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Vedtak i Lovrådet 2010 av betyd-

ning for klubbene: 

Styret kan kun gi fritak for møteplikt 

etter artikkel 9, pkt. 3a for 12 måne-

der om gangen. 

Medlemmer som har permisjon etter 

artikkel 9 pkt. 3b og 4, skal telle 

med når de møter. 

 

Konsekvenser for frammøteregistre-

ringen av permitterte: 

Vi må skille mellom permitterte 

etter artikkel 9, pkt 3a og permitterte 

etter 3b og 4. 

Permitterte etter 3a endrer ikke med-

lemstallet i klubben, men telleren for 

frammøte blir lavere enn den kunne 

vært om medlemmet møtte ordinært. 

Permitterte etter 3b og 4 utgår av 

klubbens medlemstall i forbindelse 

med frammøtestatistikk. Dersom 

slike permitterte likevel møter, skal 

de telle med både som frammøtere-

gistrerte (teller) og i medlemstall 

(nevner). (Det siste vil da si at på 

medlemstallet vil 1 person telle som 

0,25 medlem for hvert møte ved-

kommende deltar på i løpet av en 

måned med 4 møter.) 

 

Distriktssekretæren har i egen sen-

ding til sekretærene gitt en mer fyl-

dig redegjørelse for lovene og virk-

ningen av Lovrådets vedtak. 

Presidentene vil gjennom referatet 

fra distriktskonferansen få mer ori-

entering om Lovrådets forskjellige 

vedtak. 

Guvernørens planlagte 

klubbesøk i november: 
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Guvernørens leder: 

Nå har er vi godt i gang med 2. kvartal av rotaryåret, og jeg ser på mine klubbesøk at 

klubbene har kommet godt i gang med de ulike prosjekter mv som er planlagt gjennomført iht 

klubbenes planer og mål (KPM). Jeg registrerer dog at klubbene i distriktet i 1. kvartal har 

mistet flere medlemmer enn vi har fått, slik at jeg håper at klubbenes planer og arbeid også 

innen dette området, ref deres KPMer, snart resulterer i at vi ser en positiv endring på statis-

tikken. 

Dette minner meg på at det er flere klubber og områder som planlegger og er i ferd 

med å avholde Inter-Citymøter i den nærmeste fremtid. La også medlemmer fra de andre 

klubbene i distriktet få vite om-, og derigjennom få mulighet til å delta på de mange interes-

sante møtene! Jeg oppfordrer derfor ”arrangørklubben” til å sende en melding/kort informa-

sjon om tid, sted og tema til distriktets webredaktør (e-post til: rotary2010@kise.com), slik at 

informasjonen kan legges ut på distriktets hjemmeside. 

 

Årets Høstmøte i Norsk Rotaryforum (NORFO) fant sted 5. oktober. Der var alle de 7 

guvernørene samt de 6 innkommende guvernørene (vi reduseres fra 7 til 6 distrikter i Norge 

fom neste år) samlet. Fra agendaen kan jeg nevne følgende: NORFOs årsregnskap for 2009-

10 ble vedtatt. Regnskapet viste et overskudd på kr 117 327,- et resultat som var langt bedre 

enn budsjettert. I denne sammenheng vil jeg gjerne minne om NORFOs ”Ungdoms og tiltaks-

fond”, som det er mulig for klubbene å søke om økonomisk tilskudd fra. Fondet har pt en ka-

pital på i overkant av kr 2 millioner. Vedtekter og retningslinjer for fondet finnes på NORFOs 

hjemmesider: www.rotary.no, under fanen ”Stipend og ungdom”.  

Det ble videre på NORFO-møtet gitt informasjon om det pågående arbeidet med År-

bok og matrikkel på nett (allerede utlagt på medlemsnett), informert om nye aktivitetsledere 

(og mangel på) og en evt. felles nordisk PR-kampanje. Sistnevnte vil jeg ventelig komme til-

bake til senere. 

Til slutt informerte DG i D-2290 om at RI-president Ray Klinginsmith ventelig vil 

komme til Norge som ”invitert gjest” ifm utdelingen av Nobels fredspris. Det planlegges med 

et ”åpent møte” i Oslo Rotaryklubb, torsdag 9. desember. Også dette vil jeg naturlig komme 

tilbake til, når tidspunktet nærmer seg og flere detaljer er klare. Men – sett gjerne av datoen i 

kalenderen, dersom du ønsker å delta!  

 

Jeg deltok på årets Soneinstitutt (deltakere fra 15 land i de to Rotary-sonene 15 og 16 

– hvor Norge er), som ble arrangert i Aalborg 8.-10. oktober. Temaet for årets institutt var 

”Rotarys fremtid”. 

Som vanlig, ble det i tre dager i forkant av instituttet avholdt Governor Elect Training 

Seminar (GETS) for innkommende guvernører (DGE). DGE Steinar Wøllo deltok, sammen 

med sin kone Anne Gunhild. I tillegg var Distrikt 2260 representert med deltakere på de ulike 

seminarene som ble arrangert torsdag 7. samt at vi var representert med stands på ”House of 

Friendship”. Neste år vil GETS og Soneinstituttet bli avholdt i Norge, nærmere bestemt på 

Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Soneinstituttet synes å være en av Rotarys ”godt bevarte 

hemmeligheter” Jeg vil anbefale alle å vurdere deltakelse der, da det å møte rotarianere fra 

flere land og fra RIs ledelse er inspirerende i tillegg til at det har et ”internasjonalt preg”, dog 

uten å være så stort som en Convention. Jeg vet at DGE Steinar Wøllo har noen tanker om-

kring dette… 

 

Jeg ønsker å minne om at FN har erklært FN-dagen, 24. oktober som ”Verdens Polio-

dag”. Vi blir alle oppfordret til å markere dagen med ekstra innsats og aktiviteter til støtte for 

vår egen PolioPlus-kampanje for utrydding av polio i verden. For oss her i Norge, faller imid-

lertid Verdens Polio Dag sammen med dagen for årets TV-aksjon (som ikke er til støtte for 
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Rotary) som mange av våre klubber er involvert i. Til informasjon tilbyr The Rotary Founda-

tion doble, såkalte ”Paul Harris Recognition points” for bidrag på USD 100 eller mer i perio-

den 18. til 24. oktober. Nevnte bidrag kan kun gis ”online”. Nærmere informasjon om dette 

finnes på Rotary Internationals hjemmesider: www.rotary.org. 

 

Avslutningsvis ber jeg klubbene være oppmerksom på fristen 15. november for å sen-

de inn forslag på kandidater til guvernørvervet i 2013-14. Av det jeg har opplevd på mine 

allerede avholdte klubbesøk, er jeg overbevist om at vi har mange gode kandidater i distriktet! 

 

Yrkestjenesten 
RI har laget en egen 

yrkeskodeks, Declara-

tion of Rotarians in 

Business and Profes-

sions, som kan bestilles 

over 

eao.order@rotary.org.  

 

Lær deg mer om Rotary 
Rotary International tilbyr opplæringsmuligheter for 

alle rotarianere gjennom 

http://www.rotary.org/sv/Members/Traning. 

Her finnes både en oversikt over ressurser for klubble-

dere, og et eget kapittel med opplæring/trening for 

klubbledere og vanlige medlemmer. 

 

Vern om Rotarys emblem 
RI har strenge regler om hvordan emblemet skal og kan brukes. 

Du finner mer om dette på følgende web-side: 

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/Multimedia/Graphics/P

ages/properuse.aspx.  

 

Nytt fra klubbene i område B 
Redaktøren har tidligere informert om at klubbene i de 8 områdene i distrikt 2260 i tur og 

orden er utfordret til å fortelle om rotaryaktiviteter innen sitt område. Denne gangen er det 

president Claus Hellestad i Kråkerøy Rk som orienterer: 

 

Glommastien som intercityprosjekt 

På begynnelsen av 90-tallet fikk Fredrikstad kommune statlige penger, som en del av til-

taksmidler, til å starte opp Glommastiprosjektet. Målet var å etablere en natursti på begge 

sider av Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Tiltaket ble gjennomført, og til stor glede 

for innbyggerne i området. 

Men som så mange ganger før når man lager slike prosjekt, fulgte det ikke med midler 

til fremtidig vedlikehold. Anstrengt kommuneøkonomi førte til at andre oppgaver ble priori-

tert langt høyere enn Glommastien, som jo ikke var noen lovpålagt oppgave for kommunen. 

Fredrikstad Rotary har nå stilt seg i spissen for å bedre vedlikeholdet, og også videreut-

vikle Glommastien med sikte på å få flere til å bruke stien. Gjennom dette arbeidet ønsker 

Fredrikstad Rotary å synliggjøre Rotary som en positiv aktør i lokalmiljøene rundet Glom-

mastien. Et delmål er å styrke samarbeidet mellom klubbene i område B, og gjennom samar-

beid med andre aktører som lokalsamfunnsgrupper, idrettslag og frivillige organisasjoner, øke 

kjennskapet til Rotary. 

Fredrikstad Rotary ser Glommastiprosjektet som en intercityoppgave, og har invitert de 

andre Rotaryklubbene i område B til å være med. Det vært avholdt to kontaktmøter med re-

presentanter for de fleste av klubbene. Fredrikstad Rotary har tatt på seg ansvaret å være på-

driver og hovedaktør. De andre klubbene vil, så langt de maker, hjelpe til når konkrete oppga-

ver skal gjennomføres. 

Det manglende vedlikeholdet over flere år har gjort at det ikke mangler presserende 

oppgaver. Her er det nok for mange aktører i mange år framover! Bedre skilting av stien er 
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det første som står på agendaen. Det arbeides nå med å utforne nye skilt. I den sammenheng 

ønsker klubbene at Rotarys logo skal være med på skiltet. Når dette er gjennomført til våren, 

vil en finne nye konkrete og praktiske oppgaver. 

Det er all grunn til gi Fredrikstad Rotary honnør for at de tar tak i denne saken. Det er et 

utmerket samfunns- og intercityprosjekt som helt klart vil synliggjør Rotary som en positiv 

aktør i område B. 

 

Også Inner Wheel følger opp invitasjonen til å orientere om sine aktiviteter. Denne gangen er 

det president Elisabeth Skaarberg i Røa-Bekkestua IW som skriver: 

 

 

 

 

Røa- Bekkestua Inner Wheel 

Distrikt 31 
 

Røa-Bekkestua Inner Wheel Klubb ble chartret 23. april 1983, med grunnlag fra 2 rota-

ryklubber, Røa Rotary og Bekkestua Rotary. 

Hemmeligheten bak den suksess Røa-Bekkestua har hatt som klubb, ligger utvilsomt i at 

vi helt fra begynnelsen av var enige om at absolutt alle medlemmer skulle være engasjert en-

ten i styret eller i en av våre komiteer.  

Vi er i dag 45 medlemmer som er fordelt i Programkomite og samfunnskomite, 

Utviklingskomite, Festkomite og Trivselskomite. Vi har dessuten en litteraturstudie-gruppe 

som møtes en gang i måneden. Den har eksistert i 17 år. 

Vi har også et sangkor – LYDIA – (Det er lyd-i-a!!) pluss en golfinteressert gruppe som 

møtes til spill og trening så ofte de kan året igjennom (innendørs om vinteren). 

Utviklingskomiteen, med en bevilgning på kr. 5000,- pr år, har som oppgave å lage mi-

niseminarer, teateraftener eller andre felles-arrangementer som kan ”utvikle” oss.  

I tillegg til å engasjere seg i IWs nasjonale og internasjonale prosjekter har klubben med 

utgangspunkt i ISO-komiteens arbeid, vært engasjert i forskjellig velferdsarbeid i nærmiljøet. 

Vi har for eksempel skaffet utstyr til forskjellige eldreinstitusjoner, og vi har gitt hjelp til 

vanskeligstilte barn og ungdom.  

Via vårt vellykkede bruktbokmarkedsprosjekt som vi har hatt sammen med Bekkestua 

Rotary i fem år, har vi bl.a. gitt et meget stort beløp til Turistforeningens utbygging av Sæte-

ren Gård til aktivitetssted for barn.. Bruktbok-prosjektet var for øvrig ett av de virkelig vel-

lykkede tiltakene (også på landsbasis) hvor Rotary og Inner Wheel arbeidet glimrende sam-

men. 

Vi har møte en gang i måneden, og møtene varer vanligvis fra kl. 1900 til 2100. 

Hvert møte er lagt opp med en spennende/kjent foredragsholder med et interessant tema. 

Vi har tre-minutter og egoforedrag, og hvert møte starter med hyggelig samvær, - kaffe og 

kaker.  

 

 

 

 



Jubilanter i november: 

Navn: Bursdags dato: Klubb: Fyller: 

 Carlsen, Elin 02/11/1960 Råde 50 

 Ellefsen, Karen Marie 03/11/1950 Lørenskog 60 

 Alnes, Lyder 03/11/1940 Lørenskog 70 

 Strengen, Ingar 05/11/1940 Trøgstad 70 

 Thommessen, Rolf Thomas 13/11/1950 Jeløy 60 

 Smehaug, Johannes 18/11/1935 Kråkerøy 75 

 Andreassen, Håkon Johan 20/11/1930 Oppegård 80 

 Hasselberg, Inge 20/11/1940 Skedsmo Nord 70 

 Larsen, Gunnar W 25/11/1930 Skedsmokorset 80 

 

Vi gratulerer! 

 

Frammøtestatistikk for september 2010: 

Rotary Medlemmer 30. juni Møte- Ant. Oppmøte 
Endring av 

antall 

klubb Totalt Kvinner prosent møter i år (%) medlemmer 

Askim 62 0 72,4 4 62,9 0 

Aurskog-Høland 24 1 72,8 4 49,8 -1 

Borge 44 0 49,4 4 55,6 0 

Bundefjorden 20 8 61,0 4 61,3 0 

Drøbak 40 7 66,7 4 65,1 -5 

Eidsvoll 58 7 63,7 4 56,4 0 

Eidsvoll Syd 24 1 73,9 5 60,6 -1 

Enebakk 26 4 65,0 4 57,2 -1 

Fredrikstad 61 11 73,6 4 60,5 -2 
Fredrikstad-
Glemmen 28 5 45,0 ? 0,0 1 

Fredriksten 33 4 49,7 4 40,1 0 
Gamleby-
en/Fredrikstad 44 8 67,4 5 62,7 0 

Gardermoen 20 5 58,0 5 57,5 0 

Gjersjøen 26 12 60,2 4 65,1 1 

Halden 57 3 45,6 4 36,3 0 

Hobøl-Spydeberg 35 3 68,0 5 66,2 0 

Hvaler 22 5 52,3 0 58,6 0 

Jeløy 50 13 53,8 4 62,0 -2 

Jessheim 48 5 61,2 4 60,1 0 

Kløfta 50 4 71,3 4 69,7 1 

Kolbotn 50 8 76,0 4 80,3 0 

Kråkerøy 44 5 51,1 4 48,9 -1 

Langhus 27 3 54,6 5 55,6 -1 

Lillestrøm 45 5 63,7 4 46,0 0 

Lørenskog 30 1 75,0 5 67,1 0 

Lørenskog Vest 30 5 62,5 4 72,8 -2 

Moss 56 15 50,0 4 49,5 -2 

Mysen 50 6 71,1 5 62,8 -1 

Nannestad 40 3 60,0 5 49,3 0 

Nesodden 25 5 47,0 5 49,2 0 

Nittedal 46 8 71,8 5 58,5 0 



Nordby 29 1 56,0 4 56,6 -1 

Onsøy 34 6 75,8 5 75,0 0 

Oppegård 56 9 91,6 4 79,1 -1 

Rakkestad 51 12 59,9 4 50,2 0 

Rolvsøy 32 2 54,5 4 55,9 0 

Rygge 40 2 44,2 5 53,0 0 

Råde 35 6 50,2 4 49,1 0 

Sagdalen 27 2 64,7 5 53,1 0 

Sarpsborg 43 8 60,8 4 47,8 -1 

Skedsmo Nord 29 5 56,1 4 54,8 0 

Skedsmokorset 37 5 59,2 4 55,5 0 

Ski 44 6 54,8 4 46,1 -2 

Skjeberg 37 0 79,2 5 75,6 0 

Strømmen 28 4 0,0 0 0,0 0 

Sørumsand 36 7 60,0 4 54,4 2 

Trøgstad 36 2 60,2 5 58,6 0 

Tune 50 1 51,6 5 46,7 0 

Vestby 45 2 72,0 4 61,6 0 

Våler Østfold 21 0 45,0 4 46,1 0 

Ørje-Töcksfors 24 1 55,0 4 54,0 0 

Årnes 50 9 73,0 4 68,0 0 

Ås 48 7 64,0 4 58,5 5 

       

Totalt 2047 267 62,0 211 57,9 -14 
 

 


