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Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 

Distriktsrådsmøte nr 2/10-11 

18.11.2010 kl 1700 -21.00  Sted: Ignarbakke, Enebakk 

Innkalt av: DG Lena J. 
Mjerskaug  

 

Ordstyrer: DG 
Lena J. 
Mjerskaug 

 Referent:  Jan Eddie Tinlund 

Deltakere:  

 

 

 

 

Forfall: 

Lena Mjerskaug, Åge Bjor (frem til kl. 1830), Ole Ludvik Kleven, Svein-Erik 

Dippner, Johan Hovdedalen, Herman Stabell, Steinar Wøllo, Grethe Giltvedt, Terje 

Strømsæther, Svein-Erik Moe, Arne Pedersen, Ole Wæhre, Per Kongsnes, Jan Snare, 

Rune Magnussen, Elsa Nysveen, Svein Ivar Hansen, Jan Eddie Tinlund, Einar 

Engebretsen 

Observatører: Distriktspresident Inner Wheel, Marit Kleven, påtroppende 

opplæringsleder Einar Bergum 

Ulf Henriksen, Distriktspresident Rotaract, Charlotte Ruste, Jan Vatn, Jan Sverre 

Hanssen, Rolf Nesteng, Halvor Kise, 

(”Frivillig fremmøte”): Mohasina Syed, Per Rismark, Rolf Theil, Tore Gulbrandsen, 

Egil Hopland, Ole Larmerud. 

 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfris
t 

    8/10-11 Velkommen 

DG ønsket velkommen til dette utvidede distriktsrådsmøtet. 

Påtroppende opplæringsleder Einar Bergum presenterte seg. 

Han vil overta etter Ole Ludvik Kleven fra 1.7.2011. Han 

kommer fra Kløfta Rotary Klubb. 

Lena  

 

 

 

 

 

9/10-11 Informasjon om diskusjon/fattede vedtak i forutgående 

styringsgruppemøte 

DG orienterte om de saker som ble behandlet i 

styringsgruppemøtet.  Se kopi av eget referat fra møtet. 

RI har gitt ut en ny strategisk plan som distrikt 2260 bør 

forholde seg til i sitt videre arbeid.  En skjematisk fremstilling 

av planen ble utlevert til møtedeltagerne. 

Lena  

10/10-11 Gjennomgang av distriktet 5 fokusområder for 

inneværende år, jfr. Norsk Rotary Årbok 2009-2011 side 

11 og 12, samt prioriteringene i årets budsjett. 

Lena 
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t 

RF Distrikt 2260 har ca 40.000 USD som er tilgjengelig for 

prosjekter. Han savner et større engasjement ute i klubbene, 

da de nå kan søke om midler.  Det store fokus og engasjement 

rundt Polio Plus og at kunnskapen ute i klubbene ikke har 

vært god nok om disse mulighetene til støtte, kan være blant 

av årsakene til at ikke flere har søkt om støtte. 

Rotasjonsprinsippet i Rotary kan også være en medvirkende 

til at kunnskapen ikke holdes ved like. Herman vil sammen 

med AGene gå aktivt ut med informasjon til klubbene. Det ble 

også nevnt at ”futten” hadde gått ut av en del klubber, fordi 

gjennomsnittsalderen har gått opp.  

DG nevnte at en del klubber var aktive år etter år og 

utfordringen må være å få til et større engasjement hos de 

klubbene som tidligere ikke har vært engasjert i internasjonale 

prosjekter. Det ble også nevnt at en del klubber har samarbeid 

med andre klubber og organisasjoner utenom rotarysystemet, 

og dette kan være noe av grunnen til at det ikke er så stort 

trykk på innkomne søknader om støtte fra distrikt 2260. 

Herman orienterte om at midlene kan overføres fra år til år, 

slik at disse ikke går tapt.   

Alle innbetalinger over NOK 500,- gir rett til skattefradrag.  

De fleste klubbene har en positiv holdning om at distriktets 

mål er det samme som RIs; å betale USD 100 pr. rotarianer pr. 

år. 

RYLA er et av flaggskipene til distrikt 2260.  

Tilbakemeldinger fra klubbene er at Fredriksten Festning er et 

ideelt sted for denne typen arrangementer og bør ikke flyttes. 

Ole Ludvik orienterte om at arbeidet med å få sponsorer på 

plass for arrangementet i 2011, er i godt gjenge. På spørsmål 

om det var mulig å søke distriktet om midler til dyre 

foredragsholdere, ble det opplyst at prosjektmidler distriktet 

har ikke kan benyttes til lønn. 

ROTARACT i distrikt 2260 består i dag av 4 klubber med 

totalt 44 medlemmer.  En rekke av disse er såkalt overårige, 

dvs. at de har passert 30 år. Rotaractklubben i Fredrikstad er i 

prosess mht å finne ut om de kan gjenreise seg – f eks i et 

samarbeid med Høyskolen, slik at vi kan få 5 aktive klubber i 

løpet av dette rotaryåret. DG ønsket at vi også skulle klare å få 

Rotaractklubbene i distrikt 2260 ”Bigger, Better and Bolder” 

En del Rotaract medlemmer deltar på RYLA hvert år. 

Johan Hovdedalen mente at de klubbene som var med og 

startet opp en Rotaractklubb måtte bli mer aktive med å følge 

opp ansvaret de har ovenfor sin Rotaractklubb.  Steinar Wøllo 

stilte spørsmålet om hvor lenge Rotary skal være med å gi 

Herman 

Stabell 
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Side 3 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfris
t 

”kunstig åndedrett” til Rotaractklubber som ikke fungerer. 

Ole Ludvik Kleven anbefalte at man benyttet RYLA 

seminaret til å reklamere for Rotaract, da mange av 

ryladeltagerne kunne være potensielle Rotaractmedlemmer. 

Han anbefalte også at DG måtte være mer synlig på RYLA 

seminaret og at man unngikk andre viktige 

møtearrangementer i den tiden RYLA arrangeres. 

I byer hvor det er universiteter og høgskoler bør det etableres 

kontakt med disse fra våre lokale Rotaryklubber, med tanke 

på å kunne etablere en Rotaractklubb. 

Det ble foreslått fra flere at en liste over ryladeltagerne hvert 

år burde sendes til distriktets Rotaractklubber, noe som ble 

opplyst blir gjennomført hvert år. 

GSE og ungdomsutveksling (Alumnis = en person som har 

deltatt i et rotaryprogram)  

Årets GSE utveksling går til Pennsylvania i USA. Vanligvis 

inviterer klubbene utvekslingsdeltakere en gang til klubbmøte 

før de reiser ut og en gang til klubb møte etter at de er 

kommet hjem igjen.  Det var enighet blant møtedeltagerne at 

Rotary klubbene må bli flinkere til å holde kontakten med 

disse, da det her er mulighet til å verve nye motiverte 

medlemmer. 

Marit Kleven opplyste at hun var meget godt fornøyd med den 

kommunikasjon Inner Wheel hadde med Rotary distrikt 2260, 

og fortalte litt om sin egen motivasjon gjennom sine møter 

med distriktets InnerWheelklubbpresidenter. Hun hadde dog 

ikke så stort distrikt at InnerWheel har innført ordningen med 

AGer. 

 

Medlemsverving og etablering av nye klubber 

Ole Ludvik Kleven mente vi er altfor konservative når vi går 

ut for å skaffe nye medlemmer.  Vi prioriterer ”nærfamilien” 

og nærmiljøet og glemmer bl.a. potensialet som ligger i 

Rotaract, GSE, Inner Wheel, Round Table, Ladies Circle og 

andre. Viktig at vi også orienterer om hva Rotary faktisk står 

for, slik at dette blir bedre kjent. Dette bør AGene ta opp på 

områdemøtene. 

Svein-Erik Dippner var klar på at engasjementet hos hvert 

enkelt klubbmedlem måtte bedres.  Steinar Wøllo mente at vi 

måtte etablere en bedre kontakt med det lokale næringslivet, 

da det her er potensielt mange nye medlemmer.  Det er en 

utfordring for alle organisasjoner og klubber å skaffe nye 

medlemmer som blir værende i klubben.  De fleste 
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organisasjoner og klubber mister medlemmer for tiden. 

Åge Bjor er distriktet kontaktperson når det gjelder etablering 

av nye klubber i distriktet. Det har ikke blitt etablert noen nye 

klubber i Distrikt 2260 siden 1998, og siden da har distrikt 

2260 mistet 3 klubber.  Det er et mål for dette rotaryåret å se 

på muligheten til å etablere nye klubber i distriktet. Snittalder 

for medlemmer i en nyetablert klubb er vanligvis ca. 45 år. 

 

 

  

 

 

11/10-11              Status og fokus/Prioriteringer på veien videre 

Det er viktig at alle klubbene oppfatter distriktets organisasjon 

som et serviceorgan for klubbene. 

Det er noe ulikt syn på hvilke tjenester den enkelte klubb har 

gitt uttrykk for at de ønsker/trenger fra distriktet.  Noen 

klubber har gitt uttrykk for spesifikke ønsker og disse 

klubbene må følges opp med direkte kontakt. Temaet ble 

diskutert. 

Den enkelte klubbs KPM gir noen av svarene på dette. 

Klubbenes KPM har 3 dimensjoner: 

 Planleggingsverktøy 

 Dimensjoneringsverktøy 

 Prioriteringsverktøy 

Det er viktig at distriktet tar hensyn til klubbene ønsker i det 

videre planleggingsarbeidet fremover.  

En sentral sak var om distriktet må ta et større ansvar for å 

gjøre Rotary bedre kjent i media. DG mente dette primært var 

en oppgave for hver enkelt klubb i sitt nærmiljø. Noen klubber 

har allerede i dag en ordning med lokalemedier hvor de får inn 

informasjon om lokale engasjement, men vi bør muligens lage 

en ”faktaboks” med info om Rotary, som hver enkelt kan 

forsøke å få inn sammen med de ulike oppslag. 

Likeledes har Område B planlagt å rykke inn en månedlig 

annonse om hvor møtene avholdes og temavalg på møtene. 

Herman Stabell mente det også var viktig at det i slike 

opplegg også var en nettadresse, hvor de som ønsker mer 

informasjon kunne finne denne. 

Jan Snare ønsket å vite om distriktet kunne gå til anskaffelse 

av forskjellige rotaryeffekter, som vester, flagg, bannere etc., 

Lena/Alle 

med 

dedikerte 

arbeidsopp

gaver 
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som klubbene kunne låne i forbindelse med stands og andre 

arrangementer de gjennomfører.  Det ble opplyst at den 

enkelte klubb kunne søke om slike midler fra tiltaksfondet, da 

det sannsynligvis er ønskelig at det enkelte klubbnavn 

fremkommer på effektene. 

DG opplyste at distriktet i inneværende år hadde prioritert 

økonomisk bistand til klubbene i forbindelse med 

oppgradering av hjemmesidene. 

 

 

12/10-11 Midtveismøte 

Lørdag 22. Januar 2011 er det planlagt midtveismøte for 

distriktets klubbpresidenter.  Ca. 50 % av klubbpresidentene 

har, på forespørsmål, opplyst at de godt kan klare seg uten 

dette møtet. Noen har også gitt tilbakemelding om at 

programinnholdet vil være viktig for om de ønsker å delta 

eller ikke. Saken ble diskutert.  Det ble også foreslått at et 

slikt møte kunne avholdes områdevis, men dette ble ikke 

realitetsbehandlet. Det var enighet om at møtet denne gang 

skulle avholdes som planlagt og at det var viktig å se på 

utfordringene fremover enn å ha et tilbakeblikksmøte. 

DG ønsket også å utfordre AGene på hva som må være med 

på agendaen på et midtveismøte. 

Ole Ludvik Kleven var klar på at midtveismøtet burde 

arrangeres også med tanke på motivasjonen og 

nettverksbyggingen det siste halve året som president. 

Lena  

13/10-11 Eventuelt 

Ny organisasjonsplan for distrikt 2260 

Generalforsamlingen på årets distriktsamling vedtok en ny 

organisasjonsplan for distriktet. Et gjennomarbeidet dokument 

vil bli presentert på distriktsrådets møte i mars 2011. Det er et 

mål om at den nye organisasjonsplanen skal kunne bli 

gjeldende fra 1.7.2011. 

Arne Pedersen tok opp den endrede rollen til AGene. Dette vil 

bety mer ansvar og større krav til den enkelte AG i fremtiden. 

Rotary Lederskole 

DG opplyste at noen klubber i distriktet ønsket at det ble 

etablert en Lederskole hvor det kan gis innføring i alle deler 

av Rotarys virkeområde, både nasjonal og internasjonalt. 

Grunnen for forslaget var at det er viktig å utdanne ledere som 

kan være med å utvikle Rotary videre inn i fremtiden. DG vil 

arbeide videre med disse forslagene og ber om innspill i 

Alle 

 

Ole 

Ludvik 

Kleven 
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saken. Det er ikke ønskelig at Norge går så langt som Sverige 

og Danmark som har etablert en egen 

”mastergradsutdanning”. 

Convention 2011 i New Orleans, USA 

Saken ble diskutert og det ble enighet om at distriktet ikke 

skulle utarbeide noe felles opplegg for de klubbmedlemmer 

som ønsket å delta. 

 

 
 

  

Sted og dato: 
Drøbak, 
21.11.2010 

 Signatur: 
Jan Eddie 

Tinlund 

 

 

 

 


