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Distriktssamlingen 

Lørdag 20. mars 2010 
  

 

Distriktssamlingen ble avviklet på Mjær ungdomsskole, Ytre Enebakk, med møteleder Ole-

Ludvik Kleven, Ås Rotaryklubb. 

 

Fra klubbene møtte 44 presidenter, 19 sekretærer, 13 kasserer og 9 ”andre” (fortrinnsvis nye 

rotarianere, men også PDGer). 

I tillegg møtte samtlige 8 AG-er, 15 fra distriktsorganisasjonen og 17 fra arrangørklubben, 

Enebakk Rotaryklubb. 

Lokalene var møblert i skoleoppsett, i tillegg ble ”tribunen” benyttet for gjester. 

 

Møtet ble åpnet på tid av fung DG Åge Bjor, Tune Rotaryklubb. 

 

Påtroppende Rotary International Director (RID), PDG Barry Matheson, hilste forsamlingen 

og ga en instruktiv redegjørelse for Rotarys oppbygning med vekt på de tre nivåene i organi-

sasjonen: Rotary International, distriktet og klubben. Han pekte også på at det var 8 år mellom 

hver gang Norge fikk et medlem i RIs styre i og med at representasjonen går på omgang mel-

lom de to sonene 15 og 16. 

 

Før DGE Lena Mjerskaug startet sin åpningstale, hilste hun fra distriktspresident Astrid Øver-

land, Inner Wheel, og distriktspresident Charlotte Ruste, Rotaract, som begge var forhindret 

fra å delta på samlingen. 

 

Lena mente vi som medlemmer måtte fokusere mer på det positive i organisasjonen og være 

stolte av hva vi fikk til/oppnådde. Distrikt 2260 er ledende på en rekke områder sammenlignet 

med de andre distriktene i Norge. Vi er i en konstant konkurransesituasjon i forhold til andre 

frivillige organisasjoner. 

 

Lena ba oss tenke over hva Rotary betyr for hver enkelt av oss. Det å være rotarianer er mer 

enn å stille på våre ukentlige møter. Vårt motto er å gagne andre. Vi er en frivillig organisa-

sjon, men vårt medlemskap stiller store etiske krav til vår atferd. Vi må huske at når vi bærer 

nåla, identifiserer vi hele organisasjonen. Det å bygge et godt renommé tar lang tid, mens det 

skal lite til for å bryte det ned. 

 

Lena markerte at vi nettopp har utarbeidet en strategisk plan med langsiktige mål og priorite-

ringer. Den strategiske planen inneholder en rekke mål, som den enkelte klubb i varierende 

grad vil ha fokus på. 

For kommende Rotaryår ønsket Lena at samtlige klubber arbeider for å oppnå følgende 5 

overordnede mål: 

 

 Bidragene til Rotary Foundation bør på sikt komme opp på USD 100 pr. år pr. 

medlem, jfr Rotary Foundations ”Every Rotarian Every Year” (EREY) 



 Vi må utvikle RYLA videre, og få fremhevet at vi er den eneste av de frivillige or-

ganisasjonene som har et slikt tiltak – jfr Rotary er en yrkesbasert organisasjon. Å 

sende en representant på RYLA har de siste årene vært et omforent mål for distrik-

tets klubber. Husk også at RYLA-deltakere er potensielle medlemmer i Rotaract, 

og med tid og stunder i Rotary. 

 Vi må vurdere om Round Table og Ladies Circle også kan være en rekrutterings-

arena. Satsingen på etablering av nye Rotaract-klubber har vist seg vanskelig i og 

med at det er vanskelig å holde disse i drift. Viktig å ha fokus på å konsolidere de 

Rotaractklubbene som er startet i distriktet de siste årene. 

 Vi må analysere om det er ønskelig med etablering av nye Rotaryklubber i distrik-

tet. 

 Gjennomsnittsalderen i klubbene må senkes, - hvilket betyr at yngre mennesker må 

komme inn som medlemmer. 

 

Etter DGEs innledning var det anledning til spørsmål og kommentarer. Det kom ikke mange, 

og de som kom, var positive i forhold til det hun hadde presentert. 

 

Etter en pause ble det, basert på de omforente målsettinger, gitt en orientering om komiteenes 

aktiviteter og tjenestetilbudet til klubbene i kommende Rotaryår. (De presentasjoner som ble 

gitt, vil bli lagt ut på distriktets hjemmeside, under fanen ”Innkommende Guvernørs sider”) 

 

 Klubb- og medlemsutvikling 

 v/Svein-Erik Dippner, Skedsmo Nord Rotaryklubb 

  

 Opplæring og kommunikasjon 

 v/Ole-Ludvik Kleven, Ås Rotaryklubb 

 

 Rotary Foundation 

 Herman Stabell, Skedsmokorset Rotaryklubb 

 

 Samfunnsprosjekter 

 v/Svein Ivar Hansen, Halden Rotaryklubb 

 

 Distriktsprogrammer  

 v/Johan Hovdedalen, Mysen Rotaryklubb 

 

Ungdomsutvekslingen – herunder presenterte Nannestad RKs utvekslingsstu-

dent Sarah fra Australia seg selv (på norsk – etter kun 8 uker i Norge!)  

 

Group Study Exhange – spesielt fokus på at GSE vil gå over to år. 

 

RYLA  

RYLA-seminaret 2010 er avsluttet. Hvordan starte rekrutteringen av nye delta-

gere til RYLA 2011 v/Bjørnar Nyborg, Halden Rotaryklubb 

 

 

Budsjettet for 2020-2011 ble behandlet som egen sak og protokollert av Ole-Ludvig Kleven. 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 



Etter budsjettbehandlingen ble filmen The Final Inch (om polio) vist, før det ble servert gryte-

rett til lunsj. 

 

Etter lunsj ble forsamlingen delt i tre grupper, presidenter, sekretærer og kasserere samt nye 

rotarianere (nytt av året). 

 

Presidentene fikk områdevis gruppearbeid under ledelse av de ass. guvernører. 

Sekretærer og kasserere ble på grunn av det nære samarbeidet som må være mellom disse i 

klubbene, gitt en felles orientering av innkommende distriktssekretær Per Kongsnes, Enebakk 

Rotaryklubb, og v/PDG Herman Stabell, Skedsmokorset Rotaryklubb. 

 

Nye rotarianere fikk følgende orienteringer 

- Introduksjon til Rotary  

            v/Bjørn Dufseth, Oppegård Rotaryklubb 

- Hvorfor er jeg rotarianer 
  v/Bjørnar Nyborg, Halden Rotaryklubb 

- Rotary – uante muligheter 

                      v/Lena Mjerskaug, Enebakk Rotaryklubb 

 

 

DGE Lena Mjerskaug fokuserte i sin avslutning på følgende fire punkter: 

 RIs nye strategiske fokusområder er større, bedre og dristigere/modigere klubber  

(”Bigger, Better and Bolder” Clubs). 

 Viktig at vi stiller oss spørsmålene: Hvorfor gjør vi det vi gjør? Og hvorfor gjør vi det 

på denne måten? 

 Viktig å ikke glemme at Rotary er en frivillig organisasjon. 

 Vær positive! Ikke ha fokus på alt som er ”vondt og leit” og alt vi ikke får til, men ha 

fokus på det positive vi gjør, alt vi får til, og at det vi gjør har en positiv betydning for 

ett eller flere mennesker – i vår egen kubb, i vårt nærområde og/eller i verden. 

 

Til slutt ønsket innkommende president i Enebakk Rotaryklubb, Thorvald Ungersness, vel-

kommen til årets Distriktskonferanse. Den vil bli arrangert 11.-12. september på Thon Hotell, 

Ski. 

 

Møtet ble avsluttet på tid av fung. DG Åge Bjor, Tune Rotaryklubb. 

 

  

 

 


