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Distriktskonferansen vellykket 

gjennomført 
Distriktskonferansen for 2260 ble 

arrangert på Thon Hotel, Ski 11. og 

12. september med rekordstor delta-

kelse: 52 av 53 klubber var represen-

tert på konferansen, og hele 228 per-

soner var oppført som deltakere. 

 RI-Direktør Barry Matheson 

(PDG fra 2260) ga i sin oppsumme-

ring ved slutten av konferanse stor 

honnør til DG Lena og Enebakk Rk 

for arrangementet, og for konsentra-

sjon om to hovedtemaer under kon-

feransen: Yrkesetikk og Rotarys 5. 

aveny. Dette mente Matheson var et 

uvanlig program, men helt i RI-

president Klinginsmiths ånd. 

(Referat fra konferansen kommer.) 

Guvernørens planlagte 

klubbesøk i oktober: 

Sarpsborg 4.10. 

Lørenskog Vest 11.10. 

Ski 18.10. 

Fredrikstad 19.10. 

Fredrikstad-

Glemmen 

 

25.10. 

Kråkerøy 25.10. 

Lillestrøm 26.10. 

Langhus 28.10. 

  
 

RIs fokus i oktober 

Vocational Service Month  

 

Frister for klubbene i 

oktober: 

 

Distriktets generalforsamling 
ble avviklet under distriktskonferan-

sens første dag. 50 av distriktets 53 

klubber deltok.  

 Årsberetningen ble godkjent 

med to merknader, en med anmod-

ning til DG om fortsatt å få matrik-

kelen i skriftlig utgave, og en om 

måten å føre opp endringene i med-

lemstallet for klubbene.  

 Regnskapet viste et over-

skuddet på kr 232 639 som ble ved-

tatt fordelt med 35 000 til RF direkte 

og resten, 197 639, til tiltaksfondet. 

 Nye vedtekter for distriktet 

ble vedtatt, det samme med to saker 

om NORFOs organisasjon og vir-

kemåte. 

 Jan Eddie Tinlund, Drøbak 

Rk, ble presentert som vår neste 

DGN. (Protokollen kommer senere.)  

Foreslå kandidater 

til Georgiastipen-

diet  

Foreslå kandidater 

til GSE 2011 

Oppdater frammø-

testatistikken for 

september 

Kontinuerlig opp-

datering av regist-

rene i RIs og NOR-

FOs databaser. 

 

 

1.10. 

 

1.10. 

 

 

5.10. 

 

Våre neste 2 DG’er: 

 

Steinar Wøllo  

(2011 - 2012) 

 

Jan Eddie Tinlund 

(2012–2013) 

 

Vekslingskurs NOK – 

USD i september: 

 

1 USD = NOK 6,20 
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Guvernørens leder: 

 

I skrivende stund befinner jeg meg på Sola lufthavn utenfor Stavanger. Jeg er på vei hjem, 

etter at jeg tidligere i dag har holdt foredrag om Handicamp Norway på Distrikt 2250s dist-

riktskonferanse. 

Det er nok dessverre slik at Handicamp Norway for rotarianere utenfor det sentrale Østlands-

området – men også blant mine guvernørkolleger – fremstår som ”en av Rotary i Norges best 

bevarte hemmeligheter” så jeg synes det er ekstra hyggelig og også viktig å kunne fortelle 

rotarianere hva den årlige 50-lappen brukes til, og at vi alle virkelig kan være stolte av Rota-

rys ”flaggskip”.  

 

Denne uken har jeg, i tillegg til et hyggelig klubbesøk, også hatt gleden av å få lov til å erfare 

litt av ”det virkelige og vanlige rotarylivet”. Onsdag deltok jeg i den årlige Poliomarsjen i regi 

av klubbene i Område H. Poliomarsjen har blitt en årviss, velorganisert foreteelse, og er uten 

tvil en ”morsommere” måte å samle inn penger til PolioPlus på, samt at den gir publisitet om 

Rotary. 

 

Et annet arrangement som gikk av stabelen denne uken, var de tre Oppegård-klubbene 

(Gjersjøen, Kolbotn og Oppegård) i Område Fs årlige Bokmarked i Kolben, hvor det lørdag 

ble solgt store mengder bøker fra tre forlags overskuddslagre. 

(Jammen var ikke også ShelterBox Norge representert med en stand utenfor Kolben også.) 

Boksalget genererer betydelige inntekter, som i sin helhet går til sosiale prosjekter i Oppegård 

og i den tredje verden. Av det jeg kunne observere, var det flere enn undertegnede som benyt-

tet sjansen til å kjøpe gode bøker til lave priser! Og – boksalget slutter jo ikke med det; så 

snart Oppegårdklubbene ”stengte dørene”, sto representanter fra Skjeberg RK klare til å ta 

med seg restopplaget for senere å arrangere et eget bokmarked! Dette er etter min mening et 

levende bevis på at de fleste prosjekter i Rotary starter med et enkelt medlems idé og kontak-

ter, for deretter å vokse ved å benytte Rotarys unike nettverk, og – ikke minst – at vi ved å 

samarbeide oppnår en vinn-vinn-situasjon for flere parter.  

Jeg tror prosjekter som Poliomarsjen og Bokmarked er med på å sammensveise klubbmed-

lemmene og forbedre samarbeidet mellom klubbene, generere store og gode inntekter som 

kommer andre til gode og sist, men ikke minst, er med på å gi Rotary et godt omdømme. 

 

Som det fremkommer tidligere i dette månedsbrevet, ble årets distriktskonferanse arrangert 

forrige helg. Enebakk RK og undertegnede har fått mange positive tilbakemeldinger, noe vi 

setter veldig stor pris på! Som jeg sa både innledningsvis og avslutningsvis under konferan-

sen, er jeg takknemlig for og stolt av at Enebakk RK med våre 25 medlemmer nok en gang 

har gjennomført et vellykket arrangement, noe som utvilsomt var en stor utfordring. Likeledes 

er jeg takknemlig for og stolt av å være guvernør i et distrikt hvor hele 52 av 53 klubber var til 

stede på hele eller deler av konferansen. Jeg vet ikke om det har skjedd tidligere i vårt distrikt. 

Tusen takk! Forhåpentligvis var det programmet og muligheten for hyggelig, sosialt samvær, 

og ikke guvernørens ”pågåenhet” i forkant som medførte det imponerende klubbfremmøtet!? 

 

Avslutningsvis vil jeg minne om at alle presidentene har mottatt en oppfordring om å sende inn 

forslag på kandidater til distriktsguvernør i året 2013-14. Jeg er sikker på at vi blant våre ca 2 050 

medlemmer har mange som er vel kvalifisert. Jeg ber dere om å sende inn forslag til kandidater 
innen 15. november! 

 

 

 



 

RI-direktør, PDG Barry Mathesons hilsen på vegne av RI-president Klinginsmith: 

 

 Klinginsmith er texaner og stiller spørsmål ut fra ”cowboy logic”, hvilket medfører at 

han stiller spørsmål ved hvordan vi gjør ting, hvorfor vi gjør dem og hvorfor vi gjør dem på 

den måten vi gjør. Hans inntreden i Rotary-ledelsen kom samtidig med revisjonen av The 

Strategic Plan. Det har gitt økt fokus på Rotarys kjerneverdier, service, fellowship, mangfold, 

integritet og lederskap. På grunnlag av disse kjerneverdiene har vi tre pilarer som symbolise-

rer våre tre strategiske prioriteter: Støtte og styrke klubber, fokusere på - samt øke humanitær 

service og styrke public image og oppmerksomhet. 

 Disse 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 

Rotary. 

 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 oppmerk-

somhet og flere medlemmer. 

Men: Hvorfor mister da Rotary i Norge i dag flere medlemmer enn vi rekrutterer? 

 Er vi i ferd med å bli irrelevante? 

 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? 

 Men vil de klubber som blir gjenstand for slik nysgjerrighet, leve opp til den beskri-

velse vi gir av hva en rotaryklubb skal være og hva den skal bedrive? 

 Barrys konklusjon var: 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. Vi må være det vi sier at vi skal være. 

 

(Hele Barry Mathesons tale er lagt ut på distriktets nettside.) 

 

Hilsen fra Rotaracts distriktspresident, Charlotte Ruste 

Som Distriktspresident for Rotaract i distrikt 2260 setter jeg stor pris på at vi får bidra til Ro-

tarys månedsbrev. Som kjent vil innleggene veksle hver andre måned mellom InnerWheel og 

Rotaract. 

Vårt Rotaractdistrikt består per i dag av fem chartrede Rotaractklubber, men dessverre er det 

kun fire som er aktive. Kolbotn, Varna, NeRo og Smaalenene er alle aktive, men klubbene har 

alltid plass til nye medlemmer. Tilvekst av yngre medlemmer er noe vi etterstreber, da vår 

pensjonistalder på 30 år nås raskt av hver og en av oss.  

Flere av klubbene er små med hensyn til medlemstall, men det hindrer ikke medlemmene i å 

være aktive. Klubbene er engasjerte i lokalsamfunnet på hver sine måter, og bidrar slik de ser 

passer best for sitt lokalmiljø. Noen klubber strever mer enn andre til å få det til å gå rundt, 

men jeg håper da at Rotarianere ser det som nyttig å bistå og hjelpe til slik at de klubber vi har 

i dag kan vokse seg sterke og forbli i fremtiden.  

Rotaract Norge har et felles motto i år og det er ”Utvikling gjennom engasjement og entusi-

asme”. Felles fokusområder er å styrke og sikre klubbenes medlemsmasse samt ytterligere å 

forsterke det gode samarbeidet med Rotary. Felles prosjekt for norske klubber er Shelterbox. 

Hver klubb har som mål å skaffe til veie nok midler til å kjøpe en Shelterbox. Denne kan jo 



som kjent spores og hver klubb kan da se hvor pengene donert kommer til bruk via Shelter-

boxen.  

Rotaract Norge arrangerer i år den nordiske konferansen Nordact som finner sted i Oslo fra 

15. til 17. oktober. Her kommer det deltakere fra Skandinavia, men også fra resten av Europa, 

og sågar gjester fra Peru, El Salvador og Egypt er påmeldt. Dette er en strålende anledning til 

å vise hva vi i Rotaract Norge jobber for. Konferansens tema er ”Global Peace – Challenges 

and Opportunities”. Foredragsholdere inkluderer ansatte fra både PRIO og Flyktninghjelpen.  

Et økt og forsterket samarbeid med Rotary er noe vi forsøker å få til i stor grad, og flere av 

Rotaractklubbene i distriktet er flinke til å bruke foredragsholdere fra Rotary, samt å arrangere 

fellesmøter. Vårt ønske er at også flere Rotaryklubber ser nytten og gleden ved å bruke Rota-

ractere som foredragsholdere. Dette vil bidra til å styrke samarbeidet ytterligere.  

Årets distriktskonferanse er nettopp avsluttet, og denne ga stort utbytte både for meg selv, og 

forhåpentligvis også for alle deltakerne som var tilstede. Fokus i år var både yrkesetikk og 

yrkesetiske dilemmaer, samt at det var stort fokus på Rotarys 5. aveny – de nye generasjone-

ne. De innlegg vi fikk høre fra deltakere på RYLA, GSE, Handicamp og ikke minst fra alle 

inbounds utvekslingsstudenter gir meg stor tro på at Rotary har satset rett videre fremover.  

Fremtiden til Rotary ligger blant annet i ungdommen – og her er det viktig å huske på at også 

Rotaract er en del av ungdommen dere kan satse på! 

Hovedtemaet på distriktskonferansen var Yrkesetikk 
 Temaet ble berørt både første og andre dag på konferansen. 

 Forfatter og journalist Håvard Melnæs (boka En vanlig dag på jobben ) innledet til 

den brede presentasjonen av temaet med refleksjoner rundt tittelen ”Etikk og folkeskikk – god 

butikk?”. Hans foredrag var basert på egne 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. 

 Avdelingsdirektør i Det Norske Veritas og president i Norges Røde Kors, Sven Mol-

lekleiv, tok for seg de etiske dilemmaene som møter næringslivet hjemme og ute. Gjennom 

flere eksempler viste han hvor viktig det er at hver enkelt viser samfunnsansvar gjennom må-

ten 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 stan-

dard. Vi kan ikke unnskylde feil som blir begått, med at vi ikke visste, men lære av disse og 

konkludere med at vi burde visst. 

 Politiinspektør Knut Erik Evju og forsvarsadvokat Sigmund Øien belyste de yrkesetis-

ke dilemmaene i rettsforvaltningen fra hvert sitt ståsted, 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. 

 Siste del av temaet ble belyst av DG Solveig Nilsson fra distrikt 2370 (Sverige, repre-

senterte de nordiske distriktene på konferansen). Hun er dr. med. vet. og viste de etiske di-

lemmaene innen legemiddelindustrien og i forbindelse med dyreforsøk. Hun berørte temaer 

som investorenes interesser i forhold til sykdommer i den fattige verden, samfunnsansvar, 

patentspørsmålet osv.  



Distrikt 2260 vertskap for ungdomsutvekslingsmøtet 

Rotary Norge arrangerer hver høst et felles møte for alle utenlandske studenter som er med i 

årets ungdomsutveksling. Dette møtet kobles til ett av distriktenes distriktskonferanse, og i år 

var det 2260 sin tur. 

 

Til sammen 30 studenter fra 7 land, samt 2 hjemvendte norske studenter, markerte seg meget 

sterkt første dag gjennom studentenes time. Her ga din en verbal og musikalsk presentasjon av 

seg selv og sitt hjemland. 

 

Søndag fikk hele gruppen en tur til Enebakk, hvor arrangerende klubb, Enebakk Rotaryklubb, 

hadde laget et eget program for dem med tur i skogene, tur med en gammel dampbåt og ekte 

norsk lunsj. Deretter tilbake til Ski for reise til sine respektive vertsklubber. 

 

 

Nytt fra Lovrådet 

PDG Ole-Ludvik Kleven har vært D-2260s representant på årets Lovråd (møte hvert 3. år). På 

distriktskonferansen ga han en orientering om de endringsforslag som var bifalt av rådet: 

• Anmode RI å etablere regler som muliggjør medlemsskap for fysisk handicappede   

• 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 Generation Service 

• Distriktsguvernøren forpliktes til å trekke DGN inn i distriktets arbeid så snart valget 

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 

• Immidiate Past President skal være en av klubboffisererne 

• Ingen kan delta på COL mer enn 3 ganger 

 

(Det er kommet en del forespørsler om føring av frammøte for permitterte medlemmer. Dist-

riktssekretæren vil på vegne av DG sende ut et eget notat om dette.) 

Hva er GSE - Group Study Exchange? 

Dette er et viktig tiltak innen RIs utdannings- og kulturelle program og omtales ofte som Ro-

tary i praksis. 4-6 unge mennesker mellom 25 og 40 år utvalgt fra ett distrikt deltar i en ut-

veksling med en tilsvarende gruppe fra et annet distrikt et eller annet sted i verden. Oppholdet 

i utlandet varer vanligvis fra 4 til 6 uker. 

 

(Tidligere fikk et distrikt som sendte ut en gruppe, også en gruppe inn til seg. Dette er nå end-

ret slik at mottak finner sted i det påfølgende rotaryår.) 

 

Reiseutgiftene mellom distriktene dekkes av Rotary Foundation, mens mottakende distrikt 

dekker opphold og reiser internt i distriktet. Det er vanlig at det legges opp et program hvor 

flere av klubbene i distriktet får besøk av gruppen. Det er en forutsetning å gi både de som 

reiser ut, og de som kommer inn, anledning til å se hvordan eget yrke praktiseres i gjestende 

land. 

 

Gruppene kan bare bestå av yrkesaktive ikke-rotarianere under ledelse av en erfaren rotaria-

ner. Det er et minimumskrav at deltakerne har minst 2 års praksis i sitt yrke. Vanligvis består 



gruppen av fire personer i tillegg til lederen.  

 

Det er viktig å være oppmerksom på at begrepet ikke-rotarianer skal praktiseres så strengt at 

heller ikke barn eller barnebarn av rotarianere kan delta. 

 

Klubbene bør være aktivt søkende etter yrkesaktive ungdommer som ønsker internasjonale 

impulser i sitt yrke, og som etter klubbens syn vil vokse yrkesmessig på et slikt opphold. Når 

slike finnes, meddeles dette til distriktets koordinator for GSE (hos oss Rune Magnussen, 

Nannestad Rk). GSE–komiteen kaller inn til intervju og setter sammen det teamet som de 

mener vil fungere best.  

 

GSE-ansvarlig i distriktet må sende inn søknad om godkjenning av teamleder og deltakere 

senest to måneder før avreise. 

 

Som mottakere av utenlandske team må vertsklubbene skaffe innkvartering fortrinnsvis hos 

rotaryfamilier, lage program for deltagerne og legge opp til besøk på arbeidsplasser i tråd med 

de yrkene som teamet representerer, orientere om norske forhold, styre og stell, og besøke 

severdigheter i området. 

 

Gjestende GSE-team vil ha laget et eget program om seg selv og sitt hjemsted. Dette vil være 

hovedtemaet på et møte i klubben. 

 

Distrikt 2260 skal sende ut et team i mai 2011. Dette teamet skal reise til Pennsylvania, USA, 

som da vil være det området hvorfra vi vil motta et team i 2012.  

 

GSE-komiteen ønsker forslag både på kandidater og team-leder til utreisende team og 

vertsklubber for innkommende team i 2012, og oppfordrer klubbene til å benytte anledningen 

til å la ungdommer i eget område få denne sjansen til interessante studier i utlandet. 

 

Jubilanter i oktober: 

Navn: Bursdags dato: Klubb: Fyller: 

 Lehmann, Thor 06/10/1940 Gamlebyen/Fredrikstad 70 

 Hannesson, Anne 06/10/1940 Ski 70 

 Rudolfsen, Steinar 09/10/1960 Årnes 50 

 Randem, Thore 10/10/1935 Ås 75 

 Jensen, Ingar Harry 11/10/1940 Rolvsøy 70 

 Astrup, Arnt 15/10/1935 Aurskog-Høland 75 

 Lundberg, Jean 17/10/1950 Gjersjøen 60 

 Kase, Runar 17/10/1960 Vestby 50 

 Steinkjer, Sigrun Rinde 20/10/1950 Råde 60 

 Iversen Halvorsrød, Haakon 23/10/1950 Fredrikstad 60 

 Gerdrup, Beate F. 30/10/1960 Fredrikstad-Glemmen 50 

 Øverby, Vidar Holm 30/10/1935 Aurskog-Høland 75 

 Ottersen, Ragnar 31/10/1935 Fredriksten 75 

 

Vi gratulerer! 



 

Frammøtestatistikk for august 2010: 

Rotary Antall medlemmer Møte- Ant. Oppmøte 

Endring av an-

tall 

klubb totalt kvinner prosent møter i år (%) medlemmer 

Askim 62 0 65,5 4 56,6 0 

Aurskog-Høland 24 1 33,9 5 36,7 -1 

Borge 44 0 60,5 5 60,5 0 

Bundefjorden 20 8 62,0 2 62,0 0 

Drøbak 40 7 63,8 5 63,8 -5 

Eidsvoll 58 7 50,5 5 50,5 0 

Eidsvoll Syd 24 1 66,0 4 52,3 -1 

Enebakk 26 4 56,8 5 53,8 0 

Fredrikstad 61 11 50,0 5 50,0 -1 

Fredrikstad-Glemmen 28 5 0,0 0 0,0 1 

Fredriksten 33 4 41,7 4 35,3 0 

Gamleby-

en/Fredrikstad 44 8 66,9 4 58,0 0 

Gardermoen 20 5 66,3 4 57,0 0 

Gjersjøen 26 12 69,0 5 69,0 0 

Halden 57 3 37,9 5 32,2 0 

Hobøl-Spydeberg 35 3 63,0 4 64,4 0 

Hvaler 22 5 55,5 5 58,6 0 

Jeløy 50 13 68,5 5 68,5 -1 

Jessheim 48 5 59,0 4 59,0 0 

Kløfta 50 4 68,5 5 68,5 0 

Kolbotn 50 8 86,0 0 0,0 2 

Kråkerøy 44 5 47,2 5 47,2 0 

Langhus 27 3 57,4 3 57,4 -1 

Lillestrøm 45 5 45,0 5 37,2 0 

Lørenskog 30 1 69,8 4 60,4 0 

Lørenskog Vest 30 5 86,6 3 86,6 0 

Moss 56 15 49,0 4 49,0 0 

Mysen 50 6 52,4 4 52,4 -1 

Nannestad 40 3 46,0 4 40,3 -1 

Nesodden 25 5 52,0 4 52,0 0 

Nittedal 46 8 60,8 4 49,0 0 

Nordby 29 1 60,0 4 57,0 -1 

Onsøy 34 6 74,0 4 74,0 0 

Oppegård 56 9 69,1 5 69,1 -1 

Rakkestad 51 12 42,5 5 42,5 0 

Rolvsøy 32 2 57,0 5 57,0 0 

Rygge 40 2 67,7 3 67,7 0 

Råde 35 6 50,3 4 44,6 0 

Sagdalen 27 2 68,1 4 53,1 0 

Sarpsborg 43 8 47,6 5 40,4 -1 

Skedsmo Nord 29 5 53,5 4 53,5 0 

Skedsmokorset 37 5 57,4 5 53,1 0 

Ski 44 6 37,5 4 37,5 0 

Skjeberg 37 0 76,1 4 72,1 0 

Strømmen 28 4 0,0 0 0,0 0 

Sørumsand 36 7 50,0 5 50,0 2 

Trøgstad 36 2 59,7 4 57,4 0 

Tune 50 1 0,0 0 0,0 0 



Vestby 45 2 68,1 5 56,9 0 

Våler Østfold 21 0 47,0 5 47,0 0 

Ørje-Töcksfors 24 1 0,0 0 0,0 0 

Årnes 50 9 64,0 5 64,0 0 

Ås 48 7 53,0 4 53,0 8 

       

Totalt 2047 267 57,8 209 55,0 -2 
 

 

Fortsatt er det en del klubber som ikke har registrert frammøte for august. 

Jeg ber spesielt Kolbotn se på tallene sine, - 86 % frammøte, men ingen møter i august?? 

 

Per Kongsnes 


