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Referat 
fra 

Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 
11. og 12. september 2010 

 
 
Konferansen fant sted på Thon Hotel, Ski, og foregikk fra kl. 08.30 til kl. 16.00 første dag og 
kl. 09.00 til kl. 13.15 andre dag. Perioden fra kl. 16.30 til kl. 17.30 første dag ble benyttet til 
distriktets generalforsamling. 
 
 
1 Åpning av konferansen 
1.1 Velkommen 
Konferansens deltakere ble ønsket velkommen av presidenten i Enebakk Rotaryklubb, Thor-
vald Ungersness. Han overlot deretter ordet til konferansens møteleder, Bjørn Halvorsen, som 
ga en kort presentasjon av seg selv og en orientering om sin funksjon som møteleder. 
 
Distriktsguvernør Lena Mjerskaug tente lys for fred og vennskap. Hun ga uttrykk for stolthet 
og takknemlighet over å være guvernør i distrikt 2260, den best besøkte distriktskonferanse i 
distriktets historie?: 52 av 53 klubber representert, og til sammen 231 deltakere. (Deltakerlista 
følger som vedlegg nr. 1 til referatet.) 
 
Hun refererte også guvernørens hilsen til HM Kong Harald V og den kongelige familie. Un-
der banketten lørdag kveld ble kongens svar og hilsen til konferansen referert. 
 
1.2 Gjester 
Distriktsguvernøren presenterte deretter gjester og PDG-er: 
 

RI-direktør, RI-presidentens 
representant, DG 03-04 Barry Matheson 

med ledsager 
Berit Nordengen 

DG 2370 (Sverige) Solveig Nilsson Claes Nilsson 
DG 2270 (Norge) Kirsten MarieHolmen Hans-Petter Solvei 
DG 84-85 Bjørn Dahl  
DG 88-89 Anton Skulberg  Randi Skulberg 
DG 89-90 Svein Jansverk  
DG 96-97 Elnar Seljevold  
DG 00-01 Gunnar Eigeland  
DG 02-03 Svein Håkon Pedersen Liv-Berit Pedersen 
DG 04-05 Ole-Ludvik Kleven (Se IW 31) 
DG 05-06 Herman Stabell Marit Stabell 
DG 07-08 Johan Hovdedalen  
DG 08-09 Åge Bjor Astrid Bjor 
DG 09-10 Ulf Henriksen Torun Henriksen 



Distriktspres. IW Distr. 31 Marit Kleven  
Distriktspres. Rotaract 2260 Charlotte Ruste  
Varaordfører Enebakk Tonje Anderson Olsen  
DGE Steinar Wøllo Anne Gunhild Wøllo 
DGN Jan Eddie Tinlund Anne Kristin Tinlund 
Leder for alle MDYEO Günter Zettel  

 
1.3 Hilsningstaler 

− Varaordfører Tonje Andersen Olsen, Enebakk, hilste på vegne av arrangørklubbens 
hjemkommune, og holdt et meget godt temainspirert innlegg. 

− DG Solveig Nilsson fra D-2370 hilste på vegne av de nordiske distriktene, 
− DG Kirsten Marie Holmen fra D-2270 hilste på vegne av de norske distriktene, 
− Distriktspresident Marit Kleven i D-31 av Inner Wheel, hilste på vegne av Inner 

Wheel, 
− Distriktspresident Charlotte Ruste i Rotaract D-2260 hilste på vegne av rotaracterne i 

distriktet og landet. 
 
1.4 Parade av utvekslingsstudentene 
De 30 utvekslingsstudentene med sine respektive lands flagg paraderte inn og ble presentert 
av DG Lena Mjerskaug med hver enkelts navn og land. 
 
 
2 Tale ved RI-presidentens representant, RI-direktør og PDG Barry Ma-

theson 
Direktøren hilste fra RI-president Ray Klinginsmith og holdt en tankevekkende tale knyttet til 
The Strategic Plan og klubbenes forhold til de tre pilarene som ut fra Rotarys kjerneverdiene 
symboliserer de tre strategiske prioriteter:  

− Støtte og styrke klubber  
− Fokusere på - samt øke - humanitær service  
− Styrke public image og oppmerksomhet. 

 
Hele Mathesons hilsen og foredrag i original følger som vedlegg nr. 2, og er lagt ut på distrik-
tets hjemmesider. 
 
3 Nytt fra Council on Legislation (COL) 
PDG Ole-Ludvik Kleven fra Ås RK var distriktets representant ved årets Lovråd 25. – 30. 
april. Han ga en orientering om arbeidet i rådet, hvor 531 delegater + administrasjonen deltok. 
Han refererte at det var behandlet 

− 94 resolusjonsforslag, hvorav bare 17 ble oversendt RIs styre 
− 126 endringsforslag til lov og vedtekter, hvorav 35 ble oversendt uten endringer og 

13 med mindre justeringer 
 
Følgende forslag av betydning for klubbene ble vedtatt: 

− Anmode RI å etablere regler som muliggjør medlemskap for fysisk handikappede   
− Fremskynde tidspunktet for PETS og Distriktssamling 
− Begrense styrets rett til å innvilge fritak for møteplikt til 12 måneder om gangen 
− Alle distrikter må ha min 33 klubber og 1200 medlemmer 
− En 5.tjenestegren ble opprettet – New Generations Service 
− Distriktsguvernøren forpliktes til å trekke DGN inn i distriktets arbeid så snart val-

get er gjort 



− E-klubber innlemmes i RI’s lovverk som ordinære klubber – inntil 2 klubber pr dist-
rikt. 

− Medlemmer med fritak for møteplikten skal telle med når de møter 
− Seksuell legning ikke gyldig grunn til å avvise medlemskap 
− Immediate Past President skal være en av klubboffiserene 
− Ingen kan delta på COL mer enn 3 ganger 

 
 
4 Konferansens første hovedtema: Yrkesetikk og yrkesetiske dilemmaer 
DG Lena Mjerskaug introduserte temaet og redegjorde kort for sitt valg av tema og sin kon-
sentrasjon om kun to hovedtemaer på konferansen. 

 
4.1 Etikk og folkeskikk – god butikk? 
Forfatter og journalist Håvard Melnæs (boka En vanlig dag på jobben ) innledet til den brede 
presentasjonen av temaet med refleksjoner rundt tittelen. Hans foredrag var basert på egen 
erfaring fra 20 år som journalist, bl.a. mange år i Se og Hør, og de dilemmaer virksomheten 
særlig i det siste ansettelsesforholdet hadde skapt. Hans eksempler omfattet bl.a. spaning, kjøp 
av informanter, utpressing og bedrag. Svaret på spørsmålet i tittelen på redegjørelsen kunne 
sammenfattes til: Journalistikk minus etikk = god butikk. 

 
--- 0 --- 

Lunsj 
Forsamlingen ble etter lunsj kalt tilbake til en trompetfanfare, komponert av en av Enebakk 
RKs medlemmer, Johan Østby, og deretter underholdt av Sidsel Kvitvik og Camilla Bjerke-
lund med en sjelden instrumentkombinasjon, henholdsvis sopran og trompet. De sang og spil-
te fra Wolfgang Plagges ”Liber Sequentiarum Nidrosiensis” samt en irsk folkesang.  
 

--- 0 --- 
 

4.2 Hvilke etiske dilemmaer møter næringslivet hjemme og ute? 
Avdelingsdirektør i Det Norske Veritas og president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, tok 
for seg dette spørsmålet. Gjennom flere eksempler viste han hvor viktig det er at hver enkelt 
viser samfunnsansvar gjennom måten å utøve vår forretningsvirksomhet på. Vi må utvikle en 
nulltoleranse for ikke å lære av de feil vi gjør. Vi må gjøre det vi sier at vi gjør, handle i tråd 
med det vi sier er vår etiske standard. Vi kan ikke unnskylde feil som blir begått, med at vi 
ikke visste, men lære av disse og konkludere med at vi burde visst. 
 
Mollekleivs PP-presentasjon (engelsk utgave) er lagt ut på distriktets hjemmesider. 
 
 
 
 
 
5 Konferansens andre hovedtema: Rotarys 5. aveny: New Generations Ser-

vice 
5.1 Utvekslingsstudentenes time 



I en time underholdt inboundstudentene med sang og musikk for å fortelle om seg og sitt 
hjemland – til stor interesse og applaus fra forsamlingen. 
 
6 Rotaryemner 
6.1 Distriktets DGE presenterer seg 
Steinar Wøllo fra Kløfta RK presenterte seg selv og la fram noen av sine tanker om organisa-
sjonen: Rotary vil alltid være relevant, én organisasjon under ett merke for alle yrker og alle 
religioner. 
 
6.2 Utdeling av utmerkelser 
PDG Åge Bjor, Tune RK, delte ut utmerkelser for arbeidet i forrige rotaryår: 

− RI-presidentens hederspris til Halden RK (for 3. år på rad!), Moss RK og Nesodden 
RK. 

− 4-spørsmålsprøven i gulltekst på vimpel til Hans Magnus Lie, Rygge RK, for hans 
innsats som assisterende guvernør i Område C de siste 3 år. 

 
6.3 Distriktets generalforsamling 
Generalforsamlingen ble ledet av PDG Åge Bjor på vegne av IPDG Ulf S. Henriksen. Egen 
protokoll er skrevet og lagt ut på hjemmesidene for denne sekvensen. 
  
 

--- 0 --- 
Bankett 
Lørdag kveld ble den tradisjonelle bankett avviklet med (ca 160) deltakere. 
 

--- 0 --- 
 

7 Åpning andre dag – Ord til ettertanke 
Mia Jülke Røer leste sin vinnertekst fra den skrivekonkurransen som Bundefjorden RK ar-
rangerte våren 2010. Teksten gjorde sterkt inntrykk på forsamlingen. 
 
 
8 Videre på konferansens første hovedtema: Yrkesetikk og yrkesetiske di-

lemmaer 
8.1 Etiske dilemmaer i rettsforvaltningen 
Politiinspektør Knut Erik Evju og forsvarsadvokat Sigmund Øien belyste dette temaet fra 
hvert sitt ståsted, hhv som aktor og forsvarer.  
 Evju pekte på habilitetsspørsmålet som vesentlig i avveiningen av om politikammeret 
kunne behandle en sak eller ikke. I tillegg berørte han de etiske dilemmaer som oppstår når en 
skal påføre et annet menneske et onde – bot, fengsel eller andre restriksjoner, og foreta en 
vurdering av eventuelt ankespørsmål. 
 Øien belyste saken ut fra forholdet til advokatens plikter som advokat, i forhold til 
samfunnet/media, domstolene, kollegaene, motparten, klienten og politiet/påtalemyndigheten. 
(Vi har dessverre ikke kopi av Evjus disposisjon, mens Øiens disposisjon/stikkord er lagt ut 
på distriktets hjemmesider.) 
 
8.2 Etiske dilemmaer innen legemiddelbransjen / Veterinærens dilemmaer med hensyn til 
dyreforsøk 



DG 2370 (Sverige), Solveig Nilsson, dr.med.vet., belyste dette emnet med bakgrunn i sine 
erfaringer. Hun viste de etiske dilemmaene innen legemiddelindustrien og i forbindelse med 
dyreforsøk. Hun berørte temaer som investorenes interesser i forhold til sykdommer i den 
fattige verden, samfunnsansvar, patentspørsmålet osv, og viste hvilket enormt arbeid som 
ligger til grunn for lansering av nye medisiner. I den forbindelse stilles forskerne overfor store 
etiske utfordringer. (Hennes PP-presentasjon er lagt ut på distriktets hjemmesider.)  
 
 
9 Videre på konferansens andre hovedtema: Rotarys 5. aveny, New Gene-

rations Service, i praksis – refleksjoner fra deltakere i Rotarys program-
mer for ungdom/yngre voksne 

 
9.1 Group Study Exchange (GSE) 
Brannmann Thorer Thoresen deltok på foregående rotaryårs GSE til Australia. Han ga en me-
get begeistret orientering om sine erfaringer og refleksjoner fra oppholdet. Han poengterte at å 
delta på GSE på ingen måte er en ferietur. Han hadde hatt 1 ½ dag fri på 1 måned, men han 
klaget ikke. Turen hadde vært en stor og lærerik opplevelse. 
 
9.2 Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) 
Anne Weel Fransson deltok på D-2260s RYLA i Halden. Hun ble plukket ut til å delta på 
internasjonal RYLA under pre-convention 2010. I Montreal var det 120 ungdomsdeltakere fra 
30 land. Motto: The future is leadership through global understanding. 
 
Hun karakteriserte oppholdet på kurset i Halden som uhyre lærerikt. Hun studerer organisa-
sjon og ledelse ved høyskolen i Lillehammer, og hadde derfor stort utbytte av temaene team-
building, teamarbeid, etikk, moral og inkluderende lederskap. Hun var svært fornøyd med at 
foredragholderne inkluderte deltakerne svært godt. Relevant opplegg. 
 
Under denne sekvensen minnet arrangørene om at Ryla-kurs fortsetter også i 2010/11, 10. – 
13. mars 2011. Påmeldingsfrist er 15. desember 2010. og i januar/februar 2011vil det bli sendt 
ut nærmere informasjon til klubbene. 
 
9.3 Ungdomsutvekslingen – sett med norske øyne  
Camilla Røstad var utvekslingsstudent til Sao Paulo, Brasil. Kunne ikke portugisisk, gikk på 
skole og bodde hos flere familier. Snakker nå flytende portugisisk. Ingen utfordring er for 
stor, er lærdommen etter oppholdet i Brasil.  
 
Etter hjemkomsten startet hun et prosjekt for å samle inn penger til barnehjemmet som hun 
under oppholdet donerte rotaryklubb-lommepengene sine til. Det resulterte i 30 000 kroner 
som hun personlig overleverte og fikk bygd en lekeplass ved barnehjemmet. Lekeplassen har 
fått navnet ”Camilla Røstads lekeplass”. 
 
 
9.4 Handicamp Norway 
Annette Kollungstad, en av camp-lederne ved årets leir ga en billed- og tekstmessig oriente-
ring fra HC-10. Årets leir hadde vært den største med nesten 100 deltakere + aktivitetsledere 
og studenter. Som vanlig var det stor variasjon i aktivitetene, men fortsatt slik at alle fikk det-
te som et tilbud, et tilbud som skulle medvirke til å tøye grenser. 
 



Kollungstad håpet at det fortsatt ville bli arrangert HC på Haraldvangen, og ble det det hadde 
hun i alle fall allerede meldt seg som leder. 
 
 
10 Møteavlutning – oppsummering  
Konferansen ble avsluttet med en oppsummering fra RI-direktør og PDG Barry Matheson. 
Matheson ga i sin oppsummering stor honnør til DG Lena Mjerskaug og Enebakk RK for ar-
rangementet, og for konsentrasjon om to hovedtemaer under konferansen: Yrkesetikk og Ro-
tarys 5. aveny. Dette mente Matheson var et uvanlig program, men helt i RI-president 
Klinginsmiths ånd. 
 
DG Lena Mjerskaug avsluttet konferansen som hun åpnet den, og takket alle for aktiv delta-
kelse. 
 
 
Flateby, 20. september 2010 
 
 
Per Kongsnes  
distriktssekretær D-2260 
 
 



Vedlegg 1 
Deltakere ved D-2260s distriktskonferanse 11. – 12. september 2010 
Klubb Navn Merknad 
Askim Hans Jakobsen  
Askim Arvid Stordahl  
Askim Anders Fransson  
Aurskog-Høland Anders Brekken  
Aurskog-Høland Solveig Lystad  
Borge Roar H. Torp  
Borge Odd Martinsen  
Bundefjorden Jutta Bachmann  
Bundefjorden Lutz Bachmann  Ledsager 
Bundefjorden Erik Alstrup  
Bundefjorden Astrid Løes Hokholt  
Drøbak Stein Nørve  
Drøbak Harald Sæther  
Drøbak Jan Eddie Tinlund  
Drøbak Anne Kristin Tinlund Ledsager 
Drøbak Astrid Urbye  
Eidsvoll Ronald Berg  
Eidsvoll Aud Vanvik  
Eidsvoll Syd Petter Engebretsen  
Enebakk Jan Alfhei  
Enebakk Evy Bjerkeland  
Enebakk Jan Erik Borgen  
Enebakk Arne Granheim Leder Distriktskonferansen 
Enebakk Bjørn Halvorsen  
Enebakk Ottar Kjus  
Enebakk Per Kongsnes Distriktssekretær / Månedsbrevredaktør 
Enebakk Ole Larmerud Distriktskasserer 
Enebakk Anne Larmerud Ledsager 
Enebakk Lena J. Mjerskaug Distriktsguvernør 2010-11 
Enebakk Egil Sæther  
Enebakk Kjell Sørli  
Enebakk Thorvald Ungersness  
Enebakk Randi Ungersness  Ledsager 
Enebakk Bjørg Westerheim  
Enebakk Inger Østby  
Enebakk Johan Østby  
Enebakk Øyvind Åse  
Fredrikstad Bent-Ole Grooss  
Fredrikstad Elnar Seljevold PDG (1996-97) 
Fredrikstad Ragnar Vermedal  
Fredrikstad-Glemmen Kolbjørn Eggen  
Fredriksten Jon Ola Brevig  
Fredriksten Morten Chr. Stegard  
Gamlebyen/Fredrikstad Ragnvald Nore  
Gamlebyen/Fredrikstad Roy Andersen  
Gamlebyen/Fredrikstad Svein-Erik Moe AG område B 
Gamlebyen/Fredrikstad Jan A. Vatn Informasjonsansvarlig D-2260 
Gardermoen Michel E. S. Fjeldstad  
Gardermoen Øystein Mogensen Ass DYEO 



Gjersjøen Marit Bortelid Mæland  
Gjersjøen Gry Elisabeth Monsen  
Halden Atle Valseth  
Halden John Ljøner Andersen  
Halden Halvor Kise DICO / Webredaktør 
Halden Svein Håkon Pedersen PDG (2002-03) 
Halden Liv-Berit Pedersen Ledsager 
Halden Christian Raspotnig  
Halden Svein Ivar Hansen Leder Samfunnskomitéen 
Halden Bjørnar Nyborg Leder RYLA-komiteen  
Hobøl-Spydeberg Hans-Harald Løkke  
Hobøl-Spydeberg Anton Skulberg PDG (1988-89) 
Hobøl-Spydeberg Randi Skulberg Ledsager 
Hobøl-Spydeberg Eivind Wium  
Hobøl-Spydeberg Elisabeth Wium Ledsager 
Hobøl-Spydeberg Grethe Giltvedt AG område D 
Hvaler Svein E. Olsen  
Hvaler Henning Østby  
Jeløy Biørn Borge  
Jeløy Cecilie Schønfeldt  
Jeløy Ragnhild Heggenhougen  
Jessheim Lars Brath  
Jessheim Barry P. Matheson RI-Director, PDG (2003-04), RI-pres. repr. 
Jessheim Berit Nordengen Ledsager 
Kløfta Lars Røhnebæk   
Kløfta Birte Sinober Paulsen  
Kløfta Harald Halvorsen   
Kløfta Aksel Valen-Senstad   
Kløfta Steinar Wøllo DGE 
Kløfta Anne Gunhild Wøllo Ledsager 
Kolbotn  Bjørn Kihl Bødtker  
Kolbotn  Einar Engebretsen RF/Annual Giving 
Kråkerøy Claus Hellestad  
Langhus Jan A. Jørgensen   
Langhus Knut H. Christensen   
Lillestrøm Eugen Landeide  
Lillestrøm Trond Endresen  
Lillestrøm Elisabeth Aandalen  
Lillestrøm Tore Gulbrandsen Rotaract-ansvarlig (nye klubber) D-2260 
Lørenskog Karen Marie Ellefsen  
Lørenskog Haakon Aas  
Lørenskog Vest Kjell Rønningen  
Lørenskog Vest Inger Johanne Lervik  
Lørenskog Vest Asbjørn Løken  
Lørenskog Vest Mohasina Syed   Helse / sult 
Moss Jørn Roald Wille  
Mysen Knut Hope  
Mysen Petter Haagensen  
Mysen Johan Hovdedalen PDG (2007-08) 
Mysen Trygve Rindal  
Mysen Wenche Øiestad  
Nannestad Helge Enger  



Nannestad Rune Magnussen GSE-chair D-2260 
Nesodden Trude Wangsvig  
Nittedal Svein Bjørkøy  
Nittedal Gunnar Eigeland PDG (2000-01) 
Nittedal Gro Hansen  
Nittedal Bente Haukland  Næss   
Nittedal John Røstad  
Nittedal Jan Andersson  
Nittedal Ulf S. Henriksen IPDG 
Nittedal Torun Henriksen Ledsager 
Nittedal Tor Erik Gundersen  
Nittedal Rolf Theil Lese- og skriveopplæring 
Nittedal Eli Margrethe Theil Ledsager 
Nordby Petter D. Jenssen  
Onsøy Kai Marthinsen  
Onsøy Tove Kolberg Marthinsen  
Onsøy Kari Graham  
Oppegård Olav Klungreseth  
Oppegård Hans Arvid Rønning  
Oppegård Bente Foss  
Oppegård Severin Breivik  
Oppegård Tori Lundeby  
Oppegård Ole Andreas Wæhre AG område F 
Oppegård Inger-Lise Kollungstad  
Rakkestad Eva Øverby  
Rakkestad Hans Amund Lunde  
Rakkestad Svein Midtskog  
Rolvsøy Svein Andersen  
Rolvsøy Runar Svendsen  
Rygge Roger Brabo (Grannes)  
Råde Egil Hissingby  
Råde Gunn Tveter Ledsager 
Råde Svein Jansverk  PDG (1989-90) 
Råde Jan Sverre Hanssen AG område C 
Sagdalen Hans Helsør  
Sagdalen Brit Helsør Ledsager 
Sarpsborg Roar Hagren  
Sarpsborg Bjørn Erik Amundsen  
Sarpsborg Egil Hopland PolioPlus-Chair 
Skedsmo Nord Arne Besseberg  
Skedsmo Nord Svein-Erik Dippner Leder Medlemsutvikling 
Skedsmo Nord Irene Dippner Ledsager 
Skedsmokorset Jan Erik Gundelach  
Skedsmokorset Anne Soltveit  
Skedsmokorset Henry Kjell Johansen  
Skedsmokorset Herman Stabell DRFC / RFAC / PDG (2005-06) 
Skedsmokorset Marit Stabell  Ledsager 
Ski Johan A. Røse  
Ski Dag Briseid  
Skjeberg Kai Brandstorp  
Strømmen Turid Tangen  
Strømmen Johan O. Kibsgård  



Strømmen Jan Snare AG område G 
Strømmen Turi Snare Ledsager 
Sørumsand Bjørn Brodwall  
Sørumsand Per Wien  
Trøgstad Arne Sæther  
Trøgstad Tatjana Gundersen Ledsager 
Tune Karl Ivar Andersen  
Tune Åge Bjor PDG (2008-09) 
Tune Astrid Bjor Ledsager 
Vestby Paul Lohmann  
Vestby Lena Lohmann Ledsager 
Vestby Torfinn Fongen  
Vestby Brij Lal Moonga  
Vestby Karin Moonga Bjerke Ledsager 
Våler Rune Bergstrøm  
Årnes Edvin Bach-Gansmo  
Årnes Elsa Nysveen DYEO 
Årnes Terje Strømsæther AG område H 
Ås Jan Erik Olsen  
Ås Ole-Ludvik Kleven PDG (2004-05) 
Ås Marit Kleven Distriktspres. D-31 Inner Wheel 
Ås Arne Pedersen    AG område E 
Ås Grethe Pedersen   Ledsager 
   

Gjester  
Bryn RK  Bjørn Dahl PDG (1984-85) 
Södertälje Mälaren RC Solveig Nilsson Distriktsguvernør 2010-11, D-2370 Sverige 
Stockholm Söder RC Claes Nilsson Ledsager (Rtn) 
Bodø Øst RK / D-2270 Kirsten Marie Holmen Distriktsguvernør 2010-11, D-2270 
Bodø Sentrum RK / D-2270 Hans-Petter Solvei Ledsager (Rtn) 
NeRo Rotaractklubb Charlotte Ruste Distriktspresident Rotaract, D-2260 
   

Multidistriktsorganisasjon - Ungdomsutveksling  
Bodø Øst RK Ellen R.O. Strand  Ass DYEO, D-2270 
Nord-Odal RK Bente Akre DYEO, D-2300 
Mesna RK Sissel Skyltbekk Ass DYEO, D-2300 
Røros RK Pål Haanæs Ledsager (Rtn) 
Bodø Mørkved RK Dag Veimo DYEO, D-2270 
Porsgrunn RK/D-2290 Bjørg Karin Gjervik  MDYEO 
Nedenes RK/D-2290 Svein Line  MDYEO 
Kolsås RK / D-2310 Cato Lyche Gulli  MDYEO 
Hareid RK / D-2280 John Stennes MDYEO 
 Ingrid Stennes Ledsager   
Røa RK  Kjell Gogstad DYEO, D-2310 
Skien Vest RK/D-2290 Günter Zettel MDYEO 
Karmøy Vest RK / D-2250 Ove Midtskog MDYEO 
 Tove Midtskog Ledsager 
Nedenes RK/D-2290 Tone Kolbenstvedt DYEO, D-2290 

Inbound utvekslingsstudenter 2010-11  
Vertsklubb / distrikt  Land 
Nesbyen / D-2310 Agostina Capobianco Argentina 
Bardu / D-2270 Sebastian Resnekov Australia 



Nedenes / D-2290 Zoe Anne Cole Australia 
Kragerø / D-2290 Nicholas Green Australia 
Raufoss / D-2300 Maggie Mcdougall Australia 
Stokke / D-2290 Boaz Shearer Australia 
Sula / D-2280 Caitlin Elizabeth Norsworthy Australia 
Hadsel / D-2270 Daniel Richards Australia 
Lillehammer / D-2300 Stephanie Barker Australia 
Aalesund / D-2280 Brianna Keys Australia 
Mesna / D-2300 Charles Leo Kilby Australia 
Risør / D-2290 Zak Ambrose  Australia 
Bjugn / D-2280 Eduardo M. Amaral Paroso Brasil 
Kongsvinger / D-2310 Flavio Sader Corbucci Brasil 
Mysen / D-2260 Artur Miller  Brasil 
Mesna / D-2300 Monica Fayad Nascimento Brasil 
Hunn Gjøvik / D-2300  Kate Mc Gregor Canada 
Klepp / D-2250 Alyssa Stowell Canada 
Arna / D-2250 Lauren DeGroot Canada 
Hønefoss / D-2300 Connie Regier Canada 
Hadeland Syd / D-2300 Larriva Salazar Juan Francisco Ecuador 
Røros / D-2280 Diego Fernando Pinto Puga Ecuador 
Nordfjordeid / D-2250 Rikuo Ishino Japan 
Løten / D-2300 Abigail Erdman USA 
Kongsberg / D-2310 Sara Arneson USA 
Larvik Øst / D-2290 Noellen Anna Neisner USA 
Oppegård og Gjersjøen / D-2260 Devin Goebel USA 
Levanger / D-2280 John Brennan Sloan USA 
Brattvåg / D-2280 Brodas Williams Roland USA 
Kongsgaard / D-2290  Michael Everett Walters USA 
Lade / D-2280 Jessica Johanson-Kubin USA 
Grimstad / D-2290 Kelly Mcginnes USA 
   
Råde / D-2260 Camilla Røstad  YE-Alumni  
Nannestad / D-2260 Christan Olsen Nordby YE-Alumni  
   
Antall deltakere: 231   
   
Forkortelser:   
L Ledsager  
Rtn Rotarianer  
PDG  Past District Governor  
DGE District Governor Elect  
DGN District Governor Nominee  
AG Assisterende guvernør  
YEO Youth Exchange Officer  
DYEO District YEO  
MDYEO Multi District YEO  
   
 
 
 
 
 



Vedlegg 2 
RI-direktør Barry Mathesons hilsen til 
 

Distriktskonferanen for Distrikt 2260 11. september 2010 
 
 
Det er hyggelig å se så mange her i dag. 
Jeg skal først og fremst overbringe hilsen - og de beste ønsker – fra Rotary International pre-
sident Ray Klinginsmith. 
 
Han er som dere kanskje vet fra Texas, USA, og referer stadig til ”cowboy logic” når noe skal 
diskuteres eller besluttes. 
 
Er det logisk for en cowboy - så er det enkelt og ukomplisert. 
 
La meg begynne med å konstatere at rotary-året 2010-2011 er det året hvor forandringene har 
stått i fokus. 
 
Vi har en Rotary International-president som stiller spørsmål ved hvordan vi gjør ting, hvorfor 
vi gjør dem og hvorfor vi gjør dem på den måten vi gjør. 
 
Han har redusert antall komiteer i Rotary International til halvparten. Han har endret styrear-
beidet slik at styremøtene er lengre - men i hovedsak arbeider som et styre i en hvilken som 
helst virksomhet - og ikke utelukkende leser rapporter fra administrasjonen – som tidligere 
kunne holde styret så opptatt at det aldri fikk gjort endringer. 
 
Alle sider av det vi gjør, sømfares på leting etter mer rasjonelle rutiner, mer effektive beslut-
ningsprosesser og ikke minst planer for hvorledes Rotary skal kunne bli en organisasjon som 
oppfattes som betydningsfull både internt blant medlemmene og ikke minst eksternt i sam-
funnet rundt oss. 
 
Nå skal ikke alt dette tilskrives RI-president Ray Klinginsmith, men han kom på det rette 
tidspunkt – blant annet i forbindelse med revideringen av ”The Strategic Plan”. 
 
The Strategic Plan har fått en solid gjennomgang og fremstår i dag som en seriøs plan for vi-
dereutvikling av Rotary i årene som kommer. 
 
Hva er så The Strategic Plan, og hvorfor synes jeg den er så viktig. 
 
Planen tar for seg Rotary’s kjerneverdier som er ufravikelige: 
 

Service 
Fellowship 
Mangfold 
Integritet og 
Lederskap. 

 
På et fundament av disse kjerneverdier har vi tre pilarer som symboliserer våre tre strategiske 
prioriteter: 
 



Støtte og styrke klubber 
Fokusere på - samt øke humanitær service 
Styrke public image og oppmerksomhet 

 
Om vi ser nærmere på disse tre pilarene hver for seg - og hvilke mål de har, er de som følger: 
 
Målene for å støtte og styrke klubber er: 
 

Å fostre klubb innovasjon og fleksibilitet 
Balansere aktiviteter i alle tjenesteveier  (avenyer) av service 
Promotere mangfold i medlemsmassen 
Forbedre medlemskapsrekruttering og medlemskapenes varighet i Rotary 
Utvikle ledere 
Utvide Rotary 
Oppmuntre til strategisk planlegging på klubb og distriktsnivå. 

 
Målene for å fokusere på, samt øke, humanitær service er: 
 
Utrydde polio 
Øke varig service fokusert på 
 program for ungdom og yngre voksne 
 Rotary Foundations seks fokus områder (som er): 
  freds- og konflikt løsning/ samt       
 forhindre at konflikter oppstår 
  beskyttelse mot sykdom samt behandling 
  vann og sanitær 
  gravide og barns helse 
  basis utdannelse lese/skriveferdigheter 
  utvikling av økonomi og samfunn 
Utvide strategiske partnerforhold og cooperative relasjoner 
Kreere signifikante prosjekt lokalt og internasjonalt 
 
Målene for å styrke public image og oppmerksomhet er: 
 
Samkjøre vår image og oppmerksomheten rundt Rotary-merket (brand) 
Publisere tiltaksorientert service 
Promotere våre kjerneverdier 
Understrek service basert på yrkestjenesten 
Oppmuntre klubber til å promotere sine nettversmuligheter og merkeaktiviteter (signature 
activities) 
 
Hvis vi stopper opp et øyeblikk og ser på det jeg nettopp har fortalt om ”The Strategic Plan”, 
så kan det kanskje synes overveldende. Men ved nærmere ettertanke og gjennomgåelse tror 
jeg vi ser at det hele henger sammen og representerer en helhet. 
 
De tre strategiske pilarene henger i hverandre: 
 
En bedring av forholdene i klubbene med økt engasjement, bedre ledere og større aktivitet vil 
utvilsomt lede til flere humanitære prosjekt og derved mer oppmerksomhet og PR rundt Rota-
ry. 



 
Større oppmerksomhet og PR rundt Rotary vil føre til større interesse for organisasjonen og et 
potensial for flere medlemmer. 
 
Utryddelsen av polio og større satsing på de nye generasjonene vil føre til mer oppmerksom-
het og flere medlemmer. 
 
Ja, da er vel alt i sin skjønneste orden? 
 
Er det da lov å stille følgende spørsmål: Hvorfor mister Rotary i Norge i dag medlemmer. Vi 
vet at vi stadig rekrutterer nye medlemmer, men vi mister flere enn vi rekrutterer. 
 
Er vi i ferd med å bli irrelevante? 
Kan det tenkes at mens mange ledere i klubbene forsøker å gjøre minst mulig ”belastende” på 
medlemmene, med prosjekt og spørsmål om bidrag til Rotary Foundation og humanitære pro-
sjekt, så er de egentlig med på å gjøre Rotary irrelevant? 
 
Er et klubbmøte i ny og ne, litt ettersom det passer og programmet virker innbydende, ikke 
nok til å holde på de personene vi gjerne ville invitere inn, eller beholde? 
 
Kan det tenkes at hvis vi analyserte aktiviteten i våre klubber, og med ”The Strategic Plan” i 
hånd, gjorde en real dugnad for å forbedre klubbene i henhold til målene i planen, at vi faktisk 
kunne bli mer relevante – kanskje til og med mye mer relevante? 
 
Med det frafallet vi ser i dag og ikke minst den økende alder på medlemmene, har vi råd til 
ikke å stille oss spørsmålet: Er vi relevante og hva kan vi gjøre for å bli bedre? 
 
Det diskuteres en stor nordisk media-kampanje for å presentere Rotary til allmennheten. 
Kampanjen vil, om den lykkes, etter all sannsynlighet føre til større nysgjerrighet for Rotary 
hos flere. 
 
Det er jo strålende, men 
  
Vil de klubber som blir gjenstand for slik nysgjerrighet, leve opp til den beskrivelse vi gir av 
hva en rotaryklubb skal være og hva den skal bedrive? 
 
Med andre ord er vi beredt? 
 
Er vi relevante i forhold til vårt motto Service Above Self (å gagne andre),  
i forhold til vårt formål som lyder: 
 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all 
virksomhet, og spesielt viljen til: 
 
1) å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. 
 
2) å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke 
hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne andre. 
 
3) å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 



4) å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspen-
nende felleskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre. 

 
For ikke å ta helt av, som en gammel svovelpredikant jeg engang kjente, nøyer jeg meg med å 
si, jeg tror ikke vi i mange av våre klubber i dag er relevante. 
 
Men jeg tror det er mulig å bli relevante. Men da må vi ikke sove i timen lengre. Da må vi opp 
å stå. Vi må ta tak og rydde i eget hus. Vi må få tilbake gleden ved å være med på å gagne 
andre. 
 
Kjenne at vi er av betydning. Være med på å gjøre en forskjell. Det skal synes at Rotary er til 
for å bidra til et bedre samfunn, 
 

et samfunn som søker fred, 
et samfunn som søker å hjelpe de som intet har, 
et samfunn som tar ansvar for seg og sine og som har overskudd til å hjelpe de sam-
funn som av ulike årsaker kommer i behov for støtte og hjelp, samfunn hvor barnedø-
deligheten er høy, hvor hungersnød, vold og analfabetisme råder og intet håp finnes 
uten organisasjoner som Rotary. 

 
Vi er ikke alene. Når vi ser på Rotary Foundation’s seks fokusområder og sammenlikner dem 
med FN’s tusenårsmål så ser vi at de er sammenfallende. 
 
Det er mange nasjoner og organisasjoner der ute som har sett behovet. Slik var det også med 
polio. Mange så behovet og noen mente at noe måtte gjøres. Det var Rotary som viste leder-
skap og som tok initiativet og ledet krigen mot polio. Nå er mange med, men det vil alltid stå 
som et monument, at det var Rotary som ledet an. 
 
Mine venner. Vi kan bli relevante igjen. Når folk ser kampanjen for Rotary i diverse media, 
skal vi være hva vi sier vi er fordi: Det bestemmer hver enkelt rotaryklubb. 
 
La meg påpeke at det er viktig at vi regionaliserer. Rotary kan og vil ikke være det samme hos 
oss som i for eksempel India, Afrika eller Japan. 
 
Vi vil aldri lykkes med å realisere vår drøm om et revitalisert Rotary om vi forsøker å bli som 
andre med helt ulike forutsetninger. 
 
Det viktige er at vi ut i fra våre forutsetninger gjør en innsats som harmonerer med vår kultur 
og våre verdier. 
 
En tanke som slår meg når jeg leser om eldrebølgen og behovet for økte skatter, altså erkjen-
nelsen av at det blir færre til å betale for lokal humanitære tjenester til en stadig eldre befolk-
ning, og dette må finansieres gjennom høyere skatter. 
 
Er det realistisk å tro at samfunnet (les myndighetene) vil være i stand til å dekke alle nasjona-
le humanitære behov i framtiden? 
 
Altfor mange synes å tro at det vil gå bra. Jeg derimot tror ikke det. Jeg tror behovet vil over-
stige myndighetenes kapasitet innenfor et skattenivå befolkningen aksepterer. 
 



Kan det derfor tenkes at vi som medlemmer av et samfunn må begynne å ta større ansvar selv. 
Er det på tide å begynne å praktisere/øve oss på å ta et større lokalt ansvar slik at vi når vi 
våkner til realitetene, er beredt? 
 
Her har, etter mitt skjønn, Rotary en stor oppgave. Her kan Rotary vise ansvar og ledelse. Her 
kan vi komme til å bli mer relevante fortere enn vi selv aner. 
 
Det er kanskje ikke dumt å studere president Ray’s Presidential Citation. Her er det mange 
oppgaver som klubbene kan gjøre, og som vil hjelpe dem til mer aktive klubber, og en erkjen-
nelse fra RI-presidenten i tillegg. 
 
Jeg vil gjerne si et par ord om The Rotary Foundation. Det er som vi alle vet vår stiftelse. En 
stiftelse som skal hjelpe oss å finansiere de mange gode prosjektene som klubbene utarbeider. 
 
Det er en kjensgjerning at The Rotary Foundation ikke kan støtte alle henvendelser stiftelsen 
får. Og om vi sprer våre prosjekt over for mange ulike områder, vil vi komme til å ”smøre så 
tynt” at vi ikke synes, og følgelig ikke oppfattes som vesentlige. 
 
Derfor har stiftelsen besluttet å gå inn for ”The Future Vision Plan”. Den er i sin enkelhet lagt 
opp til å fokusere på de hovedområdene som er stiftelsens fokusområder, som jeg nevnte tid-
ligere. På den måten får vi større satsing på et mindre antall områder, men satsingene blir des-
to tyngre. 
 
For å klare å yte bidrag er stiftelsen avhengig av årlige bidrag fra rotarianere og deres klubber. 
Jeg refererer til det som kalles Annual Giving. Det er fra de bidragene det igjen utbetales støt-
te til prosjektene. 
 
I tillegg er det viktig om det også kan stimuleres til å øke bidragene til det permanente fondet 
da dette over tid vil sikre stiftelsen betydelig avkastning som igjen går til prosjekt. 
 
Men hva da med prosjekt som 
 

Shelterbox 
Wasrag 
200 million challange 
eller Polio pluss. 

 
De trenger også bidrag. 
 
Ja, det er riktig, og spesielt nå som vi ser den ene naturkatastrofe etter den andre er spesielt 
Shelterbox et flott tiltak. Det kommer fram umiddelbart og er i mange tilfeller den første og i 
noen tilfeller den eneste hjelpen mange får. 
 
Jeg ønsker ikke på noen måte å redusere entusiasmen for Shelterbox, men gjør samtidig opp-
merksom på at bidragene til Shelterbox ikke kommer Rotary til gode økonomisk, selv om det 
utvilsom er med på å styrke Rotary’s public image. 
 
Det er ikke med på å bidra til Annual Giving, og hvis bidrag til Shelterbox samt Wasrag og 
liknende tar helt av på bekostning av Annual Giving, vil det svekke vår stiftelses mulighet til 
å støtte våre egne og mange prosjekt. 



 
Det kan derfor være fornuftig å ha dette i tankene. Når vi snakker om bidrag til Annual Gi-
ving og for eksempel Shelterbox, så sier vi som Ole Brum sa, ja takk begge deler. 
 
Og når det gjelder vår stiftelse, så gjelder alltid slagordet: EVERY ROTARIAN EVERY 
YEAR. 
 
Og det gamle motargumentet om at vi ikke får skattefradrag slik som i Amerika, så er det ikke 
riktig, og det burde alle rotarianere vite og gjøre noe med. 
 
Alle rotarianere som bidrar til stiftelsen med kr 500 i et kalenderår, og rapporterer dette, får kr 
140 i skattereduksjon. 
 
Jeg har nevnt revitalisering av klubbene for å bli relevante i dagens samfunn. 
 
De fleste har fått med seg at vi nå har fått en 5. avenue of service, en femte tjenestevei, New 
Generation Avenue, de nye generasjonenes tjeneste. 
 
Denne tjenestevei er så ny at den ikke kom med i president Ray’s  Presidential Citation. 
 
Den er derimot kommet fra et Council on Legislation – Lovrådet – i år, som så behovet for å 
betjene de nye generasjoner. 
 
Denne nye aveny skal jo diskuteres senere under denne konferansen så jeg skal begrense meg 
til et spørsmål: 
 
Hvordan betjener vi de nye generasjoner? 
 
Hvis vi bruker ”cowboy logic”, tror jeg svaret kan gjøres så enkelt som: 
 
Ved å være relevante 
 
Som feriebiskop Fjærtnes, i Rolf Wesenlunds skikkelse, sa: 
 
Skal vi gjenta dette sammen dere: 
 
Ved å være relevante! 
 


