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Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 

Styringsgruppemøte nr 2/10-11 

Tid: 19.11.2010. Kl.16:00-
1745 

 Sted: Ignarbakke, Enebakk 

Innkalt av: DG Lena J 
Mjerskaug 

 

Ordstyrer: DG 
Lena 
Mjerskaug 

 Referent: DGN Jan Eddie Tinlund 

Deltakere DG Lena Mjerskaug, PDG Åge Bjor, DT Ole Ludvik Kleven,  

DGE Steinar Wøllo, DGN Jan Eddie Tinlund, Påtroppende opplæringsleder Einar 

Bergum 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfris
t 

    12/10-11 

 
Velkommen til 2. møte i styringsgruppen 2010-2011 

DG ønsket velkommen til møtet. 

 

Lena  

 

 

 

 

 

13/10-11 Godtgjørelse til tillitsvalgte – ikke avgjort sak fra 

rotaryåret 2008-09 

 

Vedtatte retningslinjer for godtgjørelser i forbindelse med  

nasjonale og internasjonale møter ble utlevert møtedeltagerne. 

Disse ble vedtatt på distriktets generalforsamling 15. 

september 2002. 

Utsendt brev om godtgjørelse for tillitsvalgte i distriktet 

forfattet av Ole-Ludvik Kleven ble gjennomgått. 

Styringsgruppen sluttet seg til innholdet i brevet med følgende 

tillegg:  

Under punktet om teletjenester skal kostnadene ved bruk av 

Internett for DG dekkes med 75 % i hele funksjonsåret. 

 

 

Lena og  

 

 

14/10-11 Strategiplan for Distrikt 2260 

Lena Refererte til Ris nye strategiske plan som har 3 

hovedsøyler:  

 Support and Strengthen Clubs,  

 Focus and Increase Humanitarian Service og Enchance  

Lena og 

Steinar 

 

20. 

januar 

2011 
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 Public Image and Awarenesss. 

Det er enighet om at Distrikt 2260 utarbeider en strategisk 

plan som er i samsvar med Ris plan.  Medlemsverving og 

økning av medlemsmassen er en viktig ting både for den 

enkelte klubb og for distriktet.  Det er viktig at de føringer 

som kommer fra distriktet blir forstått og akseptert ute i den 

enkelte klubb.  Kommunikasjonsprosessen må være god og 

toveis, da distriktet skal være et service- og støtteorgan for 

den enkelte klubb innen distriktet, slik at de kan nå sine mål. 

Steinar fokuserte på at Rotary er en frivillig organisasjon og at 

vi må ta hensyn til dette i vår streben etter og nå planer og 

mål. 

Lena presiserte at RI president Ray Klinginsmith har gitt sin 

”ordre” til alle sine distriktsguvernører om å hjelpe klubbene 

til/med å bli ”Bigger, Better and Bolder.” 

Det ble enighet om at Lena og Steinar jobber frem et utkast til 

ny strategisk plan for distriktet. Denne vil bli tatt opp på neste 

møte. 

 

15/10-11 Forslag til kandidater til guvernørvervet 2013-2014. 

Arbeidet har startet opp.  Det er innen fristens utløp kommet 

forslag på én godt kvalifisert kandidat. Nominasjonskomiteen 

vil gjennomføre nominasjonsprosessen (intervju osv) med den 

foreslåtte kandidat. 

 

 

Lena, 

Steinar og 

Åge 

(Nominasj

onskomite

en) 

 

16/10-11 Ny organisasjonsplan for distrikt 2260 

På årets generalforsamling ble det vedtatt ny 

organisasjonsplan for distriktet. Det er håp om at den nye 

organisasjonen kan tre i kraft fra rotaryåret 2011-2012. 

Ole Ludvik orienterte om status for detaljarbeidet med den 

nye organisasjonsplanen.  Det gjenstår fortsatt en del arbeid 

og resultatet av dette vil bli presentert på neste møte. 

Lena og 

Ole 

Ludvik/ 

Herman 

Stabell 

 

 

 

 

 

 

 

17/10-11 Eventuelt 

Åge Bjor opplyste at han hadde fått en forespørsel om å gjøre 

en jobb for Shelterbox Norge.  Han ønsket en tilbakemelding 

fra Styringsgruppen om han bør takke ja til dette. Saken ble 

diskutert.  Styringsgruppen var enig om at Shelterbox var et 

godt og positivt prosjekt og hadde ikke innvendinger mot at 

Åge aksepterer et slikt tilbud. Det ble samtidig presisert at 

dette var et personlig tilbud. 
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Ole Ludvik ønsket en avklaring på om trådløst 

internettabonnement kunne stilles til rådighet for 

opplæringsleder.  Han opplevde at mange klubber som ble 

besøkt ikke hadde tilgang til trådløst internett i sine 

møtelokaler. 

Saken ble diskutert, men endelig beslutning avventes, da 

styringsgruppen var usikker på det reelle behovet. Dersom det 

på møteavtaletidspunktet presiseres at det er behov for 

internettilgang, antar styringsgruppen at det i de fleste klubber 

er medlemmer som kan stille mobilt bredbånd til disposisjon, 

dersom klubblokalet ikke har egen internettilgang.  

 

Ole 

Ludvik 

melder 

evt. 

tilbake 

om 

reelt 

behov 

foreligg

er 

Drøbak: 
19.11.10 

 Signatur: 
Jan Eddie 

Tinlund  

 

 

 


