets DRFCC (leder av distriktets komité for Rotary Foundation). Distriktet kan bidra med opp-

til 50 % av et prosjekts totale budsjett gjennom sitt District Designated Fund (DDF) til omsøkte Dist-

rict Grants. 

 

Global Grants 

Et Global Grant støtter kun bærekraftige prosjekter innenfor de 6 fokusområdene. 

Et Global grant må være et internasjonalt partnerskap mellom klubber og distrikter utenfor dette lan-

det. Det grunnleggende i et prosjekt er at det er: 

 Bærekraftig og inkluderer langsiktige planer og evne til å leve videre etter at Rotary har avslut-

tet sin del. 

 Oppsatte målbare mål som skal dokumenters gjennom framdriftsrapporter 

 Være innenfor de 6 fokusområdene 

 Dekke reelle behov i lokalsamfunnet 

 Inkludere deltakelse fra både rotarianere og folk i lokalsamfunnet 

 Ha et minimum totalbudsjett på $ 30 000 

 Oppfylle fastsatte krav for tilskudd 

Global Grants kan søkes for å finansiere 

 Prosjekter innenfor fokusområdene 

 Stipender for akademiske studier på høyt nivå som kan knyttes til et eller flere av fokusområde-

ne 

 Yrkesrettet opplæring (VTT) 

TRF godtar elektroniske søknader hele året fra klubber som er kvalifiserte. 

 

 
 

Søknader om TRF-tilskudd 

Klubber som vil søke District Grants sender søknad på fastlagt søknadskjema til DRFCC Jan Sverre 

Hanssen, Råde RK. 

Alle klubber som vil søke Global Grants gjennomfører dette elektronisk ved å logge seg på 

www.rotary.org, ta gjerne kontakt med DRFCC Jan Sverre Hanssen, og under prosjektets forberedel-

se bør leder for samfunnskomiteen, Ole Seipajærvi, Nesodden RK, kontaktes. 

 

http://www.rotary.org/
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6 Assisterende guvernørs (AG-ens) rolle og ansvar 

Assisterende guvernør skal  

 være Guvernørens bindeledd mellom distriktet og klubbene i sitt område. 

 i planleggingsfasen forut for Rotaryåret, hjelpe innkommende presidenter til å sette konkrete 

og realistiske mål for klubben. 

 besøke hver klubb regelmessig samt tilby veiledning og hjelp ved behov. 

 assistere klubbledelsen med planlegging ifb med guvernørens offisielle klubbesøk.  

 AG skal være coach/mentor for klubbenes presidenter, sekretærer, kasserere og andre nøk-

kelpersoner.  

 Formidle RIs og Distrikt 2260s føringer, planer og mål.  

 Oppmuntre presidentene og styrene til å forberede og gjennomføre et godt Rotaryår. 

 

 Konkrete arbeidsoppgaver i forberedelsesperioden (januar – juni): 

 Lede områdevise drøftinger og oppgaver under ”Motivasjonstreff”, PETS og Distriktstre-

ningssamling 

 Gjennomgå bruk av Rotary Club Central og planleggingsverktøyet ”Klubbenes planer og 

mål” (KPM), og gjennom dette oppfordre til drøfting av oppgaver, fastsette mål og fremme 

målforståelse 

 Bistå og støtte innkommende presidenter og styremedlemmer med å utvikle planer og utar-

beide gode samarbeidsrutiner for kommende Rotaryår 

 Oppfordre til samarbeid mellom klubbene i området 

 

  Konkrete arbeidsoppgaver i Rotaryåret (juli – juni): 

 Besøke klubbene, delta på klubbmøter, minimum 1 gang pr halvår. 

 Forberede- og delta på guvernørens klubbesøk 

 Innkalle til og lede områdevise møter, der presidentene fremlegger status for aktivitets- og 

måloppnåelse 

 Bistå klubbene i samarbeidsprosjekter i området 

 Bistå presidentene mht å få svar eller forslag til løsninger på evt. problemer eller spørsmål 

 Sende AGs klubbrapport (”Memo of Club Visit”) til guvernøren innen 15. mai 

 Bistå i klubbenes nominasjons- og valgprosess av ny AG ved utløp av tjenestetiden 

 Oppfordre og bistå i klubbenes nominasjonsprosess av ny distriktguvernør hvert år 

 Oppfordre presidentene til å fremsende klubbens årsrapport til guvernøren innen 1. august 

 

7 Ansvar og arbeidsoppgaver i klubbene 

Klubbpresidenten 

Klubbpresidentens ansvar er å drive klubben innenfor de lover og regler som gjelder for Rotary In-

ternational. Disse finnes i «Manual of Procedure» (MOP) som skal finnes i enhver klubb. Den finnes 

også på RIs nettside http://www.rotary.org/MyRotary 

Klubbpresidenten skal lede klubbmøtene, gi føringer for komiteer og prosjekter, være pådriver og 

http://www.rotary.org/MyRotary
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påse at vedkommende selv, sekretær og kasserer sender inn de nødvendige rapporter og innbetalinger 

til rett tid. 

Klubbpresidenten kan støtte seg til distriktets administrasjon inkludert assisterende guvernør for eget 

område og til det informasjonsmateriell som er lagt ut på distriktets hjemmeside d2260.rotary.no. 

For flere detaljer om presidentens oppgaver, vises til Led din klubb/Lead your club hvor oppgavene 

er opplistet fremst i boken. Likevel føres viktige punkter opp her: 

 

 

- Lede klubbens møter. 

- Forsikre seg om at hvert klubbmøte er godt planlagt og ha ansvar for å åpne og avslutte møtet. 

- Lede et vanlig styremøte minst en gang i måneden. 

- Utnevne klubbkomiteledere og klubbkomitemedlemmer som er kvalifisert til jobben de settes til. 

- Forsikre seg om at hver klubbkomite har definerte oppgaver og at komiteene fungerer godt. 

- Delta på distriktskonferansen. 

- Samarbeide med distriktets guvernør når det gjelder de forskjellige klubb- og distriktsaker og for-

sikre seg om at all korrespondanse blir behandlet korrekt. 

- Ha kontroll på utarbeidelsen av klubbens budsjett, forbruk og revisjon. 

- Forsikre seg om at klubben har et godt opplæringsprogram og sørge for at klubben har en opplæ-

ringsleder dersom dette er nødvendig. 

- Sørge for at Guvernørens månedsbrev og annen viktig informasjon som sendes fra Guvernøren blir 

videreformidlet til alle klubbens medlemmer. 

- I juni skal presidenten levere en rapport om klubbens finansielle situasjon og gi en status på om 

klubben har nådd sine mål for året. 

- Samarbeide med innkommende president for å sikre en myk overgang, inkludert overlevering av 

alle nødvendige informasjoner og dokumenter inklusive en oversikt over den finansielle situasjo-

nen til klubben. 

- Arrangere et fellesmøte med det gamle og det påtroppende styre, for å sikre god informasjonsover-

føring og for å sikre en myk overgang til neste styre. 

 

Klubbsekretæren 

Klubbsekretæren skal føre medlemsoversikt, frammøteprotokoll og hjelpe presidenten med å få klub-

ben til å fungere effektivt. Sekretæren har ansvar for å registrere fremmøteprosent samt ivareta løpen-

de oppdatering av alle medlemsdata i Medlemsnett. 

Videre er sekretæren ansvarlig for at alle rapporter blir innsendt til avtalt tid både til Distrikt 2260 og 

til Rotary International. 

Det er meget viktig at disse rutiner blir fulgt. 

Annen informasjon finnes i RIs ”Klubbsekreterarens handbok” og ”Arbeids- og milepælsplan for 

sekretærer” (utlagt på Rotaryskolen). Per Kongsnes, Enebakk RK, er distriktets sekretær og hjelper 

gjerne sekretærer som trenger råd eller veiledning. 

 

Klubbkassereren 

Klubbkassererens oppgaver er å utarbeide budsjett, føre regnskap for klubben, innkreve kontingent 

og andre fordringer samt foreta utbetalinger. Utbetalinger skal godkjennes av et annet styremedlem, 

gjerne presidenten, i tillegg til kassereren. 

Det er særlig viktig at innbetalinger til RI, TRF og Distrikt 2260 gjennomføres etter de regler som 

gjelder og innenfor de fastsatte tidsfrister. 

http://d2260.rotary.no/


25 

 

Bidrag til TRF kan betales i flere omganger, men for å sikre at bidragene blir registrert rettidig, bør 

innbetalingene være registrert innen 1. mars 2017. 

Annen informasjon finnes i RIs ”Klubbskattmästarens handbok”, samt ”Arbeids- og milepælsplan for 

kasserere” (utlagt på Rotaryskolen). 

Distriktets kasserer Kjell Sørli, Enebakk RK bistår gjerne klubbkasserere. 

8 Kontingenter og bidrag 

Kontingent til distriktet 

Kontingent til distriktet kr 345,- pr medlem pr år 
Kontingent til Rotary Norden kr   76,- pr medlem pr år 

Kontingent til Norfo kr 150,- pr medlem pr år 

Ekstraordinært til YE kr   20,- pr medlem pr år 

Bidrag til Handicamp kr   50,- pr medlem pr år 

Sum å betale til distriktet kr 641,- pr medlem i år 
 

Kontingenten til Norfo dekker, foruten drift av Norfos aktiviteter, også utgifter til Norsk Rotary År-

bok og matrikkel på nett, ungdomsutvekslingen nasjonalt, Georgia takkestipend samt andre oppgaver 

det ikke er hensiktsmessig eller effektivt at de enkelte distriktene utfører selv. 

Beløpet deles i to terminer på henholdsvis kr 356 og kr 285, da bidraget til Handicamp (50 kr) og det 

ekstraordinære tilskuddet (20 kroner) ifm vertskapskostnader til utvekslingsstudentene på deres ar-

rangementer knyttet til distriktskonferansen forfaller i sin helhet som del av første termin. 

Halvårskontingenten til distriktet blir følgelig: 

For halvåret juli-desember 2016 med forfall 31.07.2016: kr 356 x antall medlemmer*. For halvåret 

januar-juni 2017 med forfall 31.01.2017: kr 285 x antall medlemmer*. 

* det antall medlemmer som er registrert på NORFOs medlemsnett pr 01.06.2016 og 01.01.2017 

I tillegg kommer kostnaden med drift av nettsider som ekstern leverandør står for. Kostnaden utgjør 

50kr + mva per klubb per måned. Det er distriktet som skal innkreve og videresende disse pengene til 

Norfos kasserer, og klubbene blir fakturert for dette sammen med medlemsavgiften to ganger pr år. 

Kontingenten og beløp for drift av internettsider innbetales til distriktets konto 6205.06.31163. 

Spørsmål kan rettes til distriktets kasserer, Kjell Sørli, på e-post kjell.sorli@vikenfiber.no eller på 

telefon 900 98 630.  

 

Momskompensasjonsordningen 

Det er i forskrift innført en ordning for frivillige organisasjoner som innebærer delvis refusjon av 

innbetalt merverdiavgift på varer og tjenester – på visse vilkår. Den enkelte klubb har normalt for 

små momsbelagte kostnader i sin drift til å komme inn under ordningen. Klubbene bes derfor lage en 

oppstilling over momsbelagte kostnader hvor merverdiavgiften kan falle inn under ordningen, og 

sende denne til distriktet v/ distriktskasserer innen en nærmere fastsatt frist fra Norfos side. Distriktet 

er avhengig av en samlet innberetning til Norfo, som på sin side sender et samlet krav til Lotteri- og 

stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Norfo beregner andelen av kompensert beløp som tilfaller 

det enkelte distrikt og den enkelte klubb. For ytterligere informasjon se: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-

merverdiavgiftskompensasjon/id656662/?id=656662 

og 

mailto:kjell.sorli@vikenfiber.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-merverdiavgiftskompensasjon/id656662/?id=656662
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-merverdiavgiftskompensasjon/id656662/?id=656662


26 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386 spesielt §§ 6, 8 og 13. 

Kontingent til Rotary International 

Kontingent til Rotary International (RI) $ 56,00 pr medlem pr år 
Kontingent til Lovrådet (COL) $   1,50 pr medlem pr år 

Sum å betale til RI $ 57,50 pr medlem pr år 

Beløpet deles i to terminer på henholdsvis $ 29,50 og $ 28,00 i og med at kontingenten til Lovrådet 

forfaller i sin helhet som del av første termin. 

Beløpet betales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736.  

Halvårskontingenten til RI blir følgelig: 

For halvåret juli-desember 2016 med forfall 31.7.2016: 

$ 29,50 x RIs egen valutakurs i betalingsmåneden (juli) x antall medlemmer.  

For halvåret januar-juni 2017 med forfall 31.1.2017: 

$ 28,00 x RIs egen valutakurs i betalingsmåneden (januar) x antall medlemmer. RIs valuta-

kurs mellom USD og NOK finnes på RIs nettside. 

Fakturagrunnlaget er den SAR-rapport (Semi-Annual Report) som tidligere ble tilsendt klubben fra 

RI, men som nå må hentes ut som faktura gjennom My Rotary, med evt. korrigeringer klubbsekretæ-

ren foretar med hensyn til antall medlemmer. 

Betalingen merkes med SAR-fakturanummer og «Per Capita Dues».  

Spørsmål kan rettes til RIs kontor i Zürich. 

 

Bidrag til The Rotary Foundation (TRF) og Polio Plus 

Det forventes at alle rotarianere bidrar til The Rotary Foundation hvert år. 

Bidragene innbetales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736. Betalingene må merkes 
tydelig med klubbens nummer og navn og at det gjelder RF-Annual Giving. Bidrag til TRF kan beta-

les i flere omganger, men for å sikre at bidragene blir registrert rettidig, bør innbetalingene være regi-
strert innen 1. mars 2017. For å sikre at klubben blir godskrevet bidragene og at bidragene sendes til 
det riktige fondet, må innbetalingene merkes med klubbnummer og formål, f eks «Annual Giving», 

eller «PolioPlus». 

Bidrag til TRF-Annual Giving og PolioPlus kan også gis av enkeltpersoner. Hvis slike bidrag er over 

kr 500,- i ett og samme kalenderår til hver av disse mottakerne, kan 28 % skattefradrag for beløpet 

oppnås. Slike beløp må betales inn til NORFOs konto 1645.15.66524, merket med givers navn og 

personnummer samt at det må opplyses at betalingen gjelder TRF-Annual Giving.  

Bidrag til PolioPlus betales inn til NORFOs konto 5082.06.72736, merket med givers navn og per-

sonnummer.  

Det er også mulig å gi slike bidrag ved hjelp av avtalegiro. Se NORFOs nettside www.rotary.no for 

nærmere informasjon 

 

Oppdatering og rapportering av medlemsdata 

Det er viktig å være oppmerksom på at ALL endring/oppdatering av medlemsmassen for klubbene i 

Norge skal gjøres på det norske medlemsnettet. Fra RIs side forekommer det fra tid til annen feilaktig 

informasjon om dette i forbindelse med utsending av skriv til «hele verden». 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386
http://www.rotary.no/
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Registrering og sletting av medlemmer  

Nytt medlem som er tatt opp i klubben skal legges til i Medlemsnett senest tretti dager etter opptak.  

Medlem som ønsker å tre ut av klubben skal registreres utmeldt i Medlemsnett senest tretti dager 

etter at slik utmelding er mottatt fra medlemmet. 

Unntak 

Medlemmer som tas opp eller slutter i klubben i desember eller juni måned skal oppdateres i 

medlemsnett senest den 30. desember, henholdsvis 29. juni. 

Endringer i det norske medlemsnettet overføres automatisk til RIs database. Den medlemsmasse som 

finnes i RIs database pr. 1. januar og 1. juli, betraktes som det offisielle medlemstallet for klubben. 

Det er dette tallet som danner basis for fakturaen som forelegges klubben i My Rotary. 

 

Registrering av tillitsverv 

Personer som skal fylle tillitsverv i klubben neste rotaryår, skal oppdateres i Medlemsnett straks de er 

valgt, men senest 30. januar. 

 

Hva finner du i My Rotary? 

Alle er oppfordret til å opprette en profil på www.rotary.org/MyRotary Det er også et mål for RI-

president John Germ at man gjør dette og tilgjengeliggjør profilen for andre. 

En rekke opplysninger, dokumenter, (hjelpedokumenter og andre), ideer, prosjekter mye annet er 

utlagt, klart til bruk. Aller viktigst i driften av en klubb er disse: 

 

 Elektronisk levering av faktura til din klubb 

 Official Directory 

 Rotary Club Central – funksjon som gjør det mulig å sette opp mål for din klubb samt oppføl-

ging av disse. 

 Rotary Foundation-rapporter 

 Club Recognition (PHF)-informasjon 

 Rotary discussion groups 

 Rotary Showcase – interaktivt forum der klubbene kan dele og utveksle informasjon om sine 

prosjekter 

 

Hvordan kan distriktet DICO/distriktssekretær bidra? 

DICO og Distriktssekretærer skal forsikre seg om at klubbene er kjent med alle endringer, prosesser 

og frister. 

 

9 Kontaktpersoner, tidsfrister og terminlister 

Viktige kontakter for klubbene 

 

Distriktet 

Klubbens viktigste kontakt for å søke støtte i det daglige arbeid i klubben er assisterende guvernør 

http://www.rotary.org/MyRotary
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(AG) for gjeldende område i distriktet, se punkt 4.3. Se forøvrig oversiktene over komiteer og res-

surspersoner i ”Distriktets organisering” under hovedpunkt 4. 

Alle personer som er navngitt i denne håndboken er der for å hjelpe og støtte arbeidet i klubbene. 

Videre henvises til distriktets nettside http://d2260.rotary.no/ 

  

http://d2260.rotary.no/
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Norfo 

Norsk Rotary Forum (Norfo) er et samarbeidsorgan for de 6 norske Rotarydistriktene. Forumet består 

av de til enhver tid sittende distriktsguvernører, som også utgjør det besluttende organ i Norfo når 

guvernørene er samlet til vår- og høstmøter. Det daglige arbeidet ledes av et styre bestående av to 

tidligere guvernører (IPDG og PDG), en sittende distriktsguvernør (DG) og en innkommende dir-

stiktsguvernør (DGE). Norfo er ansvarlig for å ivareta fellesoppgaver og gjennomføre felles prosjek-

ter som det ikke anses hensiktsmessig eller effektivt at det enkelte distrikt skal utføre på egen hånd. 

Eksempler på dette er: Medlemsregister, Norsk Rotary årbok og matrikkel på nett, Handicamp, fel-

lesoppgaver for ungdomsutvekslingen, drift og utvikling av den felles norske nettsiden 

www.rotary.no og andre informasjonsoppgaver. 

Ved behov for kontakt med Norfo bør henvendelsen gjøres gjennom guvernøren. Fra 1. juli 2016 vil 

leder av Norfos arbeidsutvalg være Jostein By Jostein By, Førde RK, e-postadresse jo-

stein.by@enivest.net.  
 

Rotary International 

Kontoret for vårt område ligger i Zürich. 
Adresse: Rotary International, Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland Telefon: +41 44 

387 71 11 

Fax: +41 44 422 50 41 

 

Klubb- og distriktsstøtte (CDS) for oss er det følgende to svenskspråklige medarbeidere som står for: 

Coordinator Rubie Einarsson Trachsel 

Telefon: +41 44 387 71 26 

E-post: rubie.einarsson.trachsel@rotary.org 
 

Coordinator Sari Miettinen Telefon: +41 44 387 71 30 

E-post: sari.miettinen@rotary.org 

 

For henvendelser angående Rotary Foundation og Paul Harris Fellow er kontaktpersonen: Marta Wild 

Telefon: +41 44 387 71 44 

E-post: marta.wild@rotary.org 
 

For henvendelser angående kontingent og utestående fordringer er kontaktpersonen: Rima Gerber 

Telefon: +41 44 387 71 82 

E-post: rima.gerber@rotary.org 
 

For bestilling av publikasjoner er kontaktpersonen: Marcelo Bottini 

Telefon: +41 44 387 71 84 

E-post: eao.order@rotary.org 
Rotary Internationals nettside finner du på www.rotary.org 

  

http://www.rotary.no/
mailto:jostein.by@enivest.net
mailto:jostein.by@enivest.net
mailto:inger.jaray@rotary.org
mailto:sari.miettinen@rotary.org
mailto:marta.wild@rotary.org
mailto:rima.gerber@rotary.org
mailto:eao.order@rotary.org
http://www.rotary.org/
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Terminliste for distriktets møter og seminarer 2016-17  

 

 

 

 

  

Terminliste for de fleste møter og seminarer i Distrikt 2260 i Rotaryåret 2016-2017 

per november 2015 

 

År/måned Dato Aktivitet Sted Ansvar 

2016     

Januar 7. 

14. 

10.-23. 

Midtveismøte for klubbpresidenter 

Ledergruppemøte og distriktsråd 

Home stay + International Assembly 

Halden 

Halden 

USA 

DG/JOB 

DG/JOB 

DGE/JØ 

Februar 11. 

18. 

Guvernørråd 

AG-samling, sittende og nye AG-er 

Halden 

Enebakk 

DG/JOB 

DGE/JØ 

Mars 3. 

10.-13 

10. 

12. 

Ledergruppe og distriktsråd 

RYLA 

DTTS – District Team Training Seminar 

PETS + DTA 

Halden 

Halden 

Enebakk 

Enebakk 

DG/JOB 

J. Jones 

DGE/JØ 

DGE/JØ 

April 7.  AG-samling Halden DG/JOB 

Mai 19. 

29. 

Ledergruppe og distriktsråd 

RI Convention, Seoul 

Halden 

Korea 

DG/JOB 

DGE/JØ 

Juni 1. 

27. 

RI Convention, Seoul 

Guvernørskifte 

Korea 

Enebakk 

DGE/JØ 

DGE/JØ 

Juli  Ingen aktiviteter   

August 18. 

31. 

Ledergruppe og distriktsråd  

Rotaryskolen 

Enebakk  

Akershus 

DG/JØ 

DG/JØ 

September 1. 

16.-18. 

28. 

29. 

Rotaryskolen 

Distriktskonferansen 

Rotaryskolen (Prosjekter) 

Rotaryskolen (Prosjekter) 

Østfold 

Sørmarka 

Akershus 

Østfold 

DG/JØ 

DG/JØ 

DG/JØ 

DG/JØ 

Oktober 

 

5.-9. 

13. 

GETS + Institute 

Ledermøte og distriktsråd 

Stockholm 

Enebakk 

DGE/YH 

DG/JØ 

November 10. AG-samling Enebakk DG/JØ 

Desember  Ingen aktiviteter   

2017     

Januar 12. 

19. 

15.-21. 

Midtveismøte for klubbpresidenter 

Ledergruppe og distriktsråd 

International Assembly, San Diego 

Enebakk 

Enebakk 

USA 

DG/JØ 

DG/JØ 

DGE/YH 

Februar 9. Guvernørrådsmøte Enebakk DG/JØ 
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Tidsfrister 

 

Følgende tidsfrister gjelder for viktige rapporter og påmeldinger etc. fra klubbene i forbindelse med 

Rotaryåret 2016 – 2017 

Dato Aktivitet Ansvarlig Mottaker 

1. mai 2016 Klubbens planer og mål for 2016-17 Innkommende 

president 

DGE Johan Østby 

med kopi til AG i 

klubbens område 

1. mai 2016 Klubbens mål for bidrag til TRF for 

2016-2017 

Innkommende 

president 

DGE Johan Østby 

15.mai 2016 Delegering av stemmerett ved RI Con-

vention Seoul, Sør-Korea 

Presidenten DG Jon Ola Brevig 

31. mai 2016 Sjekke at medlemsinformasjonen er kor-

rekt både i RIs og NORFOs medlemsre-

gister 

Sittende sekretær i 

samarbeid med inn-

kommende sekretær 

RI og D-2260 

Juni 2016 Motta SAR-skjema for juli fra RI, juste-

re for eventuelle endringer, og returnere 

til RI pr. 1. juli 2016. 

Innkommende sekre-

tær i samarbeid med 

sittende sekretær 

RI 

Kopi til D-2260 Kopi 

til kasserer 

1. juli 2016 Nå er du sjef og har fått adgang til 

klubbsidene på Ris Member Access 

President Sekretær RI 

31. juli 2016 Betale halvårskontingent til RI (Grunn-

laget er den evt. Korrigerte SAR-

rapporten) 

Kasserer RI 

31. juli 2016   Betale halvårskontingent på kr 356 pr 

medlem til Distrikt 2260 

Kasserer D-2260 

Høsten 2016 Sørge for påmelding til diverse kurs i 

distriktets regi 

President Oppgitte påmeldings-

adresser 

Aug. 2016 Påmelding til Distriktskonferansen på 

Sørmarka konferansesenter 

President Oppgitt adresse i inn-

kallingen fra Enebakk 

RK 

1. okt. 2016 Siste frist for søknad fra kandidater til 

Georgiastipendet 

President Georgia Rotary Stu-

dent Program 

1. nov. 2016 Ferdigstilling/fremsendelse av godkjente 

søknader fra kandidater til Ungdomsut-

vekslingen 2016-2017 

Ungdomsutvekslings- 

ansvarlig i klubben 

(YEO) 

Ungdomsutvekslings- 

ansvarlig i D-2260 

(DYEO) 

31. jan. 2017 Betale halvårskontingent til RI (Grunn-

laget er den opprettede SAR-rapporten) Kasserer RI 

31. jan. 2017 Betale halvårskontingent på kr 285 per 

medlem til Distrikt 2260 

Kasserer D-2260 
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1. mars 2017 ”Siste frist” for årets bidrag til TRF Kasserer RF 

15.mai 2017 Delegering av stemmerett ved RI Con-

vention i Atlanta, Georgia, USA 

Presidenten DG Johan Østby 

31. mai 2017 Sjekke at medlemsinformasjonen er kor-

rekt både i RIs og NORFOs medlemsre-

gister 

Sekretær RI og D-2260 

 
 

 

 

Ajourføring av medlemsregistrene i RIs og Norfos (Medlemsnett) databaser skal foretas løpen-

de gjennom hele året av sittende sekretær. My Rotary endres av medlemmene selv.  

 

Spesielt om e-postadresse og endring av denne: 

E-postadressen er brukernavnet til mange datasystemer, inkludert både det nye medlemsnett og My 

Rotary for den enkelte rotarianer. 

 

Det er fullt mulig å foreta endringer av e-postadressen i det norske medlemsnettet, men det foregår 

ingen automatisk overføring av slik informasjon til My Rotary. Dette skyldes at brukernavnet også i 

My Rotary må endres av den enkelte bruker. Derfor må det foretas en manuell endring i My Rotary. 

En må imidlertid huske at en ikke kommer inn i My Rotary med ny e-postadresse. Der må en bruke 

det gamle brukernavnet/e-postadressen, for så å endre dette etter at en er kommet inn. 

 

For rotarianere som ikke har benyttet My Rotary tidligere, må en gå inn og registrere seg. E-

postadressen blir da brukernavnet for denne personen, og Rotary International sender en så et spesielt 

passord som skal benyttes for å komme inn i My Rotary. Passordet kan senere endres. 
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10  Vedlegg  

Vedtekter for Rotary Distrikt 2260 

 
Org. Nr. 989 175 661 

Vedtatt på generalforsamlingen 30. september 2006. Endret på Generalforsamlingen 11.9.2010 men tilba-

keført på Generalforsamlingen 15.9.2011 

1 Distriktsråd 

1.1 Formål 

Distriktsrådets medlemmer er guvernørens rådgivere. Distriktsrådet skal i samarbeide med guvernøren arbeide 

for å fremme distriktets visjoner, mål og strategier og bidra til å øke forståelsen for Rotary International og 

Rotary Foundation sine programmer og arbeid. 

1.2 Rådets sammensetning 
 DG 

 IPDG 

 DGE 

 DGN 

 Ledere for de 5 hovedområdene innenfor DLP 

 District Trainer 

1.3 Organisering 

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, ledere for de 5 hovedområdene innenfor DLP og RF- 

ansvarlig for minimum 3 år. 

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, District Trainer. Oppnevnelsen skjer for minimum 3 år. 

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, ansvarlige for de enkelte distriktsprogrammene. 

 DGE utarbeider for sitt guvernørår en terminliste som gir oversikt over tidspunkt for alle møter og semina-

rer, frister for betaling av kontingenter m. v. 

 DG innkaller distriktsråd og administrasjon, PDG'er og andre til distriktets møter etter ønske og behov. 

 Distriktet skal ha en styringsgruppe bestående av DG, DGE, DGN og IPDG. Distriktsguvernøren innkaller 

til møter etter behov og leder styringsgruppens arbeid. Det skrives referat fra møtene. 

1.4  Oppgaver 

 Distriktsrådet skal bidra til å styrke guvernørens kommunikasjon med klubbene, og mellom klubbene og 

guvernøren. 

 Distriktsrådets medlemmer skal planlegge og gjennomføre de tiltak innenfor sitt ansvarsområde som er 

nødvendige for å oppfylle distriktets målsetting. 

 Bistå med veiledning rettet mot klubber som ønsker assistanse innen de enkelte rådsmedlemmers virkefelt. 

 Formidle Rotary informasjon til klubber og media. 

 Bistå guvernøren med å aktivisere klubber som arbeider tungt. 

 Assistere ved utarbeidelse av distriktets budsjett. 

 Delta på distriktsmøter og seminarer. 

 Sende kopi av aktuell korrespondanse til DG. 

 District Trainer skal vektlegge arbeidet med planlegging og gjennomføring av Presidenttreff, PETS, DTTS 

og distriktssamlingen. 

1.5 Distriktsrådets møter 
 Hensikten med distriktsrådsmøtene er informasjon om, samt drøfting og koordinering av de enkelte råds-

medlemmers arbeidsoppgaver. 

 Komitéledere fremlegger planer, mål, budsjett og fremdriftsplan for sine fagområder. 

 Hvis komitéleder er opptatt i forbindelse med distriktsrådets møter, skal komiteen stille stedfortreder. 

 Distriktsrådet innkalles normalt til minimum fire møter pr. rotaryår: august/september, november, februar 

og mai. 

 DG utarbeider sakliste. Det enkelte medlem utarbeider sakspapirer for sitt ansvarsområde. 

 DG har ansvaret for at sakspapirene sendes ut i god tid før hvert møte, helst 14 dager før. 

 DG sørger for at det blir ført møteprotokoll som sendes ut så snart som mulig etter møtet. 
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 Møteprotokollen godkjennes av DG før den sendes ut. 

1.6 Økonomi 
 Distriktsrådets møtekostnader dekkes over distriktets budsjett. 

 Medlemmer av distriktsrådet får dekket reisekostnader når de er foredragsholdere i klubbene. 

1.7 Prosedyre for nominasjon av distriktsguvernør, DGN 
 Ny distriktsguvernør DGN utnevnes hvert år av en nominasjonskomité etter reglene i Rl's forskrifter (RI 

Bylaws) Artikkel XIII, Seksjon 13.010- 13.080. 

2 Distriktsadministrasjon 

2.1 Formål 
 Distriktsadministrasjonen skal fungere som sekretariat og utøvende organ for guvernøren og distriktsrådet i 

henhold til de oppgaver medlemmene blir pålagt av guvernøren. 

2.2 Sammensetning 
 8 Assisterende guvernører 

 Distriktsekretær/statistikk 

 Distriktkasserer 

 Redaktør av månedsbrev/informasjon/internettside 

 Leder it-utvikling (DICO) 

 Ansvarlig for distriktskonferansen. 

2.3 Oppgaver 

 Delta på distriktsmøter, og på distriktsrådets møter når guvernøren ønsker dette. 

 Sørge for utgivelse av guvernørens månedsbrev. 

 Distriktskasserer fremlegger regnskap for DG hvert kvartal. 

 Sørge for inn- og utbetalinger til og fra distriktet, og føre fortløpende regnskap over distriktskassens dispo-

sisjoner i.h.t. Økonomihåndbok for distrikter. 

 Bistå guvernøren og distriktsrådet med utarbeidelse av navne- og adresselister, klubboversikter og statis-

tiske oversikter. 

 Ta seg av det praktiske arrangementet i forbindelse med distriktskonferansen. 

 

3 Guvernørråd 

 

3.1 Formål 

 Guvernørrådets medlemmer skal være rådgivere for guvernøren og kan påta seg oppdrag. 

3.2 Rådets sammensetning 

 Alle PDG'er som har tjenestegjort i D 2260. 

3.3 Guvernørrådets møter 

 DG innkaller normalt til guvernørrådsmøte en gang i året. 

 DG utarbeider sakliste. 

 DGN fører møteprotokoll etter behov. 

 Guvernørrådets kostnader ved møtet dekkes normalt over distriktets budsjett. Reisekostnader dekkes ikke. 

3.4 Saksområder 
 DG redegjør for sitt rotaryår. 

 DGE fremlegger mål og planer for kommende rotaryår. 

3.5 Distriktsmøter 
 DG innbyr alle PDG'er til distriktssamling 

 DG innbyr alle PDG'er med ledsager til distriktskonferansen. 

 Registreringsavgift som dekker servering og andre kostnader direkte knyttet til den enkelte deltaker belas-

tes ikke PDG'ene. Om distriktet skal dekke andre kostnader knyttet til PDG'enes deltakelse på distriktskon-

feransen vurderes av distriktsguvernøren. Reiser og overnatting dekkes ikke over distriktets budsjett. 

 

4 Vedtektsendringer 
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4.1 Vedtektsendringer 

 Disse vedtekter kan endres med simpelt flertall blant de stemmeberettigede på Generalforsamling i D2260. 

Forslag til slike endringer skal være utsendt senest 4 uker før generalforsamlingen. 

 

Vedtekter for Rotary Distrikt 2260s tiltaksfond 

1 Formål 

Tiltaksfondets formål er å støtte humanitære aktiviteter i distrikt 2260. Videre kan fondet støtte andre tiltak i 

distriktet når disse bidrar til å fremme Rotarys mål. 

2 Grunnkapital og tilføring av midler 

Tiltaksfondets grunnkapital er kr. 150.000,-. Grunnkapitalen kan ikke disponeres uten etter vedtak med minst 

to tredjedels flertall på distriktets generalforsamling. Fondets midler skal plasseres som bankinnskudd til høy-

est mulig forrentning. Rentene tillegges kapitalen. 

Tiltaksfondet tilføres midler ved overføring av opparbeidede overskudd i distriktets regnskap eller på annen 

måte. 

3 Forvaltning og bidrag 

Fondet forvaltes av et styre på tre medlemmer bestående av: Immediate Past District Governor – leder, 

District Governor, District Governor Elect. 

Bidrag fra fondet kan gis til prosjekter foreslått av distriktets klubber eller av distriktet. Bidrag gis primært til 

aktiviteter og tiltak som klubber og/eller distriktet er engasjert i gjennomføringen av. Både klubber og distrik-

tet rapporterer tilbake til styret hvordan midlene er brukt og hvor langt prosjektet er kommet ved rotaryårets 

slutt. 

Disponering av fondets midler krever at 2 av styrets medlemmer inkl. styrets leder har stemt for dispone-

ringen. Mindretallet har rett til å begrunne sin stemmegivning ved protokolltilførsel. 

4 Protokoller fra styrets møter, årsmelding og regnskap 

Det føres protokoll over hver enkelt sak som styret behandler og alle styreprotokoller arkiveres med tilhørende 

underbilag. 

Ved Rotaryårets slutt utarbeider styret en årsmelding hvori det bl.a. gis et sammendrag av styrets arbeid, hvil-

ke prosjekter det er bevilget penger til og beløpets størrelse. Årsmeldingen limes inn i Tiltaksfondets proto-

koll. 

Ved Rotaryårets slutt utarbeides det et regnskap som viser Tiltaksfondets kapital ved rotaryårets begynnelse og 

slutt og bevegelsene gjennom året. Regnskapet og den tilhørende revisormelding limes inn i Tiltaksfondets 

protokoll. 

Tiltaksfondets årsmelding og regnskap forelegges distriktets generalforsamling for godkjennelse. 

5 Endring av vedtektene 

Forslag til endringer av Tiltaksfondets vedtekter kan fremmes av styret eller distriktets klubber. Styret fremmer 

saken med forslag til vedtak overfor generalforsamlingen som tar den endelige beslutning. 

Endringer av vedtektene krever to tredjedels flertall i distriktets generalforsamling. 

6 Oppløsning av Tiltaksfondet 

Forslag om eventuell oppløsning av Tiltaksfondet kan fremmes av styret eller når en tredel av distriktets klub-

ber har undertegnet et slikt forslag. Forslaget forelegges distriktets generalforsamling for behandling og be-

slutning. Gyldig vedtak krever to tredjedels flertall i 2 etterfølgende generalforsamlinger. 

Ved oppløsning av Tiltaksfondet skal fondets midler føres tilbake til klubbene fordelt etter antall medlemmer. 

Disse vedtekter ble vedtatt på distriktets generalforsamling den 30.september 2006 og erstatter vedtekter ved-

tatt på generalforsamlingen 15. september 2002 og statutter vedtatt på generalforsamlingen 02. oktober 1988 i 

forbindelse med opprettelsen av fondet. 
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Prosedyre for valg av assisterende guvernør (AG) 

Distrikt 2260 er delt i 8 områder med fra 5 til 9 klubber i hvert område. 

For hvert område skal det være en assisterende guvernør (AG) som hjelper distriktsguvernøren og 

klubbpresidentene etter nærmere definert rolle og ansvar, og etter avtale med distriktsguvernøren. 

Assisterende guvernør velges for en treårs periode. I spesielle tilfeller kan kortere periode avtales. 

Vedkommende AG kan gjenvelges for ett år i tillegg. 

Alle aktive rotarianere i det respektive området som har vært medlem i minst tre år, og som har vært 

klubbpresident i en hel periode, er valgbare. 

Den sittende assisterende guvernør er ansvarlig for å lede prosessen med å nominere sin etterfølger. 

Dette foregår ved at avtroppende AG kontakter alle klubbene i området og ber om forslag til kandida-

ter innen 15. oktober. AG meddeler deretter navnet på innkomne kandidater til innkommende guver-

nør og presidentene i alle klubbene i området. Det forutsettes at foreslåtte kandidater er forespurt og 

sagt ja på forhånd. 

 

Alle presidentene i området har en stemme hver. Denne stemmerett kan overdras til en annen rotaria-

ner i samme klubb. Sittende AG sørger for å samle inn stemmene fra alle klubbene. Sammen med 

innkommende Guvernør utarbeider sittende AG en prioritert liste over kandidater. Navnet på kandi-

daten øverst på den prioriterte listen sendes deretter ut til alle klubbene i området med forespørsel om 

klubbene stiller seg bak denne kandidat. 

For å bli nominert skal en kandidat ha aksept fra alle klubbene i området. Hvis kandidaten ikke får 

aksept fra alle klubbene i området, foreslås neste kandidat på den prioriterte listen. 

Den endelige nomineringen meddeles DGE innen 1. november. DGE velger deretter de nye assiste-

rende guvernører. Vanligvis inviteres de nye assisterende guvernører til et seminar i novem-

ber/desember sammen med de sittende assisterende guvernører, DG og DGE. 
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11 Guvernørens besøksliste 

 

Områ-

de Klubb Møtedag 

Klokkes-

lett Møteadresse Dato for besøk 

A Skjeberg Onsdag 20.00 
Rådhusveien 17, 1739 Bor-

genhaugen 
10.aug.16 

A Sarpsborg Mandag 20.00 
Hans Nielsen Haugesgate 33, 

1723 Sarpsborg 
15.aug.16 

A Rakkestad Tirsdag 20.00 Jernbanegata 3, Rakkestad 16.aug.16 

A Tune Onsdag 20.00 
Bjørnstadveien 20, 1712 

Grålum 
17.aug.16 

B Borge Tirsdag 20.00 Framveien 9, 1659 Torp 23.aug.16 

A Fredriksten Onsdag 20.00 Borgergaten 5, Halden 29.aug.16 

A Halden Mandag 20.00 Borgergaten 5, Halden 29.aug.16 

F Ski og Langhus Torsdag 20.00 Menighetshuset, Ski 25.aug.16 

B Fredrikstad Tirsdag 20.00 Ridehusgt 25, Fredrikstad 30.aug.16 

B Rolvsøy Mandag 20.00 Hasselveien 2, Rolvsøy 05.sep.16 

B Hvaler Tirsdag 20.00 Storveien, Skjærhalden 06.sep.16 

B Onsøy Onsdag 20.00 Elingaard, 1621 Gressvik 07.sep.16 

G Nittedal Torsdag 20.00 Solliveien 7, Nittedal 08.sep.16 

C Jeløy Tirsdag 20.00 Godset 5, Moss 13.sep.16 

C Våler i Østfold Tirsdag 20.00 Kirkeveien 80, 1592 Våler 20.sep.16 

D Hobøl-Spydeberg Onsdag 20.00 Elvestadv. 958, Hobøl 21.sep.16 

G Lørenskog Torsdag 20.00 Kjennveien 153, Lørenskog 22.sep.16 

D Ørje-Töcksfors Mandag 20.00 Solstrand Terasse, 1870 Ørje 26.sep.16 

D Askim Tirsdag 20.00 Vammavn. 33, Askim 27.sep.16 

E Nesodden Mandag 20.00 Kongleveien 2, Nesodden 03.okt.16 

E Ås Tirsdag 20.00 Moerveien 1, Ås 04.okt.16 

E Drøbak Onsdag 20.00 Kumlegården, Drøbak 05.okt.16 

G Strømmen Mandag 20.00 Gamle Strømsvei 99, Strømmen 10.okt.16 

F Oppegård Tirsdag 20.00 Strandliveien 1, Kolbotn 11.okt.16 

F Kolbotn Onsdag 20.00 Strandliveien 1, Kolbotn 12.okt.16 

F Enebakk Mandag 20.00 Prestegårdsveien 3, Enebakk 17.okt.16 

G Lillestrøm Tirsdag 20.00 Nesgata 1, Lillestrøm 18.okt.16 

H Eidsvoll Syd Onsdag 20.00 Nebbenes, Eidsvoll 19.okt.16 

D Trøgstad Torsdag 20.00 Kirkeveien 52, 1860 Trøgstad 20.okt.16 

F Gjersjøen Mandag 20.00 Strandliveien 1, Kolbotn 24.okt.16 

G Skedsmo Nord Tirsdag 20.00 
Husebyveien 18, 2020 

Skedsmokorset 
25.okt.16 

H Nannestad Onsdag 20.00 Banken, Nannestad 26.okt.16 

G Lørenskog Vest Mandag 20.00 Løkenåsveien 35, Skårer 31.okt.16 

H Aurskog-Høland Tirsdag 20.00 Søndre Bogstad vei 1, Aurskog 01.nov.16 

B 
Gamle-

byen/Fredrikstad 
Onsdag 20.00 Torvgaten 60, Fredrikstad 02.nov.16 

G Skedsmokorset Mandag 20.00 
Gjoleidveien 5, 2019 

Skedsmokorset 
07.nov.16 

H Jessheim Tirsdag 20.00 Gotaasalleen, Jessheim 08.nov.16 

B Kråkerøy Mandag 20.00 Ridhusgaten 20, 1606 Fredrik- 14.nov.16 
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stad 

D Mysen Onsdag 20.00 Torggt. 19, Mysen 16.nov.16 

H Eidsvoll Mandag 20.00 Breidablikk, 2080 Eidsvoll 21.nov.16 

H Kløfta Mandag 20.00 Ihleveien 6, Kløfta 28.nov.16 

H Sørumsand Mandag 20.00 
Industrivegen 5, 1920 Sørum-

sand 
05.des.16 

H Årnes Mandag 20.00 Skolegata 10, Årnes 12.des.16 

C Moss Mandag 20.00 Storgt. 20, Moss 09.jan.17 

C Rygge Onsdag 20.00 Fuglevik båthavn, 1580 Rygge 11.jan.17 

C Råde Mandag 20.00 Kihlsveien 15, Råde 16.jan.17 

E Vestby Mandag 20.00 Kirkeveien 15, 1540 Vestby 23.jan.17 

G Sagdalen Torsdag 12.00 Storgata 25 b, Lillestrøm 26.jan.17 

 

Oversikt over klubbpresidenter 

Klubbnavn Etternavn Fornavn Mobil E-post 

Askim  Evjen Per Ole 47-91558084 per.ole.evjen@gmail.com  

Aurskog-Høland Presterud Hans-Martin 47-41555662 han-pre@online.no  

Borge Aaserud Arild 47-93049800 arild@northman.no  

Drøbak Sjuls Ingeborg 47-90077196 ingeborg.sjuls@hotmail.no  

Eidsvoll Karlsen John Arne 47-95721380 john.arne.karlsen@orbrann.no  

Eidsvoll Syd Bråten Bård Arild 47-95147177 bardarildbraaten@gmail.com  

Enebakk Rivli Johnny 47-92858340 rivli@online.no  

Fredrikstad Oskarsen  Heidi 47-41269231 heidi.oskarsen@voith.no 

Fredriksten Høiberget Kristen 47-92428526 hoiberge@online.no 

Gamlebyen/Fredrikstad Bendiksen Terje 47-92218180 terje@outlook.com 

Gjersjøen Berger Britt Heidi 47-97594183 britt.berger@me.com  

Halden  Hermansen Lars Erik 47-95101861 larsehe@online.no  

Hobøl-Spydeberg Mollatt Erik 47-91757281 emollatt@gmail.com  

Hvaler Kristiansen Øivind 47-98444880 oivind@hoiden-mc.no 

Jeløy Bollingmo Tore 47-92840177 tore.bollingmo@gmail.com  

Jessheim  Finbraaten Tone 47-41624266 tone.finbraaten@jobzone.no  

Kløfta Holt Gro 47-92817959 groirene1954@gmail.com 

Kolbotn  Barlie Ine 47-91174401 i-barlie@online.no  

Kråkerøy Helgesen Runar 47-95164797 runar@hoili.no   

Lillestrøm Haugstad Bjarne 47-90583062 bjhaugstad@gmail.com  

Lørenskog Finsand Tommy 47-41212624 tommy@ekrheim.no  

Lørenskog Vest Hatling Bjørn 47-41568620 bhatlin@online.no  

Moss Hermansen Bengt Arild 47-95996288 bengtah@online.no  

Mysen  Johnsrud Rande Siw 47-90510908 siw.rande@gmail.com 

Nannestad Anda Geir 47-45269331 ganda@online.no  

Nesodden Seipajærvi Ole A. 47-95032711 mail@ole.as  

Nittedal Vindorum Håvar Dehli 47-91308817 havi@nr1trykk.no  

Onsøy Berg Finn-Olaf 47-90791576 fber@online.no 

mailto:per.ole.evjen@gmail.com
mailto:han-pre@online.no
mailto:arild@northman.no
mailto:ingeborg.sjuls@hotmail.no
mailto:john.arne.karlsen@orbrann.no
mailto:bardarildbraaten@gmail.com
mailto:rivli@online.no
mailto:heidi.oskarsen@voith.no
mailto:hoiberge@online.no
mailto:terje@outlook.com
mailto:britt.berger@me.com
mailto:larsehe@online.no
mailto:emollatt@gmail.com
mailto:oivind@hoiden-mc.no
mailto:tore.bollingmo@gmail.com
mailto:tone.finbraaten@jobzone.no
mailto:groirene1954@gmail.com
mailto:i-barlie@online.no
mailto:runar@hoili.no
mailto:bjhaugstad@gmail.com
mailto:tommy@ekrheim.no
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Oppegård Johansen Per Erik 47-90528668 p-e-jo@online.no  

Rakkestad  Agnalt Anfrid 47-90624372 anfridst@online.no  

Rolvsøy Norum Knut 47-95101861 norum.knut@gmail.com  

Rygge Karlsen   Sigurd 47-99546602 sigkarls@online.no  

Råde  Wold Morten 47-91330201 morten@rsmoss.no  

Sagdalen Berge Tor Hartmark 47-48033199 thboslo@hotmail.com  

Sarpsborg Svendsen Kristia 47-99397051 kristia.svendsen@sarpsborg.com 

Skedsmo Nord Willersrud Are 47-90122540 are@willersrud.com 

Skedsmokorset Woldseth Morten 47-93438510 mortenw@skedsmo.kommune.no  

Ski og Langhus  Nilssen Per-Christian 47-41453525 pcn@bdo.no 

Skjeberg Enger Ole 47-99544933 ole@engerfysio.no  

Strømmen Wethal Øivind 47-98232074 oivindw@online.no 

Sørumsand Johnsen Hans Marius 47-90571298 hans.marius.johnsen@gmail.com 

Trøgstad Evensen Jan 47-90206163 jaevens@online.no 

Tune Salomonsen Petter 47-91386713 petter@salomonsen.com 

Vestby Isaksen Roar 47-95218385 rooar@online.no 

Våler Østfold Anstensrud Trond Kristen 47-95284650 trond.anstensrud@nor.dupont.com 

Ørje-Töcksfors Leren Gunnar 47-90937335 gu-leren@online.no 

Årnes  Johannessen Eivind 47-91183072 eivindjohannessen@icloud.com 

Ås Hissingby Gerd 47-47304129 gerd.hissingby@gmail.com 

Oversikt over klubbsekretærer 

 

Klubbnavn Etternavn Fornavn Mobil E-post 

Askim  Stai Per Kristian 47-91372757 perkristian@deltagruppen.no  

Aurskog-Høland Pedersen Jan 47-90012761 jp@aurskog-sparebank.no  

Borge Mathisen Bent 47-41901570 bent_mathisen@hotmail.no  

Drøbak Vestby Thore 47-41531303 thvestby@gmail.com  

Eidsvoll Lorentzen Pål E. 47-91874505 p-eloren@online.no  

Eidsvoll Syd Steinholt Hans R 47-90552607 h-steinh@online.no  

Enebakk Westerheim Bjørg Helen 47-98024143 bj-h-wes@online.no  

Fredrikstad Aspeng Tove Christine 47-99439043 ta@stenestal.no  

Fredriksten Næss Birgitta Rødsøl 47-97587569 birgittapre@halden.net  

Gamlebyen/Fredrikstad Midtgaard Håvard 47-90572728 havmid@gmail.com  

Gjersjøen Bjørnstad Anita 47-93206736 a.bjornstad@hotmail.com 

Halden  Skjerve Gunnar 47-92460638 gunnarskjerve@gmail.com  

Hobøl-Spydeberg Skyvuldstad Vidar 47-90810558 vidar.skyvulstad@gmail.com  

Hvaler Østby Henning 47-69379901 henningostby@gmail.com 

Jeløy Reier Marte 47-90628914 marte.reier@apj.no  

Jessheim  Georgsen Sofie 47-92262669 sofie.g@online.no  

Kløfta Holen Knut 47-99399900 kn-holen@online.no  

Kolbotn  Castberg Helge B. 47-90162360 castco@online.no  

Kråkerøy Abrahamsen Thor 47-95110732 thor@blisto.no 

mailto:p-e-jo@online.no
mailto:anfridst@online.no
mailto:norum.knut@gmail.com
mailto:sigkarls@online.no
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Lillestrøm Søbakken Roy Annar 47-97182002 post10@sobakken.com 

Lørenskog Sander Dennis 47-94218620 ds@sanderlaw.no 

Lørenskog Vest Syed Mohasina 47-95119654 Mohasina.Syed@nmbu.no  

Moss Schierenbeck Stein 47-41430452 steinschierenbeck@gmail.com  

Mysen  Hensel Ingunn Herstad 47-90992229 post@ingunnhensel.no 

Nannestad Enger Helge 47-91599185 helge.enger@nannestad.kommune.no  

Nesodden  Sponberg Petter 47-95440620 petter.sponberg@gmail.com 

Nittedal Strand Ragnar 47-41541969 ragnar.strand.rs@gmail.com 

Onsøy Westby Berit 47-95022739 berit.westby@getmail.no  

Oppegård Birkenes Aase-Liv 47-90928989 aaseliv@gmail.com 

Rakkestad Haneborg Marthe Christine 47-97665929 marthe@haneborg.as 

Rolvsøy Antonsen Freddy 47-41248005 freddy.antonsen@getmail.no  

Rygge Stormoen Paul Asgeir 47-40450718 paul.asgeir@stormoen.no 

Råde Carlsen Elin 47-90530926 elin@familiencarlsen.net  

Sagdalen Rommetvedt Hans Jakob 47-90856590 hansjr@online.no 

Sarpsborg Sorteberg Kåre 47-91876510 kaare.sorteberg@gmail.com  

Skedsmo Nord Sæther Erling 47-90108444 erlingsaether22@gmail.com 

Skedsmokorset Stabell Herman 47-90762360 herman.stabell@getmail.no 

Ski og Langhus  Underland Helge 47-98282593 helgeu@hotmail.com 

Skjeberg Laengen Ole-Kristian 47-91353653 ole.kr.laengen@gmail.com 

Strømmen Kibsgård Johan Otto 47-97651751 johan.kibsgaard@gmail.com 

Sørumsand Okstad Kari 47-91822971 kari.hoff.okstad@spekter.no  

Trøgstad Hauer  Christen 47-91888700 cohau@online.no 

Tune Bjørnstad Wenche 47-97671074 wenche@friskebedrifter.no 

Vestby Dahl Britt 47-90102400 britthdahl@gmail.com 

Våler Østfold Solli Terje 47-93003643 terjes57@gmail.com  

Ørje-Töcksfors Degnes Ottar 47-91169786 otad@online.no 

Årnes Kverme Finn Egil 47-90035373 fek@landbruksforsikring.no  

Ås Værdal Aud-Helén 47-48038261 ahver@mattilsynet.no 
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Oversikt over klubbkasserere 

 

Klubbnavn Etternavn Fornavn Mobil E-post 

Askim  Sparre-Enger Roy 47-90081304 rspa@online.no  

Aurskog-Høland Nilsen Egil 47-92824306 egil.nilsen@bjl.no  

Borge Dahl Gunnar 47-91132750 gunnar.dahl@moller.no  

Drøbak Tomter Trine 47-95102726 t.tomter@online.no 

Eidsvoll Nilsen Hans Eirik 47-93487033 hansenil@online.no  

Eidsvoll Syd Kristiansen Terje 47-63951550 terje.kristiansen.sulis@gmail.com   

Enebakk Grosvold Eva Brit 47-91100696 eva.grosvold@gmail.com  

Fredrikstad Mathisen Unni 47-91560134 unni.mathisen@fibernett.net  

Fredriksten Brynildsen  Knut 47-93809124 knutbrynildsen@gmail.com  

Gamlebyen/Fredrikstad Tendal Sylvia 47-95912091 syten@online.no  

Gjersjøen Lien Arne  47-93285572 arne.lien@fondsfinans.no  

Halden  Gjetnes Ivar 47-90474099 igjetnes@online.no  

Hobøl-Spydeberg Kvilesjø Hans Albert 47-90840081 hakvilesjo@hotmail.com  

Hvaler Pettersen Frank 

 

frank.pettersen@nexans.com 

Jeløy Nakkim Kjellaug 47-93063541 kjellaug.nakkim@online.no  

Jessheim  Vegel Petter 47-95721123 petter.vegel@gmail.com 

Kløfta Stakkerud Endre 47-90599920 endre-st@online.no 

Kolbotn  Carlsen Anette 47-48282173 anette.carlsen@kem.oslo.kommune.no  

Kråkerøy Hansen Hans Gunnar 47-91532384 hgunnarh@online.no  

Lillestrøm Frostad Ove 47-92820032 ove.frostad@frosky.no  

Lørenskog Myklestul Øystein 47-41606834 mykles@online.no  

Lørenskog Vest Lervik Inger-Johanne 47-91303563 inger.lervik@gmail.com  

Moss Thorsen Ingunn 47-91839205 ingunn.thorsen@bdo.no  

Mysen  Lie Halfdan Erland 47-69846040 halfdanlie@gmail.com  

Nannestad Burås Kjell 47-90539434 kjburaas@online.no  

Nesodden  Sponberg Siri 47-93407862 siri.sponberg@gmail.com  

Nittedal Røstad John 47-91742209 john.rostad@hagan.no  

Onsøy Marthinsen Kai 47-69333039 kai.marthinsen@mascot.no  

Oppegård Risa Arnold 47-91627194 arnorisa@online.no  

Rakkestad Grønnern Ole Harald 47-91765150 ole.harald@halden.net  

Rolvsøy Lunde Sverre 47-90162862 sverrelu@online.no  

Rygge Jenssen   Stian 47-91361340 stian500@gmail.com  

Råde Hissingby Egil 47-99270922 egil.hissingby@outlook.com  

Sagdalen Helsør Hans Kolbjørn 47-92232912 hans@helsor.com 

Sarpsborg Engebretsen Kjell 47-91752058 kjell.engebretsen@cti.net  

Skedsmo Nord Bøe Per 47-93418080 pbb@ike.no 

Skedsmokorset Yndestad Magne 47-97486750 magnynde@online.no 

Ski og Langhus  Braaten Leif 47-90677261 leif@follorevisjon.no  

Skjeberg Larsen Rune 47-41660572 rune.larsen@infoconsensus.no  

Strømmen Aasgaard Gunnar Fredrik 47-90982393 gaa@lorenskog.kommune.no  

Sørumsand Fjelstad Inger 47-98436402 ingerfjelstad@hotmail.com  
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Trøgstad Jensen Jonny Reier 47-45247242 amlintho@online.no 

Tune  Emilsen  Jan Gøran 47-95205305 goranemilsen@msn.com 

Vestby Moonga Brij Lal 47-90967535 moong@online.no 

Våler Østfold Listerud Erik 47-90843424 elister@online.no  

Ørje-Töcksfors Jaavall Svein 47-93238819 sjaavall@online.no  

Årnes  Larsen Arild 47-91676182 larsen33@online.no  

Ås Skjelvåg Arne 47-90785137 arne.skjelvag@nmbu.no  

 

  

mailto:amlintho@online.no
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mailto:larsen33@online.no
mailto:arne.skjelvag@nmbu.no


43 

 

 

 

KPM – Klubbens planer og mål 2016 -2017 

KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være 

forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben er kjent med Ris strategi som 

vedlegges i eget dokument og som er gjennomgått på PETS. Utarbeidet KPM må ha god forankring 

blant klubbens medlemmer, og innkommende presidenter må slutte opp om klubbens KPM som et 

styringsverktøy. Hensikten er blant annet å skape kontinuitet i klubbens virksomhet. 

 

Utfylt KPM sendes DGE Johan Østby per e-post: j-oestby@online.no innen 1. mai 2016. Husk å sen-

de kopi til assisterende guvernør i ditt område. 
 

Klubbens navn og områdetilhørighet  

(A – H): 
 

 

 

 

 

Klubbens visjon: 

 

 

 

 

 

Langsiktige mål 
1) Medlemsutvikling 

2) Prosjekter 

3) Tilskudd til Rotary Foundation 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

Mål for året 2016 – 2017  
1) Medlemsutvikling 

2) Prosjekter 

3) Tilskudd til Rotary Foundation 

        

 

1) 

 

2) 

 

3) 

Klubbens lokale prosjekter (tittel, innhold og varig-

het) 

 

 

 

Klubbens internasjonale prosjekter 

Ev samarbeid med andre klubber i prosjekter 

 

 

 

 

Når man har kommet hit, har man vurdert og besluttet klubbens egenproduserte planer og mål for året 2016-

2017. Dette er de aller viktigste målene for klubben. 

 

Likevel er det slik at Rotary International v/president John Germ også har tanker om hva klubbene bør sette 

seg som mål. Det er viktig at distriktene videreformidler dette til klubbene slik at alle er kjent med hvilke for-

ventninger RI har til oss. 

mailto:j-oestby@online.no
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Nedenfor følger derfor en oppstilling av de mål som RI-president John Germ ønsker at klubbene i størst mulig 

grad skal oppfylle. Man kan alltid diskutere om de er rimelige, om de passer for norske forhold, eller om klub-

bene vil oppfatte dem så vanskelige at de velger å se bort fra de målene – eller til og med blir skremt av dem. 

John Germ er RI-president i 2016-2017, og alle verdens rotaryklubber skal få seg forelagt hans mål. Dersom 

man klarer å oppfylle de ti målene som man velger ut av alternativene nedenfor, vil klubben få et diplom fra 

RI – en såkalt Presidential citation. De to første målene nedenfor er imidlertid obligatoriske. 

 

Distriktet anbefaler å se nærmere på disse målene og prøve å oppfylle noen av dem. Noen er enkle, andre er 

krevende. 

 

 

RI-president John Germ setter 2 obligatoriske mål for klubben 
 

 Skriv inn minst 10 mål i Rotary Club Central 

 Betal halvårsavgiften til RI i tide (januar og juli) 

 

 

RI-president John Germ setter følgende mål 

for å beholde og aktivisere medlemmene i klubben 

Klubben må oppnå minst 2 av følgende mål 
 

Klubbens valg 

Sørg for å oppgi og oppdatere alle medlemsdata i den norske 

databasen.  

Kontroller at alle medlemsdata som er oppgitt My Rotary er 

nøyaktige ved å sjekke i Club & Member Data i Club Admi-

nistration in My Rotary. Fra september kan du følge utvikling-

en mot klubbens oppsatte medlemsmål. 

 

 

 Klubber under 50 medlemmer må ha en netto tilvekst 

på minst 1 medlem 

 

 Klubber over 50 medlemmer må ha en netto tilvekst 

på minst 2 medlemmer 

 

 Forbedre medlemstallet med minst 1 % fra foregående 

år, eller opprettholde antall medlemmer lik fjoråret  

 

 Klubber med 50 medlemmer eller færre må skaffe/få 

inn minst 2 nye medlemmer under 40 år 

 

 

 

 

 Klubber med 51medlemmer eller flere må skaffe/få 

inn minst 4 nye medlemmer under 40 år 

 

 

 

 

Alle nye medlemmer skal opprette medlemsprofil i My 

Rotary (rotary.org) 
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For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal 

oppnå/motta «Presidential Citation», setter RI-

president John Germ følgende mål for klubben angå-

ende The Rotary Foundation (TRF) 

Klubben må oppnå minst 3 av følgende mål 
 

Klubbens valg 

 Støtte TRF med å gi et bidrag på minst $536 

 

 

 Støtte TRF med et samlet bidrag på minst $26,50 per 

medlem  

 

 Gi minst $2650 til Polio Plus til ære for TRFs 

hundreårsjublileum 

 

 Gi minst $100 per medlem til Annual Giving  

 Klubben skal totalt oppnå et bidrag til Foundation som 

er større enn bidraget for hvert av de siste fem årene 

(er summen av bidragene fra alle klubbens 

medlemmer med et minimum bidrag på $26,50 per 

medlem) til ære for Foundations hundreårsfeiring 

 

 Øke det totale antallet av Benefactors (velgjørere) og 

Bequest (legat) Society i klubben med minst 1 

 

 

 

Ta i bruk nettverktøyet – Online tools 

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal 

oppnå/motta «Presidential Citation», setter RI-

presidentens mål for klubben. 

Dette blir registrert når jobben er gjort på nettet og 

klubben må oppnå minst 2 av følgende mål 

Klubbens valg 

 50 % av medlemmene må registrere seg (opprette 

profil i) My Rotary (rotary.org) og bruke tilgangen.  

Aktiviteten registreres i loggen  

 

 Legge inn minst 1 sak i Rotary Showcase 

(rotary.org) 

 

 Legge inn minst 1 prosjekt som har behov for bistand 

i Rotary Ideas eller bidra til et prosjekt i Rotary Ideas 

 

 

 Minst 2 medlemmer må delta i diskusjonsgrupper i 

My Rotary 
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Humanitær tjeneste 

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal 

oppnå/motta «Presidential Citation», ber RI-

presidentens klubben oppfylle minst 3 av de følgende 

mål 

 

Klubbens valg 
 

 Sponse/støtte minst 1 Rotary Community Corps 

(RCC) for å øke samfunnsengasjement og for å sikre 

bærekraftighet. (RCC er en gruppe frivillige ikke-

Rotarianere som under ledelse av Rotaryklubben gjør 

samfunnstjeneste) 

 

 

 Minst 1 klubbmedlem må være knyttet til en RI-

registrert Rotary Action Group 

(www.rotary.org/actiongroups). 

 

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 Samarbeide med Foundation ved å sponse/støtte minst 

et prosjekt som er støttet av enten et Global Grant eller 

et District Grant 

Merk! Klubben din kan kontakte distriktet for å klarlegge om 

det er registret i kostnadsplanen som et GG eller et DG i dis-

triktets søknad for 2016 -17  

 

 Et klubbmedlem må delta i Rotary Foundation kurs. 

Dette skal rapporteres i Rotary Club Central 

 

 

 Gjennomfør et prosjekt med en av Rotarys 

samarbeidspartnere 

Merk! Rotary har flere partnere som samarbeider med klubber 

i prosjekter. Se en oppdatert liste over samarbeidspartnere på 

www.rotary.org/partners   

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 

 Etabler et samarbeid og gjennomfør et prosjekt med 

ett eller flere selskaper, myndigheter eller ikke-statlige 

organisasjoner 

 

 

 Utvid/forbedre et prosjekts ramme og synlighet ved å 

samarbeide med minst fem klubber i regionen. 

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 

 

  

http://www.rotary.org/actiongroups
http://www.rotary.org/partners
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Nye generasjoner/Ungdomstjeneste 

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal 

oppnå/motta «Presidential Citation», ber RI-

presidenten klubben oppfylle minst 3 av følgende mål 
 

Klubbens valg 

Har klubben din en Rotaract- eller Interact-klubb må denne 

sertifiseres hos Rotary Internasjonal. For å sikre at din klubb 

status som sponsor eller medsponsor er registrert, må klub-

bens president bekrefte dette i Rotary Club Central. Ved avvik 

må rotaract@rotary.org eller interact@rotary.org kontaktes. 

 

 Løpende støtte til en Rotaract-klubb 

 

 

 Løpende støtte en Rotaract-klubb i området/distriktet 

alene eller sammen med andre klubber 

 

 Løpende støtte eller sponse en Interact-klubb  

 

 

 Et klubbmedlem skal være mentor for en Rotaract- 

eller en Interact-klubb.  

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 

 Involver Rotaractere eller Interactere i klubbens 

prosjekter og arrangementer  

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 

 Støtte eller være vertsklubb for minst en 

utvekslingsstudent (YE) 

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 

 Støtt/ spons en RYLA-deltaker 

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 

 

 

Public Image 

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal 

oppnå/motta «Presidential Citation», ber RI-

presidenten klubben oppfylle minst 1 av de påfølgende mål 

Klubbens valg 

 Gjennomføre et arrangement for å informere 

lokalsamfunnet om Rotary og The Rotary Foundations 

hundreårsjubileum. 

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 

 Få et eller flere lokale medier til å dekke et spesielt 

klubbprosjekt. 

Rapporter i Rotary Club Central 

 

 

 Involvere et eller flere lokale medier til å dekke et 

arrangement i klubben, et godt klubbprosjekt eller en 

pengeinnsamling.  

Rapporter i Rotary Club Central  

 

 

 

mailto:rotaract@rotary.org
mailto:interact@rotary.org
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12 Rotaryforkortelser 

 

Her forklares bare de forkortelsene som er brukt i denne håndboken. 

For øvrige forkortelser henvises til Norsk Rotary årbok og Rotary Internationals nettside. 

AG Assistant Governor (Assisterende guvernør) 

CDS Club and District Support (Klubb- og distriktsstøtte, fra Zürich-kontoret)  

COL Council on Legislation (Lovrådet) 

DDF District Designated Fund (Den del av TRFs World Fund som disponeres av distriktet)  

DG District Governor (Sittende distriktsguvernør) 

DGE District Governor Elect (Innkommende distriktsguvernør) 

DGN District Governor Nominee (Nominert distriktsguvernør, etterfølger DGE)  

DGND District Governor Nominee Designated (Etterfølger DGN) 

DICO District Internet Communication Officer (Distriktets IT-koordinator)  

DLP District Leadership Plan ((Distriktets lederskapsplan) Benyttes kun i vedtektene 

DRFCC District Rotary Foundation Committee Chair (Leder av distriktskomité for Rotary Foun-

dation)  

DSG District Simplified Grants (Del av DDF som distriktet disponerer lokalt) 

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)  

EN English (Forkortelse brukt i forbindelse med språk i RI-publikasjoner) 

GG Global Grants (Del av DDF som distriktet disponerer for å kombinere med bidrag fra 

Rotary Foundation og klubber i eget og andre distrikter for internasjonale prosjekter) 

IPDG Immediate Past District Governor (Sist avgåtte distriktsguvernør)  

KPM  Klubbens planer og mål 

MG Matching Grant (Del av DDF som distriktet disponerer for å kombinere med bidrag fra 

Rotary Foundation og klubber i eget og andre distrikter for internasjonale prosjekter) NB! 

Finnes ikke lenger – erstattet med Global Grants – se over 

MOP Manual of Procedure (En 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, men også en anerkjennelse for innbetaling av USD 

1000 til ett av TRFs share funds.) 

RF Rotary Foundation (kortversjonen av TRF) 

RI Rotary International 

RK Rotaryklubb 

Rotaract Klubb for unge voksne 

RYLA Rotary Youth Leadership Awards (Ledelsesseminar for ungdom) 

SAR Semi-Annual Report (Medlemsliste for klubbene som sendes ut fra RI hvert halvår)  

TRF The Rotary Foundation (benytter ofte kortversjonen RF) 

TSR Tall Ships' Races 
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UE Ungt entreprenørskap 

USD Amerikanske dollar 

VTT Vocational Training Team 

YE Youth Exchange (Ungdomsutveksling)   

YEO Youth Exchange Officer (Klubbens leder for ungdomsutveksling) 


