
 

Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 

Utvidet Distriktsrådsmøte nr 4 2010-

2011 
19.5..2011 kl 16.30 – 

20.00 

 Sted: Ignarbakke, Enebakk 

Innkalt av: DG Lena J. 

Mjerskaug  
 

Ordstyrer: 

DG Lena J. 

Mjerskaug 

 Referent: DGN Jan Eddie Tinlund 

Deltakere:  

 

 

Forfall: 

 

Inviterte: 

 

 

Inviterte, 

ikke delta-

kende: 

Lena Mjerskaug, Steinar Wøllo, Åge Bjor, Jan Eddie Tinlund, Svein-Erik 

Dippner, Johan Hovdedalen, Herman Stabell, Elsa Nysveen.  

 

Ole Ludvik Kleven, Svein Ivar Hansen.  

 

Arne Pedersen, Grethe Giltvedt, Jan Snare, Jan Sverre Hansen, Ole Wæhre, 

Einar Bergum, Per Frode Rismark, Jan Vatn 

 

Ulf S. Henriksen, Rolf Nesteng, Svein-Erik Moe, Terje Strømsæther, Dis-

triktspresident Inner Wheel, Marit Kleven, Distriktspresident Rotaract, Char-

lotte Ruste, Halvor Kise, Rune Magnussen, Einar Engebretsen, Egil Hopland, 

Mohasina Syed, Rolf Theil, Tore Gulbrandsen, Per Kongsnes, Ole Larmerud. 
 

Sak Oppfølging 

Nr Tittel/emne Hvem Frist 

21/10-11 Velkommen 

DG ønsket velkommen til det utvidede distriktsrådsmøtet 

som er det siste i dette Rotaryåret. 

Protokollen fra distriktsrådsmøtet 3. mars 2011 ble gjen-

nomgått. Endringene som ble besluttet på generalforsam-

lingen i september 2010 må samsvare bl.a. mht AGenes 

rolle.  Ingen av de nåværende AGer var ved tiltredelsen 

informert om at det ville komme en komitérolle i tillegg til 

den opprinnelige AG oppgaven. Viktig at det blir opplyst til 

nye kandidater at AG rollen er blitt utvidet, slik at enkelte 

av AGene kan påregne og få et utvidet arbeids-

/ansvarsområde . 

 

  

22/10-11 Gjensidig informasjonsutveksling/oppdatering 

Distriktet hjemmeside  

DG opplyste at det ligger en del saker og venter på å bli 

publisert på distriktets hjemmesider. DG vil ta dette opp 

med distriktets WEB master. 

 

 

DG 

 

 

ASAP 
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Sak Oppfølging 

Nr Tittel/emne Hvem Frist 

 

Presentasjon av ny DGNN  

Elsa Nysveen har sagt seg villig til å stille som guvernør i 

2013-2014. Hun kommer fra Årnes RK og bor i Nes kom-

mune i Akershus.  Hun arbeider som rektor, har vært aktiv i 

lokalteateret.  Hun arbeider også med ungdomsutveksling i 

distrikt 2260.  Hun ble ønsket velkommen og alle ønsket 

henne lykke til med guvernørvervet. 

Intercitymøter 

Erfaringer så langt har vist at Intercitymøter ikke gir de 

store oppmøter fra inviterte naboklubber. Dette kan skyldes 

geografiske forhold, men DG og AGene ble oppfordret til å 

ha fokus på dette fremover. 

NORFOsaker 

DG Lena Mjerskaug er gått inn i styret for NORFO etter at 

et annet styremedlem har trukket seg. 

DG hadde ikke mottatt protokollen fra Vårmøtet ennå, men 

opplyste at den ville bli utsendt til møtedeltakerne/de invi-

terte så snart den ble mottatt. 

 

Fire tidligere guvernører har skrevet til NORFO om at de 

ønsker årboken/matrikkelen fortsatt tilgjengelig i papirfor-

mat. Årboken vil fra førstkommende Rotaryår kun finnes i i 

elektronisk form. 

Den nåværende løsning er et resultat av en spørre-

undersøkelse og en etterfølgende beslutning om å gå fra 

papir til elektronisk form. NORFO var enstemmig i å opp-

rettholde vedtaket fra Høstmøtet 2009 om å ikke trykke ny 

utgave av boken. Det vil bli gitt enda bedre informasjon til 

klubbene om hvordan det enkelte medlem skal gå frem, for 

å få tilgang i Medlemsnett. Hvert medlem må ha et eget 

brukernavn og passord.  Klubbsekretæren må bistå med å 

åpne en profil for hvert medlem, før tilgang kan gis. 

 

Arne Fuglum, Drammen Syd Vest RK er valgt som admini-

strator for Handicamp Norway 2012. 

 

23/10-11 Orientering fra AGene om klubbaktivitetene 

DG orienterte kort om status fra de AG-områder som ikke 

var representert på møtet. Rakkestad RK har økt sin med-

lemsmasse, mens Gamlebyen RK har noen utfordringer mht 

til medlemsnedgang. 
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Sak Oppfølging 

Nr Tittel/emne Hvem Frist 

Grethe Giltvedt orienterte om klubbene i område D. Klub-

bene er stabile og jordnære. Presidentene er flinke til å sam-

arbeide og mye av dette skyldes AGenes koordinerende 

rolle. Alle klubbene har sine lokale prosjekter og noen plan-

legger også internasjonale prosjekter. Mysen RK har i alle 

år vært gode når det gjelder ungdomsutveksling. 

 

Jan Snare orienterte om klubbene i område G, hvor mange 

klubber jobber med rekrutteringsutfordringene. De påtrop-

pende presidenter er svært kunnskapstørste. Det vil bli ar-

rangert to Intercitymøter i området – ett på høsten og ett på 

våren. AG vil arbeide for at klubbene i området kan gå 

sammen, for å finansiere en ungdom i forbindelse med ung-

domsutveksling.  Hvis alle går sammen, vil det også bli 

enklere å finne frem til gode vertsfamilier. Lokale prosjek-

ter vil være viktig for å synliggjøre Rotary og derigjennom 

kunne skaffe nye medlemmer. 

 

Arne Pedersen orienterte fra område E. Han opplyste at det 

var satt i gang et arbeid for å få til en ny Rotaryklubb på 

universitetet i ÅS.  Man vil forsøke å satse på et internasjo-

nalt miljø, men med en norsk grunnstamme.                       

 

Bundefjorden og Nesodden RK har besluttet å slå seg sam-

men til en klubb. AG Arne Pedersen orienterte om at den 

”nye” klubben vil få 45 medlemmer og at presidenten for 

2011-2012 vil komme fra den tidligere Bundefjorden RK. 

Både DG og AG vil ha spesiell fokus på denne klubben i 

den nærmeste tiden med tanke på støtte og oppmuntring. 

 

Ole Wæhre orienterte fra område F. Langhus RK sliter en 

del og den påtroppende presidenten vil jobbe for å snu den 

negative trenden.  Dersom man ikke lykkes med å øke med-

lemsantallet kan det bli aktuelt å gå inn i Ski RK. 

24/10-11              Nytt fra Hovedkomiteene 

 

Svein-Erik Dippner orienterte om status for medlemsut-

viklingen i distriktet. Medlemsmassen har vært relativt sta-

bil de siste månedene.  Drøbak RK har hatt en reduksjon på 

9 medlemmer og Langhus RK en reduksjon på 7 medlem-

mer uten at de har klart å få noen nye medlemmer.  Distrik-

tet har pt. hatt en reduksjon på ca 40 medlemmer i løpet av 

dette rotaryåret. 

 

Herman Stabell orienterte om status for RF. 

Distrikt 2260 har enda penger som er tilgjengelig for inter-

nasjonale prosjekter. Det store fokus og engasjement rundt 
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Sak Oppfølging 

Nr Tittel/emne Hvem Frist 

Polio Plus og at kunnskapen ute i klubbene ikke har vært 

god nok, kan være blant årsakene til at ikke flere har søkt 

om støtte.  

Når det gjelder DSG, spesielt til lokale prosjekter, så er alle 

pengene gått til de klubbene som har søkt og alle USD 8500 

er brukt. 

DDF midlene kan overføres fra år til år, slik at disse ikke 

går tapt, men kan brukes neste Rotary år.   

Alle innbetalinger til Annual Fund og PolioPlus over NOK 

500,- gir rett til skattefradrag for det enkelte medlem. DG 

har utarbeidet et eget skjema for ”klubbvise innrapporte-

ringer”, i tillegg til det tidligere etablerte ”autogiro-

skjemaet” fra NORFO.   

De fleste klubbene har en positiv holdning om at distriktets 

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

pr. år. 

Distrikt 2260 er klart best av alle distriktene i Norge både 

totalt og pr. capita. 

Så langt i år har klubbene bidratt med USD 75000 til An-

nual Giving og USD 55000 til polio, og dette står det re-

spekt av. 

Herman anbefalte også at alle de påtroppende klubb- 

presidenter deltar på Rotary Institute på Lillestrøm 7. – 9. 

oktober 2011. Instituttet har egen hjemmeside 

http://rotaryinstitute2011.rotary.no. 

 

Johan Hovdedalen orienterte om distriktsprogrammene.   

Ungdomsutvekslingsprogrammet fungerer bra og det er 

ikke problemer med å finne ungdom som ønsker å reise ut.  

Tre ungdommer vil reise ut i år – to fra Bundefjorden og en 

fra Enebakk. 

RYLA er et svært vellykket prosjekt i vårt distrikt og Johan 

ga en stor takk til klubbene for deres gode engasjement i 

RYLA. 

GSE Arbeidet fungerer bra og 4 representanter reiste ut den 

7. mai til 5. juni til Pennsylvania, USA.  Hans Magnus Lie 

fra Rygge RK er reiseleder. Et team fra Pennsylvania vil 

komme til Norge i 2012. 

Rotaract.  Hovdedalen er noe bekymret for aktiviteten i 

underkomiteen Aktiviteten i Rotaract i Fredrikstad ligger 

nede. De to som ert i underkomiteen har sagt at de vil arbei-

de aktivt for å øke aktiviteten i Rotaract i året som kommer.  

DG oppfordret til å arbeide  for at distriktet fortsatt skal ha 

aktive Rotaractklubber. 

Ole-Ludvik Kleven (mottatt og hitsatt skriftlig innlegg, 

http://rotaryinstitute2011.rotary.no/
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Sak Oppfølging 

Nr Tittel/emne Hvem Frist 

grunnet forfall) 

Undertegnede har deltatt i Drøbak Rotary Klubb og orien-

terte der om Rotaryskolens tilbud. Videre har jeg deltatt i et 

fellesmøte mellom Oppegård Rotary Klubb og Kolbotn Ro-

taract Klubb. Orienterte der kort om Rotaryskolens tilbud 

og viktige beslutninger i Lovrådet i april 2010. 

Første lørdagen i mars var det såkalt pakkemøte på Fredrik-

sten festning som den siste forberedelse til Ryla-seminaret. 

Jeg deltok videre i gjennomføringen av Ryla-seminaret fra 

og med fredag til avslutningen søndag ved lunsjtider. 

Jeg har utenom deltakelse i egen klubb deltatt i Rotarymøte 

i Vadsø Rotary Klubb. 

Rotaryskolen 

Opplærings- og kommunikasjonskomiteen har avsluttet sitt 

arbeid med en del dokumenter som er oversendt webredak-

tør for utleggelse på Rotaryskolen. Disse dokumentene er: 

Vær Varsom-plakat 

Utarbeidet av: Johan Hovdedalen, Mysen Rotary Klubb - 

leder 

Herman Stabell, Skedsmokorset Rotary Klubb 

Jan A. Vatn, Gamlebyen Fredrikstad Rotary Klubb 

Hva er Rotary? 

Utarbeidet av: Åge Bjor, Tune Rotary Klubbleder 

Arne Besseberg, Skedsmo Nord Rotary Klubb 

Knut Erik Dippner, Skedsmo Nord Rotary Klubb 

Seremoni ved utdeling av Paul Harris Fellow 

Utarbeidet av: Bjørn Dufseth, Oppegård Rotary Klubb 

RYLA – Rotary Youth Leadership Awards (arbeids- og 

milepelplan) 
Utarbeidet av: Bjørnar Nyborg, Halden Rotary Klubb 

Klubbmøtets gjennomføring 

Utarbeidet av: Bjørn Dufseth, Oppegård Rotary Klubb 

I min orientering til møtet den 03.mars 2011 ble det også 

gitt en summarisk opplisting av innholdet i foranstående 

dokumenter. Dette gjentas derfor ikke denne gangen. 

Lovrådsarbeid. 

Det foreligger pr dato ingen forslag fra klubbene i distriktet 

om endringer av lovtekstene i Rotary 

Annet: 

Min egen klubb, Ås Rotary Klubb, har anmodet om at jeg 

utarbeider et kort seminar for nye Rotary-medlemmer. Se-

minaret er foreløpig planlagt å gå over 3 kvelder à 1 time 

etter det ordinære rotarymøtet. 

 

25/10-11 Steinar Wøllos forventninger til Rotaryåret 2011-2012. 

Steinar orienterte om erfaringene fra året PETS og Dis-

triktssamling som fulgte noenlunde samme opplegg som 

året før. Bl.a. var det utvidet tid til gruppearbeid i samarbeid 
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Sak Oppfølging 

Nr Tittel/emne Hvem Frist 

med AGene. I alt var det 132 deltagere og Steinar var meget 

godt fornøyd med opp møtet og innsatsen fra de fremmøtte. 

Målet for møtene var rettet mot de fokusområder som Rota-

ry har utarbeidet og som distriktet har prioritert. Steinar 

ønsker å legge vekt på at vi er en yrkesklubb som gjenspei-

ler yrkene i klubbenes nærmiljø og har noe å tilby nye med-

lemmer som gis mulighet til å ta del i de positive aktiviteter 

vi driver med. 

Det er blitt flere klubber som møtes på mandager og dette 

medfører at DG må ta deler av januar 2012, før han får be-

søkt alle klubbene. 

Steinar berømmet AGene som har medført at klubbene har 

blitt nærmere sammenknyttet. 

Steinar så frem til å ta fatt på sitt guvernørår 1. juli 2011. 

 

DGN Jan Eddie Tinlund planlegging og forventning til 

Rotaryåret 2012-2013. 

Jan Eddie orienterte om at komiteen for Distriktskonferan-

sen er i gang med arbeidet. Leder er Jan Wold.  Distrikts-

konferansen blir avholdt på Thon Hotell, Ski, lørdag 15. og 

søndag 16. september 2012. 

Komité for PETS og Distriktssamlingen er i gang med plan-

legging og slik det ser ut nå vil PETS blir arrangert fredag 

23. mars 2012 på Frogn Videregående skole.  Distriktssam-

lingen vil bli arrangert på samme sted lørdag den 24. mars 

2012.  Leder for komiteen er Harald Sæther. 

District Team Training Seminar (DTTS) vil foregå på 

Kumlegården så raskt som mulig etter at ”Guvernørskolen” 

i San Diego er gjennomført. 

Arne Pedersen, ÅS RK har sagt ja til å fortsette som AG for 

område E også i 2012-2013. Dog viktig at det evt. foretas et 

formelt valg i klubbene i område E.   

Arbeidet med å få kasserer og sekretær er ikke avsluttet, 

men vil foregå løpende frem til jobbene er besatt.  Den øv-

rige distriktsadministrasjonen vil komme på plass i løpet av 

høsten 2011.  
 
Per Frode Rismark tar over arbeidet med Rotary Founda-

tion etter Herman Stabell.  Rismark roste det arbeidet som 

Stabell har utført for Rotary, distrikt 2260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG Ar-

ne Pe-

dersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ila 

2011-

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10-11 Eventuelt 

DG orienterte om at klubbmedlemmer kun skal registreres i 
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Sak Oppfølging 

Nr Tittel/emne Hvem Frist 

det norske medlemsnettet i fremtiden. Viktig at alle med-

lemmenes ID-nummer legges inn i den norske databasen så 

fort som mulig. 

DG takket for et hyggelig møte og takket all de tillitsvalgte 

for vel utført jobb i inneværende rotaryår, og minnet avslut-

ningsvis på at året ennå ikke er helt ferdig. 

 

    

 

 

 

 

Drøbak, 30.5.2011 

 

DGN/Referent 


