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Forord 

 
 

Gode rotarianere! 

 

Da skal vi som nytt mannskap på de ulike poster ta fatt på et nytt år og sørge for at Rotaryhjulet 

ruller med uforminsket fart.  

 

Rotasjonsprinsippet er et av mange prinsipper som gjør vår organisasjon spesiell og unik. Og jeg 

tror tiden er inne til i sterkere grad å betone det som er særegent for vår organisasjon, ikke minst 

med tanke på den situasjonen vi befinner oss i når det gjelder medlemskapsutviklingen. 

 

Skal vi bli attraktive i gruppen av yngre yrkesaktive, må vi i større grad påpeke nytten de kan høste 

av et medlemskap i Rotary. Det stilles stadig strengere krav til aktørene i næringslivet. Et 

medlemskap i Rotary gir adgang til en unik samling med leder- og yrkeserfaring fra en lang rekke 

bransjer. Dette er et forum som i høy grad vil være med på å holde den enkelte oppdatert og 

orientert om viktige emner for sin yrkesutøvelse. 

Gjennom dette vil det enkelte medlem vokse, både som menneske og yrkesutøver og være bedre 

skikket til å utføre de oppgaver og plikter som ligger på livsveien. 

 

Dette er et prinsipp og en oppbygning som skiller seg fra alle andre humanitære organisasjoner. Jeg 

vil oppfordre til at vi det kommende året vektlegger dette, både overfor eksisterende medlemmer, 

men ikke minst i vårt arbeid med å verve nye medlemmer. 

 

I denne håndboken er det samlet det viktigste stoffet som dere nye tillitsvalgte må ha tilgjengelig i 

løpet av Rotaryåret, men det er selvfølgelig nødvendig å komplettere innholdet med informasjon i 

Norsk Rotary Årbok, fra nettsidene www.rotary.org (RIs sider), www.rotary.no (Norsk Rotary 

Forums (NORFO) sider) og http://d2260.rotary.no (Distrikt 2260s hjemmeside). 

 

Jeg vil særlig minne om ”Rotaryskolen” på Distrikt 2260s hjemmeside, hvor det er samlet store 

mengder av informativt og viktig materiale. Materiale som forefinnes på ”Rotaryskolen”, vil ikke 

bli gjentatt i denne håndboken, men bli referert til. Likeledes vil eventuelle oppdateringer av denne 

håndboken bli lagt ut på distriktets hjemmeside. 

 

Det vil lette både ditt eget, og oss i distriktsledelsens arbeid om du tar deg tid til å lese nøye 

gjennom og forstå innholdet i denne håndboken. 

 

Lykke til med oppgaven som tillitsvalgt i Rotary i Rotaryåret 2011-12! 

 

 

Steinar Wøllo 

Distriktsguvernør 2011-12 

 

 

 

 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/
http://d2260.rotary.no/
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Kort informasjon om Rotary: 

 

Rotarys verdigrunnlag 
 

Rotarys motto: 

Service Above Self  - Å gagne andre 

 

Rotarys formål: 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag av all virksomhet, og 

spesielt viljen til: 

 å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 

 å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt 

rotarianers yrke som mulighet for å gagne samfunnet 

 å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 

 å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fel-

lesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre. 

 

The Four-way Test (4-Spørsmålsprøven) 

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1 Er det sant? 

2 Er det rettferdig overfor alle det angår? 

3 Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

4 Vil det være til beste for alle det angår? RO 

 

Yrkeskodeks for rotarianere: 

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 

1. Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre 

2. Jeg er tro mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske 

normer i samfunnet 

3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard  

4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskollegaer, forretningspartnere, 

konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessige forbindelser med 

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi 

6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge 

mennesker, og lindre andres nød, og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker 

7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min 

yrkesvirksomhet 

8. Jeg verken ber om- eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville ha gitt til andre i 

yrkesmessig sammenheng 

 
 

Denne oversettelsen ble utarbeidet av en komité nedsatt av NORFO i Rotaryåret 2004-05, og godkjent på NORFOs Vårmøte 16. mars 2006. 
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De fem tjenestegrenene 

1 Klubbtjenesten 

Klubben skal drives mest mulig rasjonelt, slik at alle medlemmene får tjeneste i en av komiteene. I 

dette arbeidet vil formålets første punkt, Å utvikle vennskap som grunnlag for å hjelpe andre, stå 

sentralt. 

2 Yrkestjenesten 

Denne tjenestegrenens ideal er å virkeliggjøre det andre punktet i formålet, Å stille høye etiske krav 

i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet 

for å gagne samfunnet. Klubbens og medlemmenes oppgave i denne tjenesten er å fremme de høye 

etiske kravene innen alle yrker ved å være ærlige og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver, ansatte, 

kompanjonger og alle andre en har yrkesmessig forhold til. I tillegg skal vi medvirke til å utvikle 

prosjekter hvor medlemmene kan bidra med sine yrkeskunnskaper. 

3 Samfunnstjenesten 

Denne tjenesten er hver rotarianers mulighet til å utøve Service Above Self. Det er bl.a. her vi skal 

gagne andre i våre privatliv, yrkes- og samfunnsliv. Klubbens og medlemmenes engasjement og 

sosiale ansvar skal medvirke til å høyne livskvaliteten i lokalsamfunnet og arbeide for innbyggernes 

beste. 

4 Den internasjonale tjenesten 

Det er her det fjerde punktet i vårt formål kommer inn, å arbeide for internasjonal forståelse, sam-

hold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i 

idealet om å gagne andre. Gjennom et verdensomspennende kameratskap av personer fra nærings-

liv og ulike yrker, forent gjennom vårt motto, skal dette formålet realiseres. Frihet, rettferdighet, 

sannhet og det frie ords ukrenkelighet og respekt for menneskelige rettigheter er uatskillelig knytet 

til Rotarys prinsipper.  

5 Tjenesten for de yngre generasjoner 

Denne tjenesten ble skilt ut som en egen gren i 2010 og omfatter mennesker opp til 30 år. Fjerde 

punktet i formålet står sentralt også for denne tjenesten. 

Det er hver rotarianers plikt å medvirke til at de nye generasjonene er bedre rustet for livet og fram-

tida, samtidig som de er bevisste på mangfoldet i ungdommenes behov. 

RIs strukturerte program for denne tjenesten omfatter Interact, Rotaract, Rotarys utdanningspro-

gram for ungdomsledere (RYLA) og Rotarys ungdomsutvekslingsprogrammer. 

 

 

 

Hva er Rotary? 
De fleste av oss stilles jevnlig ovennevnte spørsmål fra ikke-rotarianere, uten at vi alltid klarer å gi 

et kortfattet svar. 

Av denne årsak er det blitt utarbeidet et såkalt ”Elevator Statement”, eller kortversjonen av svaret på 

hva Rotary er. Årsaken til at den har fått navnet ”Elevator Statement”, er at det skal kunne meddeles 

en fremmed person i løpet av en kort tur i heisen. Bruk den gjerne så ofte du kan, for å spre 

kunnskap om hvem vi er. Det er viktig at både vi som er medlemmer, potensielle medlemmer og 

samfunnet har et riktig bilde av vår organisasjon og hva vi står for: 

 

”Rotary er verdens største service-organisasjon, med 1,2 millioner medlemmer av begge kjønn og 

som representerer ulike yrker. Rotary består av 32 000 klubber i over 200 land. I Norge er det ca   

12 000 rotarianere fordelt på ca 330 klubber. 

Rotarys motto er ”Service Above Self” (”Å gagne andre”). Vi arbeider for å gagne andre gjennom 
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hjelpeprosjekter lokalt og internasjonalt. Vi legger stor vekt på fremme av etisk standard i all 

yrkesvirksomhet. Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer 

for ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende virksomhet over landegrensene. 

Gjennom finansiering av vaksinasjonsprogrammer har Rotary vært ledende deltager i arbeidet med 

å utrydde polio over hele verden. 

Rotary er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og etnisk 

tilknytning.” 

 

 

 

RI-President 2011-12:               
Kalyan Banerjee 

 

 

 

 

 

 

-  
Medlem av Rotary Club of Vapi, India, fra 1972 

Utdannet kjemiingeniør fra Indian Institute of Technology, Kharagpur  

Direktør for en av de største landbrukskjemiske fabrikkene i India 

Distriktsguvernør i 1980-81 

RI-direktør 1995-97 

Rotary Foundation trustee in 2001-05 

 

 

I 2011-12 vil jeg be alle rotarianere om å Reach Within to Embrace Humanity. 

Jeg ber om at dere går til deres indre for å forstå og erkjenne at alle mennesker har de samme 

drømmer og håp, og de samme lengsler og problemer. Alle mennesker hvor enn de befinner seg på 

kloden, har samme ønske om fred og et godt daglig liv. Det vi ønsker å tilføre andre, må vi først 

finne hos oss selv fordi det vi ønsker for oss selv samsvarer med andres ønsker. 

 

Før vi snakker om å skape fred på jorden, må vi starte med oss selv. Vi må først finne vår egen fred 

for så å skape fred i våre hjem, med vår familie og i det samfunnet vi lever i. Vi kan ikke skape fred 

i verden uten at vi først skaper det i våre egne hjem. Dersom vi ønsker fred, vennskap og toleranse 

på verdensbasis, må vi starte med å praktisere dette i vårt eget naboskap. Har vi fred med oss selv, 

har vi fred i vårt hjem. Har vi fred i vårt hjem, har vi en fred som vi kan dele med andre. Ved å finne 

glede og tilfredsstillelse sammen med de vi er glad i, er vi bedre i stand til å bry oss om andre. 

 

Ved å styrke seg selv, kan vi styrke de vi lever sammen med hjemme. En sterk familie, er en god 

base å bygge på, og de som har en sterk indre styrke, er bedre skikket til å utføre oppdrag i 

humanitær tjeneste. 

  

I året som står foran oss, er det tre områder vi skal legge vekt på: å styrke familien, å fortsette med 

det arbeidet vi er best på og å foreta endringer der det er nødvendig. 

 

Alt starter med familien. Alt det vi ønsker å utføre både lokalt og på verdensbasis, starter her. 
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Det er viktig å sikre kontinuitet, ved å konsentrere oss om de oppgavene vi er flinke på og gjerne 

gjøre de enda bedre. Alle har opplevd suksess i Rotary, og vi skal bygge videre på det vi har lykkes 

med slik at vi kan hjelpe enda flere i fremtiden. 

Vi må fortsette vårt arbeid for rent vann, lindre sykdom og nød, øke lesekunnskapen, arbeide for og 

med den nye generasjonen samt vår viktige kamp for fred. 

 

Men vi må også være klar over at det er ting vi gjør som kan gjøres bedre og det er ting vi kan gjøre 

bedre. Vi må ha mot til å se dette, identifisere det som bør endres for så å utføre det. 

 

Mohandas Gandhi sa ”Du må selv være den endring du ønsker å se i verden”. I Rotary bestreber vi 

oss på å etterleve viktige etiske regler, dele vennskap og godvilje og å se verdien som finnes i alle 

mennesker. For oss rotarianere er det ikke nok å dekke minimumskravene for Rotary er ikke en 

vanlig organisasjon og rotarianere strekker seg litt lenger. Vårt arbeid med å utvikle og styrke oss 

selv gjør oss bedre egnet til å utvikle og styrke verden. 

 

En viktig grunn for at vi er medlem i Rotary, er at vi ønsker å gjøre vårt for å endre verden. Vi tror 

at verden kan bli både gladere, sunnere, og mer fredelig. Vi tror på en bedre fremtid. Vi er idealister 

og sørger for at våre ideer og tanker blir virkeliggjort gjennom vårt arbeid i Rotary. 

 

Det tredje området vi må legge vekt på i 2011-12 er endring og vi må starte med å være den endring 

vi ønsker å se i verden. Ønsker vi fred, må vi starte med å leve i fred og fordragelighet med oss selv, 

med vår familie og i vårt nærsamfunn. Dersom vi ønsker en slutt på polio eller en eller annen 

sykdom, dersom vi ønsker å ta vare på miljøet, dersom vi ønsker å redusere barnedødeligheten i 

verden og å forebygge sult og analfabetisme, da er det viktig å innse at det alltid starter med oss 

selv. 

 

Så la oss Reach Within to Embrace Humanity.  Og la oss i fellesskap gjøre vårt til å skape en mer 

lys og vennlig framtid for oss alle 

 

 

 

Kalyan Banerjee 
President, Rotary international, 2011-12 
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Revidert strategisk plan for Rotary International  
Den reviderte strategiske planen, trådte i kraft 1. juli 

2010, identifiserer tre strategiske prioriteter og flere 

mål:  

Støtte og styrke klubbene (Bigger, Better, Bolder) 

 Skape fornyelse og fleksibilitet i klubbene  

 Oppmuntre til å delta i forskjellige serviceak-

tiviteter  

 Fremme mangfold blant medlemmene  

 Rekruttere og beholde medlemmer 

 Utvikle ledere  

 Etablere nye, dynamiske klubber  

 Oppmuntre til strategisk planlegging på 

klubb- og distriktsnivå  

Fokusere på og øke den humanitære innsats 
 Utrydde polio  

 Øke langsiktige tjenester med særlig sikte på:  

 Programmer for kommende generasjoner  

 Rotaryfondets seks fokusområder  

o fred og konfliktforebygging/-løsning 

o sykdomsforebygging og behandling 

o vann og sanitærforhold 

o mødre og barnehelse 

o grunnleggende utdanning og leseferdighet 

o økonomisk utvikling og samfunnsutvikling 

 Øke forbindelsene og samarbeidet med andre organisasjoner  

 Velg nye, betydelige prosjekter lokalt og internasjonalt  

Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary 

 Rotaryhjulet som merkevare 

 Bekjentgjøre samfunnsprosjekter 

 Promotere kjerneverdiene  

 Poengtere yrkestjenesten  

 Oppmuntre klubbene til fellesaktiviteter og samarbeid i nettverk  

 

 

Strategisk plan for Rotary International Distrikt 2260  
(for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2012) 

Visjon: 
Rotary International Distrikt 2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i 

befolkningen, blant ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme 

høy yrkesetikk og positive idealer. 

Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom 

under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale 

prosjekter og tiltak innenfor programrammene til Rotary International og Rotary Foundation. 

Organisasjonen ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for 

sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
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Prioriterte oppgaver: 
Prioriterte oppgaver Rotary International 

1. Utrydde Polio 

2. Fremme intern og ekstern anerkjennelse for Rotary International 

3. Øke Rotarys evne til å hjelpe andre 

4. Øke medlemsmassen over alt i verden både tallmessig og kvalitativt 

5. Fremheve Rotarys unike yrkestjeneste 

6. Optimere bruk og utvikling av lederskap 

7. Implementere strategiprosessen fullstendig på alle nivå i distriktet for å sikre kontinuitet 

og funksjonalitet i hele organisasjonen 

 

Distriktets prioriterte oppgaver i perioden 

Medvirke til at RIs mål blir nådd gjennom: 

1. Klubb og medlemsutvikling 

a.   Stimulere til medlemsvekst 

b.   Stimulere til at medlemmene representerer bredden i yrkeslivet i klubbens område,  

      og i tillegg representerer forskjellig alder, kjønn og etnisk bakgrunn. 

c.   Legge til rette for utvikling / utdannelse av medlemmet gjennom Rotaryskolen og  

      en aktiv fadderordning 

d.   Legge til rette for utvikling av klubbene gjennom Rotaryskolen 

e.   Vurdere antall klubber i distriktet 

2. Stimulere og legge til rette for at klubbene kan gjennomføre samfunnsaktiviteter lokalt og 

internasjonalt 

3. Hjelpe klubbene med å øke samfunnets forståelse for Rotary’s arbeid og gjøre medlemskap 

attraktivt 

4. Gjennom distriktsprogrammer og klubbenes medvirkning gi ungdom samfunnsforståelse og 

betydningen av å arbeide for fred og vennskap 

5. Stimulere til sterk fokus på etikk 

6. Videreutvikle distriktets nettsider og Rotaryskolen til å bli et sted for informasjon og 

idéskaping for distriktets klubber (Generell informasjon til samfunnet bør NORFOs sider ta 

seg av) 

 

Mål for distriktet i planperioden 

Innen 30. juni 2012 skal distriktet ha: 

1. 2 247 medlemmer 

2. 30 % av nyrekrutterte medlemmer skal være kvinner 

3. Nye medlemmer skal i hovedsak være < 55 år 

4. Årlig RYLA med minimum 50 deltakere 

5. Antall Rotaractklubber 8 

6. Alle klubber skal ha minimum ett lokalt prosjekt 

7. Alle områder skal være delaktig i minimum ett internasjonalt prosjekt 

 

Mål for distriktets klubber 

Distriktets mål for de prioriterte oppgaver er at klubbene i distriktet skal: 

1. Redusere antall medlemmer som slutter i en klubb til 3 % inkl naturlig frafall grunnet død 

2. Rekruttere minimum 5 % nye medlemmer hvert år 

3. Klubber bør ha minimum 25 medlemmer og min 30 % skal være kvinner 

4. Alle klubber skal ha minimum 1 pågående samfunnsaktivitet lokalt. Prosjektet skal utnytte 

klubbens humankapital 

5. Internasjonale aktiviteter kan / bør samarbeides om innenfor området. Ved valg av prosjek-

ter skal prioriteres de hovedføringer som legges fra RI 
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6. Hver klubb skal minimum ha en ungdom som deltaker i Distriktsprogrammene 

7. Hvert område skal ha en Rotaractklubb. Klubbene i området har ansvaret for denne. Klub-

bene i området har ansvar for Rotaractklubben i samarbeid med ass. Guvernør 

8. Hver klubb skal bidra til Rotary Foundation med minimum kr 300 pr medlem 

9. Klubbmøtene skal utnytte medlemmenes yrkesmangfold, alder og kjønn gjennom temadis-

kusjoner, gjerne etter innledende foredrag 

10. Det skal vektlegges aktiviteter som gjør klubbens medlemmer kjent med hverandre og ut-

vikler vennskap 

11. For å gjøre Rotary attraktiv i lokalsamfunnet skal klubbene søke å gjøre aktiviteter kjent 

gjennom lokalmedia 

 

Satsingsområder 

Satsingsområder for å nå prioriterte oppgaver og mål: 

1. Tilrettelegge og stimulere til at klubbene utarbeider planer og mål for Rotaryåret som er et 

resultat av klubbens egen 3-årsplan 

2. Tilrettelegge distriktet som serviceorgan for klubbene hvor klubbenes planer og mål ligger 

til grunn for tilretteleggingen 

3. Videreutvikle Rotaryskolen som et informasjons- og utviklingsorgan for klubbene og med-

lemmene 

4. Stimulere til klubb og medlemsutvikling gjennom å tilrettelegge informasjon og undervis-

ningsmateriell i Rotaryskolen, årlig medlemsseminar og høyt fokus fra distriktet. 

5. Videreutvikle distriktet som serviceorganisasjon for medlemsutvikling, Samfunnsprosjekter 

og Rotary Foundation 

6. Tilrettelegge skisser for arbeidsplaner og maler som forenkler arbeidet for klubbene 

7. Prioritere distriktsprogrammene RYLA, GSE, Rotaract, Mentoring og Ungdomsutveksling 

8. Behjelpelig med utforming av informasjon til samfunnet hvor klubbenes egne aktiviteter 

skal være budskapet 

9. Stimulere til samarbeid i områdene og Intercitymøter som er åpne for alle 

 
Distriktets særskilte fokus i Rotaryåret 2011-2012 
Medlemsutvikling 

I 2011-12 bør vi vie ekstra stor oppmerksomhet mot de tingene som er spesielle for Rotary. At vi er 

en verdensomspennende yrkesbasert organisasjon som representerer en base og et nettverk som 

omfatter et vell av kunnskap og erfaring som ethvert medlem kan nyte godt av. Det er viktig å legge 

vekt på disse aspektene i rekrutteringsarbeidet av unge yrkesaktive kandidater. I det kommende året 

bør vi være mer aktive i vårt rekrutteringsarbeid. Det mest naturlige medlemspotensialet finner vi i 

vårt nærområde. Vi bør i langt større grad enn før kontakte representanter for det lokale næringsliv 

med forespørsel om medlemskap.  Dette bør gjøres først og fremst med tanke på at vi bør sørge for 

et større mangfold og kvalitet i klubbene. Mens klubber med 25 medlemmer eller færre også bør 

satse på å øke medlemstallet. 

 
Nye klubber 

Det kan virke som om klubbene i distriktet har funnet den størrelsen som de finner å være naturlig 

for sin klubb. Dette er nok mye av årsaken til at vi ikke har sett noen medlemskapsvekst til tross for 

at det har vært viet stor oppmerksomhet. Skal vi få en vesentlig økning i medlemstallet, må nok 

dette gjøres ved å etablere nye klubber. Vi bør derfor foreta en analyse med tanke på hvor nye klub-

ber kan opprettes. 
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PolioPlus 

Vårt distrikt har vært den flinkeste i klassen over lang tid, når det gjelder bidrag til Polio. Men vi er 

ennå ikke i mål. Og det er særdeles viktig at vi klarer å få utryddet sykdommen også i de fire siste 

landene. Dette er vi godt rustet til økonomisk, i og med Bill Gates donasjon på 355 mill $, under 

forutsetning av at vi klarer vår målsetning på 200 mill $. Dette målet må nås innen 30.juni 2012. 

Derfor vil PolioPlus også i år ha størst prioritet i likhet med RI internasjonalt. 

 

RYLA  
RYLA kursene i distriktet har vært meget vellykkete i mange år. Vi har et stort deltakerantall, gode 

programmer og svært positive tilbakemeldinger. Vi kan i langt større grad enn hittil bruke disse kur-

sene til å spre kunnskap og kjennskap til Rotary. 

 

 

100 $ årlig 

Det viser seg at andelen av klubber som deltar i et eller flere prosjekter kan variere fra år til år av 

ulike årsaker. Dette burde ikke forhindre at vi likevel etterlever den oppsatte målsetningen som RI 

har satt med ”Hver rotarianer gir 100 $ hvert år!” Da er en i hvert fall med på å hjelpe andre med å 

finansiere sine prosjekter. Vi må også bruke tid og resurser på å forberede klubbene på overgangen 

til The Future Vision Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktets organisering og ledende personell 
 

Ledergruppen 
DG Steinar Wøllo 

Kløfta RK 

Postadresse: Seljeveien 1, 2022 Gjerdrum 

Tlf. priv./mobil: 63 99 04 11 / 400 68 001 

E-postadresse: steiwo(a)online.no 

DGE Jan Eddie Tinlund 

Drøbak RK 

Postadresse: Sagaveien 5, 1440 Drøbak 

Tlf. priv./mobil: 64 93 24 09 / 901 97 095 

E-postadresse: jedtin(a)online.no 

DGN Elsa M.Nysveen 

Årnes RK 

Postadresse: Hvamsmoen, 2165 Hvam 

Tlf. priv./mobil 63 90 96 24 / 909 51 339 

E-postadresse: elsanysv@online.no 

IPDG Lena J Mjerskaug 

Enebakk RK 

Postadresse: Mjerskaug, Tomterveien 372, 1914 Ytre Enebakk 

Tlf. priv./mobil: 64 92 60 55 / 915 64 421 

E-postadresse: lmjerskaug(a)mil.no 
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Ledere av distriktskomiteene 

Medlems-

utvikling 

Svein-Erik Dippner 

Skedsmo Nord RK 

Postadresse: Skogfaret 11 E, 2020 Skedsmokorset 

Tlf. priv./mobil: 63 87 76 16 / 908 26 333 

E-postadresse: svein-erik(a)dippner.net 

Opplæring 

og 

kommunikasjon 

(DT) 

Einar Bergum 

Kløfta RK 

Postadresse: Slettasvingen 3, 2040 Kløfta 

Tlf. priv./mobil: 63 98 02 84/ 906 39 288 

E-postadresse: Einar.bergum(a)gmail.com 

Rotary 

Foundation 

Per Rismark 

Skjeberg  RK 

Postadresse: Plutoveien 2, 1734 Hafslundsøy 

Tlf. priv./mobil: 69 14 95 76/ 913 53 115 

E-postadresse: perismar(a)online.no 

Samfunns-

prosjekter 

Henry Kjell Johansen, 

Skedsmokorset RK 

Postadresse: Tyriveien 5, 2020 Skedsmokorset. 

Tlf. priv./mobil: 63 87 66 94/900 27 710 

E-postadresse: hekjell(a)online.no 

Distrikts-

programmer 

Jan Eddie Tinlund 

Drøbak RK 

Postadresse: Sagaveien 5, 1440 Drøbak 

Tlf. priv./mobil: 64 93 24 09/901 97 095 

E-postadresse: jedtin(a)online.no 

 

Assisterende guvernører (AG) 

Område A Rolf Nesteng 

Tune RK 

Postadresse: Åsveien 23, 1712 Grålum 

Tlf. priv./mobil: 69 13 74 01 / 913 10 430 

E-postadresse: nestengr(a)online.no 

Område B Svein-Erik Moe 

Gamlebyen / Fredrikstad 

RK 

Postadresse: Heibergsgate 43, 1630 Gamle Fredrikstad 

Tlf. priv./mobil: 69 32 02 13 / 958 38 515 

E-postadresse: svein.erik.moe(a)forsvarsbygg.no 

Område C Jan Sverre Hanssen  

Råde RK 

Postadresse: Rugdeveien 4, 1640 Råde 

Tlf. priv./mobil: 69 28 47 55 / 909 87 979 

E-postadresse: j-sverre(a)online.no 

Område D Grethe Giltvedt 

Hobøl-Spydeberg RK 

Postadresse: Giltvedt gård, 1820 Spydeberg 

Tlf. priv./mobil: 69 83 74 05 / 906 75 384 

E-postadresse: grethe(a)giltvedt.no 

Område E Arne Pedersen 

Ås RK 

Postadresse: Gamle Kongevei 38, 1430 Ås 

Tlf. priv./mobil: 64 94 67 00 / 970 15 135 

E-postadresse: classic(a)c2i.net 

Område F Ole Wæhre 

Oppegård RK 

Postadresse: Kruttmølleveien 15, 1414 Trollåsen 

Tlf. priv./mobil: 66 80 94 03 / 913 21 520 

E-postadresse: olanw(a)online.no 
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Område G Jan Snare 

Strømmen RK 

Postadresse: Guldalsgata 64, 2010 Strømmen 

Tlf. priv./mobil: 67 90 43 82 / 909 76 839 

E-postadresse: jan(a)snare.no 

Område H Terje Strømsæther 

Årnes RK 

Postadresse: Tverrveien 3, 2150 Årnes 

Tlf. priv./mobil: 63 90 33 49 / 928 01 401 

E-postadresse: terje.stromsether(a)viking-elektro.no 

 

 

Distriktsadminstrasjonen 

Distriktssekretær  Per Kongsnes 

Enebakk RK 

Postadresse: Granveien 56, 1911 Flateby 

Tlf privat/mobil: 64 92 84 00 / 924 36 238 

E-postadresse: per.kongsnes(a)c2i.net 

Distriktskasserer Svein Torvund 

Kløfta RK 

Postadresse: Nordbystien 5, 2050 Jessheim 

Tlf privat/mobil: 63 97 12 37/932 51 535 

E-postadresse: svein.torvund(a)skatteetaten.no 

DICO / Webredaktør Hans Jakob Rommetvedt 

Sagdalen RK 

Postadresse: Møllervegen 8, 2008 Fjerdingby 

Tlf privat/mobil: 908 56 590 

E-postadresse: hansjr(a)online.no 

Månedsbrevredaktør Ommund Bjelland 

Kløfta RK 

Postadresse: Bakke søndre 82, 2040 Kløfta 

Tlf privat/mobil: 63 98 14 11/920 64 733 

E-postadresse: ombjella(a)online.no 

Distriktskonferansen Trond Harald Bjerke 

Kløfta RK 

Postadresse: Gustav Bjerkes vei 8, 2040 Kløfta 

Tlf privat/mobil: 63 98 21 93/926 97 661 

E-postadresse: tron.bjerke/a)olavthon.no 

 

 

Underkomiteer/ressurspersoner 

Nye klubber Lena J Mjerskaug 

Enebakk RK 

Postadresse: Mjerskaug, Tomterveien 372, 1914 

Ytre Enebakk 

Tlf. priv./mobil: 64 92 60 55 / 915 64 421 

E-postadresse: lmjerskaug(a)mil.no 

Fellowships Rolf Mikkelsen 

Borge RK 

Postadresse: Thorsøveien 3, 1634 Gamle 

Fredrikstad 

Tlf. priv./mobil: 69 34 96 60 

E-postadresse: mmv-aut(a)online.no 

Polio Plus Magne Fladby 

Kløfta RK  

Postadresse: Romsås alle, 16, 2050 Jessheim 

Tlf. priv./mobil:  971 75 834 

E-postadresse: Mfladby(a)gmail.com 

Rotary Foundation 

Annual Giving 

Einar Engebretsen 

Kolbotn RK 

Postadresse: Liaveien 34, 1410 Kolbotn 

Tlf. priv./mobil: 66 80 11 22 

E-postadresse: einar_ok(a)hotmail.com 

Grants Per Rismark 

Skjeberg RK 

Postadresse: Plutoveien 2, 1734 Hafslundsøy 

Tlf. priv./mobil: 69 14 95 76 / 

E-postadresse: perismar(a)online.no 

Helse og sult Mohasina Syed 

Lørenskog Vest RK 

Postadresse: Rikard Nordraaks vei 16, 1472 

Fjellhamar 

Tlf. priv./mobil: 67 90 29 97 / 951 19 654 

E-postadresse: famsyed(a)hotmail.com 

Lese- og skrive-

opplæring 

Rolf Theil 

Nittedal RK 

Postadresse: Bekkelia 60, 1481 Hagan 

Tlf. priv./mobil: 67 07 85 07 / 951 25 154 
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E-postadresse: rolf.theil(a)iln.uio.no 

Ungdoms-utveksling Elsa M. Nysveen 

Årnes RK 

Postadresse: Hvamsmoen, 2165 Hvam 

Tlf. priv./mobil: 63 90 96 24 / 909 51 339 

E-postadresse: elsanysv(a)online.no 

GSE Rune Magnussen 

Nannestad RK 

Postadresse: Grevlingveien 35, 2030 Nannestad 

Tlf. priv./mobil: 63 99 78 05 / 934 14 007 

E-postadresse: rm007(a)online.no 

Rotaract (nye 

klubber) 

Tore Gulbrandsen 

Lillestrøm RK 

Postadresse: Nordlia 27, 1900 Fetsund 

Tlf. priv./mobil: 63 88 09 49 / 911 06 724 

E-postadresse: toregul(a)hotmail.com 

RYLA Birgitta Rødstøl Næss 

Halden RK 

Postadresse: Bakkehøy, 1796 Kornsjø  

Tlf. priv./mobil: 69 19 71 48/975 87 569  

E-postadresse: birgittapre@halden.net 

 

 

Assosierte medlemmer 

Inner Wheel 

Distrikt 31 

Haldis Helleberg 

Jessheim IWK 

Postadresse: Bekkestien 22, 2050 Jessheim 

Tlf. priv./mobil: 63 97 22 35 / 996 47 964 

E-postadresse:  

Rotaract Distrikt-

president D2260 

Anders Sølve Strand 

Smaalenenes Rotaract 

Postadresse:  

Tlf. priv./mobil: 924 25 501 

E-postadresse: d2260(a)rotaract.no 

 

 

 

 

Ledergruppen, Distriktsrådet og Guvernørrådet 
 

Distriktsguvernøren 
Distriktsguvernøren er distriktets leder. Distriktsguvernøren er Rotary Internationals representant 

(officer) i distriktet og skal utføre sitt oppdrag under kontroll av RIs styre. 

 

Distriktets ledergruppe 
Distriktets ledergruppe består av Distriktsguvernøren (DG), siste års distriktsguvernør (IPDG), 

neste års distriktsguvernør (DGE) samt de påfølgende distriktsguvernører (DGN og DGNN) så 

snart vedkommende er nominert. Gruppen ledes av Distriktsguvernøren. Ledergruppen har faste 

møter 5 ganger i året og i tillegg ved behov. Distriktets opplæringsleder (DT) møter også på møtene 

i tillegg til de faste medlemmene. 

 

Distriktsrådet 
Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Rådet består av ledergruppen pluss lederne 

for de 5 faste distriktskomiteene. Distriktspresidenten for International Inner Wheel, Distrikt 31 og 

distriktspresidenten for Rotaract, Distrikt 2260 er assosierte medlemmer av distriktsrådet. 

Distriktsrådet innkaller andre i distriktet til sine møter etter behov. 

Distriktsrådet har faste møter 4 ganger i året. Distriktsrådet kan i tillegg innkalles av guvernøren 

ved behov. Rådet ledes av Distriktsguvernøren. 
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Guvernørrådet 
Guvernørrådet består av alle de tidligere distriktsguvernørene i Distrikt 2260. Rådet møter med 

ledergruppen en gang i året. Rådet er distriktets øverste rådgivende organ. Den samlede erfaring 

som rådets medlemmer innehar, er en viktig ressurs for den til enhver tid sittende ledergruppe. 

Møtene i Guvernørrådet ledes av Distriktsguvernøren. 

 

 

Distriktets områdeinndeling 
Klubbene i distrikt 2260 er delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen følger geografiske kriterier.  

Arbeidet i klubbene i hvert område koordineres av en Assisterende guvernør (AG) i den grad dette 

er nødvendig eller ønskelig. AGenes oppgave er blant annet å lede gruppearbeider for 

innkommende presidenter i deres planleggingsfase. AGene skal støtte klubbene gjennom Rotaryåret 

og stimulere til god kommunikasjon og samarbeid i området. 

 

Klubbene i Østfold fylke: 

Område A Område B Område C Område D 

Fredriksten Borge Jeløy Askim 

Halden Fredrikstad Moss Hobøl-Spydeberg 

Rakkestad Fredrikstad-Glemmen Rygge Mysen 

Sarpsborg Gamlebyen/Fredrikstad Råde Trøgstad 

Skjeberg Hvaler Våler i Østfold Ørje-Töcksfors 

Tune Kråkerøy   

 Onsøy   

 Rolvsøy 

 

  

Klubbene i Akershus fylke: 

Område E Område F Område G Område H 

Bundefjorden Enebakk Lillestrøm Aurskog-Høland 

Drøbak Gjersjøen Lørenskog Eidsvoll 

Nesodden Kolbotn Lørenskog Vest Eidsvoll Syd 

Nordby Langhus Nittedal Gardermoen 

Vestby Oppegård Sagdalen Jessheim 

Ås Ski Skedsmo Nord Kløfta 

  Skedsmokorset Nannestad 

  Strømmen Sørumsand 

   Årnes 
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Distriktets fagområder og aktiviteter 
 

Klubb- og medlemsutvikling 
Det viktigste arbeidet i Rotary forgår i klubbene. Derfor er det viktig at arbeidet og livet i klubben 

føles meningsfullt for alle medlemmene. Det er nødvendig at klubbene fungerer godt slik at man 

kan beholde sine medlemmer og ha et godt grunnlag for å rekruttere nye. Rotary er avhengig av 

stadig tilvekst av nye medlemmer for å veie opp for frafall av eldre og andre medlemmer som slut-

ter. Medlemsvekst er derfor et hovedmål for RI og distriktet og bør være det for alle klubbene. Ro-

taryskolen har utarbeidet et eget kurs for medlemsutvikling. Se distriktets nettside: 

www.d2260.rotary.no.  

Klubb- og medlemsutvikling er imidlertid mer enn bare rekruttering.  

I 2009 gjennomførte en Distrikt 2260 spørreundersøkelsen ”Om trivsel i Rotary”. Fremfor å kun 

utarbeide og presentere en rapport i seg selv, har det i tilknytning til rapporten blitt utarbeidet et sett 

av operasjonelle arbeidsverktøy. Disse arbeidsverktøyene kan den enkelte klubb kan benytte, for 

derved å bidra til en ny dynamikk i klubbarbeidet. Likeledes har det blitt utarbeidet maler for hvor-

dan rapporten konkret kan benyttes i klubb- og medlemsutviklingsarbeidet i den enkelte klubb 

Rapporten med tilhørende arbeidsverktøy ligger på Rotaryskolens sider, og kan være et godt hjel-

pemiddel for den enkelte klubb. 

I starten av Rotaryåret arrangerer Distrikt 2260 et seminar om klubb- og medlemsutvikling. Alle 

klubbene bør være representert på seminaret, gjerne med flere enn en deltaker. Se under terminlista 

for datoer.  

Medlemsmassen i klubbene bør utgjøre en god representasjon av yrkesmangfoldet i klubbens områ-

de, både kvinner og menn, eldre og yngre, personer med forskjellig etnisk bakgrunn, livssyn og 

interesser.  

Rotary gir også mange muligheter, fra egenutvikling mht yrke, til å bygge vennskap over lande-

grensene i fellowships for medlemmer med ulike yrker, interesser og hobbier.  

Distrikt 2260 har i år dedikert en egen ressursperson for Fellowships. 

Kontakt gjerne Svein-Erik Dippner, distriktets ansvarlige for service til klubbene når det gjelder 

medlemsutvikling. 

 

Opplæring og kommunikasjon 
Gjennom deltakelse i tre samlinger halvåret før Rotaryåret begynner, første møte med innkommen-

de presidenter i januar, treningsseminar for innkommende presidenter (PETS) og distriktssamling i 

mars, får innkommende presidenter en innføring i Rotary Internationals forventninger og krav til 

den som skal lede en klubb gjennom et Rotaryår.  

På distriktssamlingen deltar også innkommende sekretærer og kasserere, i tillegg til at nye Rotary-

medlemmer er særskilt invitert.  

Mye av innholdet i opplæringen ligger tilgjengelig på Rotaryskolen som er distriktets hovedbase for 

opplæring. Se distriktets nettside: www.d2260.rotary.no. Her finnes ulike temaer innen klubbmøter, 

forberedelser til Rotaryåret, seminarer, foredrag og taler, seremonier og administrative rutiner.  

Guvernørens månedsbrev er en viktig del av kommunikasjonen i distriktet. Alle klubbene oppford-

res til å oversende stoff som kan interessere flere klubber, til webredaktør Hans Jakob Rommetvedt, 

eller til distriktssekretær Per Kongsnes, som vil legge stoffet inn på distriktets nettside.  

Kontakt gjerne Einar Bergum, distriktets ansvarlige for opplæring og kommunikasjon (DT) når det 

gjelder behov for opplæring eller informasjon. 

 

 

http://www.d2260.rotary.no/
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Internasjonal tjeneste og Rotary Foundation (RF) 
Rotary Foundation 

Distriktets RF-komite har hos oss også ansvaret for internasjonal tjeneste. Dette fordi det er gjen-

nom RF at vi oftest gjennomfører både internasjonale og lokale prosjekter. Finansieringen skjer ved 

at klubbene hvert år betaler inn sine bidrag til RF. Disse pengene forrenter seg, og etter 3 år får vi 

”tilbake” 50 % av det beløper vi betalte inn. Dette er det såkalte DDF, District Designated Fund. Av 

DDF-midlene kan distriktet og klubbene bruke inntil 20% til lokale prosjekter som for eksempel 

Sansehagen i Lørenskog. Resten av DDF går til ”matching grants” bestemt i felleskap av distriktet 

og klubbene. De øvrige 50 % - som ikke er DDF - går inn i World Fund og disponeres av styret i 

Rotary Foundation. 

RF-komiteens oppgave er å informere klubbene om RF. Dette gjøres blant annet ved å invitere alle 

klubbene til et RF-seminar. I tillegg kommer vi fra RF-komiteen gjerne på klubbesøk for å informe-

re. 

De siste årene har innbetalinger til Rotary Foundation fra vårt distrikt hatt en jevn, positiv utvikling. 

I rotaryåret 2009-2010 var vårt bidrag totalt hele 81 580 USD. I tillegg kommer innbetaling til Po-

lioPlus. 

Vårt distrikt har som målsetting at hver rotarianer skal bidra med minst 100 USD pr. år, og den en-

kelte rotarianer har muligheten til å avtale en fast månedlig innbetaling med skattefradrag.  

Vi håper at ”Annual Giving” skal bli et fast bidrag til RF fra alle rotarianere i distriktet. RF-

komiteen ønsker å bidra til at alle vet hvordan pengene blir brukt og hvilke prosjekter vi kjører i 

distriktet.  

Rotary Foundation tester nå ut et mer desentralisert opplegg for administrasjonen kalt  

”The Future Vision Plan”. 100 distrikter deltar i denne testen og meningen er at alle distrikter skal ta 

systemet i bruk fra 2013. 

 

Sentrale punkter i Future Vision Plan er: 

Originaltekst Forslag til oversettelse 

Sharpen focus and increase impact of 

overall grant activity 

Mer målrettet samt økt effekt av våre prosjek-

ter 

Simplify the Foundation’s programs and 

operations 

Forenkling av programmer og søknadsbe-

handling 

Transfer more decision-making to the 

local level 

Overføre mer av beslutningsprosessen til lo-

kalt plan 

Increase visibility, image and resources Øke synlighet og omdømme, samt resurser 

 

Faste fokusområder er: 

 

Basic Education and Literacy Leseferdighet og utdannelse 

Disease Prevention and Treatment Forebyggelse og behandling av sykdom 

Economic and Community Development Medvirke til samfunns- og økonomisk utvik-

ling 

Maternal and Child Health Helse hos mor og barn 

Peace and Conflict Prevention/Resolution Fredsarbeid og konfliktløsning 

Water and Sanitation Vann og sanitærforhold 

 

I Rotaryåret 2011-2012 vil vi bruke mye tid på opplæring innen dette området og vi viser til nettsi-

dene på www.rotary.org. Distriktets ansvarlige for RF fra 1.7.2011 er Per Rismark. 

http://www.rotary.org/
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Samfunnsprosjekter 
Distriktets samfunnsprosjekter består av de prosjekter som klubbene har iverksatt både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Det er den enkelte klubb, eller flere klubber i samarbeid som initierer og 

gjennomfører prosjekter. Prosjektene skal engasjere klubbens medlemmer og er en meget viktig del 

av klubbens virksomhet. Alle rotaryklubber bør ha minst ett lokalt og ett internasjonalt prosjekt 

gående til enhver tid.  

Distriktet har utarbeidet og ajourfører en oversikt over pågående prosjekter og vil også kunne hjelpe 

klubbene i å identifisere prosjektmuligheter. Flere av distriktets prosjekter er presentert på 

distriktets nettside: www.d2260.rotary.no. 

Det vil naturlig være et tett samarbeid mellom Distrikt 2260s RF-komité og Komité for 

samfunnsprosjekter.  

Kontakt gjerne Kjell Henry Johansen, distriktets ansvarlige koordinator for samfunnsprosjekter. 

Han vil kunne hjelpe klubben med å identifisere og iverksette prosjekter lokalt og internasjonalt. 

Assisterende guvernør i klubbens område vil kunne hjelpe til med å etablere et lokalt 

prosjektsamarbeid. 

 

 

Distriktsprogrammer 
Distriktsprogrammene er ungdomsprogrammer som ledes av distriktet. Distriktet har i Rotaryåret 

2011-12 valgt å satse på Ungdomsutveksling (YE), Group Study Exchange (GSE) og Rotary Youth 

Leadership Award (RYLA).  

Klubbene kan foreslå deltakere til YE, GSE og RYLA.  Klubbene må fungere som vertskap for YE. 

Programmene er presentert på distriktets nettside: www.d2260.rotary.no. 

Ifm finanskrisen i 2008-09, besluttet RF å endre GSE-programmet fra å være ett-årig til å være to-

årig, noe som innebærer at Distrikt 2260 i Rotaryåret 2010-11 vil sende ut et team til Pennsylvania i 

USA, mens distriktet i Rotaryåret 2011-12 vil være vertskap for et innkommende team fra samme 

sted.  

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til distriktets ansvarlige for de forskjellige programmene. 

I tillegg til ovennevnte programmer, er distriktsansvaret for konsolidering av de etablerte- og 

etablering av nye Rotaractklubber tillagt Distriktsprogrammer. 

Distriktet har de siste årene prioritert opprettelse av nye Rotaract-klubber innenfor distriktets 

område. Distrikt 2260 har som et langsiktig mål at det skal være en Rotaractklubb i hvert av de 8 

områdene. Distriktet er på god vei til å oppfylle dette målet, og har de siste årene etablert flere nye 

Rotaractklubber, slik at antallet nå er 5 klubber. Imidlertid oppleves det vanskelig for enkelte av de 

nystartede klubbene å opprettholde driften på et godt nivå. Det er derfor viktig at Rotaryklubbene i 

områdene støtter opp om Rotaractklubbene og at medlemmene oppfordres til å delta på hverandres 

møter og aktiviteter.  

Arbeidet med distriktsprogrammene koordineres av Jan Eddie Tinlund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.d2260.rotary.no/
http://www.d2260.rotary.no/
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Assisterende guvernørs (AGs) rolle og ansvar 

 I planleggingsfasen forut for Rotaryåret, hjelpe innkommende presidenter med å vurdere- og 

sette mål for klubben 

 Besøke hver klubb regelmessig samt tilby veiledning og hjelp ved behov 

 Assistere klubbledelsen med planlegging ifm guvernørens offisielle klubbesøk 

AG bør - gjennom å være ”coach/mentor” for klubbenes presidenter, sekretærer, kasserere og andre 

nøkkelpersoner - formidle RIs og Distrikt 2260s føringer, planer og mål, og oppmuntre presidentene 

og styrene til å forberede og gjennomføre et godt Rotaryår. 

 

Konkrete arbeidsoppgaver i forberedelsesperioden (januar – juni): 

 Fasilitere/lede områdevise drøftinger og oppgaver under ”Motivasjonstreff”, PETS og Dist-

riktssamling 

 Gjennomgå bruk av planleggingsverktøyet ”Klubbenes planer og mål” (KPM), og gjennom 

dette, oppfordre til drøfting av oppgaver, fastsette mål og fremme målforståelse 

 Bistå og støtte innkommende presidenter og styremedlemmer med å utvikle planer og utar-

beide gode samarbeidsrutiner for kommende Rotaryår 

 Oppfordre til samarbeid mellom klubbene i området 

 

Konkrete arbeidsoppgaver i Rotaryåret (juli – juni): 

 Besøke klubbene, ved f eks å delta på klubbmøter, minimum 1 gang pr halvår 

 Forberede- og delta på guvernørens klubbesøk 

 Innkalle til, fasilitere/lede områdevise møter, der presidentene fremlegger aktivitets- og mål-

oppnåelsesstatus 

 Bistå klubbene i samarbeidsprosjekter i området 

 Bistå presidentene mht å få svar eller forslag til løsninger på evt problemer eller spørsmål 

 Sende AGs klubbrapport (”Memo of Club Visit”) til guvernøren innen 15. mai  

 Bistå i klubbenes nominasjons- og valgprosess av ny AG ved utløp av tjenestetiden 

 Oppfordre og bistå i klubbenes nominasjonsprosess av ny distriktsguvernør hvert år 

 Oppfordre presidentene til å fremsende klubbens årsrapport til guvernøren innen 1. august 

 

 

Klubbpresidentens ansvar og arbeidsoppgaver 

Klubbpresidentens ansvar er å drive klubben innenfor de lover og regler som gjelder for Rotary 

International. Disse finnes i «Manual of Procedure» (MOP) som skal finnes i en hver klubb. Den 

finnes også på RIs nettside www.rotary.org.  

Videre finnes informasjon i den utdelte «Informasjonspaket för klubbens ämbetsmän» (225-SV-

(907)) som blant annet inneholder «Klubbpresidentens handbok» (222-SV). 

Klubbpresidenten skal lede klubbmøtene, gi føringer for komitéer og prosjekter, være pådriver og 

påse at vedkommende selv, sekretær og kasserer sender inn de nødvendige rapporter og 

innbetalinger til rett tid. 

Klubbpresidenten kan støtte seg til distriktets administrasjon inkludert assisterende guvernør for 

eget område og til det informasjonsmateriell som er lagt ut på distriktets nettside 

www.d2260.rotary.no. 
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Klubbsekretærens ansvar og arbeidsoppgaver 

Klubbsekretæren skal føre medlemsoversikt, frammøteprotokoll og hjelpe presidenten med å få 

klubben til å fungere effektivt. Sekretæren har ansvar for å registrere fremmøteprosent (senest 5. i 

påfølgende måned) samt ivareta løpende oppdatering av alle medlemsdata i RIs og NORFOs 

medlemsdatabase.  

Videre er sekretæren ansvarlig for at alle rapporter blir innsendt til avtalt tid både til Distrikt 2260 

og til Rotary International. 

Det er meget viktig at disse rutiner blir fulgt. 

Annen informasjon finnes i RIs ”Klubbsekreterarens handbok”, som ble utdelt på PETS samt 

”Arbeids- og milepelsplan for sekretærer” (utlagt på Rotaryskolen). 

 

Klubbkassererens ansvar og arbeidsoppgaver 

Klubbkassererens oppgaver er å utarbeide budsjett, føre regnskap for klubben, innkreve kontingent 

og andre fordringer samt foreta utbetalinger. Utbetalinger skal godkjennes av et annet styremedlem, 

gjerne presidenten, i tillegg til kassereren.  

Det er særlig viktig at innbetalinger til RI, RF og Distrikt 2260 gjennomføres etter de regler som 

gjelder og innenfor de fastsatte tidsfrister.  

Bidrag til RF kan betales i flere omganger, men for å sikre at bidragene blir registrert rettidig, bør 

innbetalingene være registrert innen 1. mars 2012. 

Annen informasjon finnes i RIs ”Klubbskattmästarens handbok” som ble utdelt på PETS samt 

”Arbeids- og milepelsplan for kasserere” (utlagt på Rotaryskolen) . 

 

Kontingenter og bidrag 

Kontingent til distriktet 
Kontingent til distriktet     kr 344,- pr medlem pr år 

Kontingent til Rotary Norden     kr   83,- pr medlem pr år 

Kontingent til NORFO     kr 130,- pr medlem pr år 

Bidrag til Handicamp      kr   50,- pr medlem pr år 

Sum å betale til distriktet     kr 607,- pr medlem pr år 

 

Kontingenten til NORFO dekker, foruten drift av NORFO, også utgifter til Norsk Rotary Årbok og 

matrikkel på nett, ungdomsutvekslingen nasjonalt, Georgia takkestipend samt andre oppgaver det 

ikke er hensiktsmessig eller effektivt at de enkelte distriktene utfører selv. 

Beløpet deles i to terminer på henholdsvis kr 353,50 og kr 253,50, da bidraget til Handicamp  

forfaller i sin helhet som del av første termin. 

Halvårskontingenten til distriktet blir følgelig: 

For halvåret juli-desember 2011 med forfall 31.07.2011: kr 353,50 x antall medlemmer*. 

For halvåret januar-juni 2011 med forfall 31.01.2012: kr 253,50 x antall medlemmer*. 

* det antall medlemmer som er registrert på NORFOs medlemsnett pr 1.6.2011 og 1.12.2011 

Klubbene får tilsendt faktura fra distriktets regnskapsfører.  

Kontingenten innbetales til distriktets konto 6205.06.31163. 

Spørsmål kan rettes til distriktets kasserer Svein Torvund på e-post: svein.torvund(a)skatteetaten.no 

eller på mobiltelefon 932 51 535. 
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Kontingent til Rotary International 

Kontingent til Rotary International (RI)    $ 51,- pr medlem pr år 

Kontingent til Lovrådet (COL)    $   1,- pr medlem pr år 

 Sum å betale til RI      $ 52,- pr medlem pr år 

 

Beløpet deles i to terminer på henholdsvis $ 27 og $ 25 i og med at kontingenten til Lovrådet 

forfaller i sin helhet som del av første termin. 

Beløpet betales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736. 

  

 Halvårskontingenten til RI blir følgelig: 

For halvåret juli – desember 2011 med forfall 31.07.2011:  

  $ 27 x RIs egen valutakurs i betalingsmåneden (juli) x antall medlemmer  

For halvåret januar – juni 2012 med forfall 31.01.2012: 

  $ 25 x RIs egen valutakurs i betalingsmåneden (januar) x antall medlemmer  

RIs valutakurs mellom USD og NOK finnes på RIs nettside. 

Fakturagrunnlaget er den SAR-rapport (Semi-Annual Report) som blir tilsendt klubben fra RI, med 

eventuelle korrigeringer klubbsekretæren foretar mht antall medlemmer. 

Betalingen merkes med SAR-fakturanummer og «Per Capita Dues». 

Spørsmål kan rettes til RIs kontor i Zürich, se avsnittet Viktige kontakter side 25. 

 

Bidrag til Rotary Foundation 

Det forventes at alle rotarianere bidrar til Rotary Foundation hvert år. 

Bidragene innbetales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736. 

Betalingene må merkes tydelig med klubbens nummer og navn og at det gjelder RF- Annual 

Giving. 

Bidrag til RF kan betales i flere omganger, men for å sikre at bidragene blir registrert rettidig, bør 

innbetalingene være registrert innen 1. mars 2012. 

Bidrag til RF-Annual Giving kan også gis av enkeltpersoner. Hvis slike bidrag er over kr 500,- i et 

og samme kalenderår, kan det oppnås 28 % skattefradrag for beløpet. 

Slike beløp må betales inn på NORFOs konto 1645.15.66524, merket med givers navn og 

personnummer samt at det må opplyses at betalingen gjelder RF-Annual Giving. 

Det er også mulig å gi slike bidrag ved hjelp av avtalegiro. Se NORFOs nettside www.rotary.no for 

nærmere informasjon. 

 

Rotary Foundation – District Designated Fund 

For Rotaryåret 2011-2012 har distriktet til disposisjon 50 % av det beløpet klubbene innbetalte 

totalt til Rotary Foundation – Annual Giving for tre år siden. Dette utgjør $ 35 415,-. 

I tillegg kommer eventuelt udisponerte midler overført fra Rotaryåret 2010-2011. 

Det resterende beløp er fordelt mellom District Simplified Grants (DSG) med $ 7 000,- og 

Matching Grants (MG) med $ 28 415,-. 

Klubbene oppfordres til å søke midler fra DSG til lokale prosjekter. Midlene vil bli disponert til 

humanitære prosjekter der klubbene selv også bidrar med innsats i form av arbeid og økonomisk 

støtte. Søknadene stiles til distriktets leder for RF-komitéen, Per Rismark. 

http://www.rotary.no/
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Midlene vil bli tildelt i den rekkefølge gode prosjektforslag mottas. 

Matching Grant-midlene vil bli tildelt til internasjonale prosjekter der både en eller flere klubber i 

distriktet bidrar sammen med én eller flere klubber i mottakerlandet. Disse prosjektene vil i tillegg 

motta midler fra Rotary Foundation basert på godtatte søknader. Klubbene oppfordres til å utvikle 

internasjonale prosjekter som kan nyte godt av tildelte MG midler. 

Håndteringen av District Designated Fund (DDF) gjøres i samarbeid mellom distriktets leder for 

RF-komitéen, Per Rismark og distriktsguvernøren. 

 

 

 

Tidsfrister 
Følgende tidsfrister gjelder for viktige rapporter og påmeldinger etc. fra klubbene i 

forbindelse med Rotaryåret 2011-2012. 

Dato Aktivitet Ansvarlig Mottaker 

1. mai 2011 Klubbens planer og mål for 2011-12 Innkommende 

president 

 AG i klubbens 

område 

1. mai 2011 Klubbens mål for bidrag til RF for 

2011-2012 

Innkommende 

president 

DGE Steinar Wøllo 

1. mai 2011 Delegering av stemmerett ved RI 

Convention i New Orleans 

Presidenten DGN Jan Eddie 

Tinlund 

31. mai 2011 Sjekke at medlemsinformasjonen er 

korrekt både i RIs og NORFOs 

medlemsregister 

Sittende sekretær i 

samarbeid med 

innkommende sekr. 

RI og D-2260 

Juni 2011 Motta SAR-skjema for juli fra RI, 

justere for eventuelle endringer, og 

returnere til RI pr. 1. juli 2011. 

Innkommende 

sekretær i samarbeid 

med sittende sekretær 

RI  

Kopi til D-2260 

Kopi til kasserer 

1. juli 2011 Registrere adgang til klubbsidene på 

RIs Member Access 

President 

Sekretær 

RI 

31. juli 2011 Betale halvårskontingent til RI 

(Grunnlaget er den evt korrigerte 

SAR-rapporten) 

Kasserer RI 

31. juli 2011 Betale halvårskontingent på kr 

353,50 / medlem til Distrikt 2260 

Kasserer D-2260 

15. aug. 2011 Påmelding til seminar i 

medlemsrekruttering og 

internasjonalt arbeid 

President Distriktets leder for 

opplæring og 

kommunikasjon (DT) 

25. aug. 2011 Påmelding til Distriktskonferansen 

på Thon Hotel Gardermoen 

President Kløfta RK 

1. okt. 2011 Foreslå kandidater til 

Georgiastipendiet 

President Georgia Rotary 

Student Program 

1. nov. 2011 Foreslå kandidater til 

Ungdomsutvekslingen 2011-2012 

Ungdomsutvekslings-

ansvarlig i klubben 

(YEO) 

Ungdomsutvekslings-

ansvarlig i D-2260 

(DYEO) 
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15. nov. 2011 Sende inn områdevise forslag til 

guvernør for 2014-2015 

President/AG AG/IPDG Lena 

Mjærskaug 

30. nov. 2011 Registrere innkommende president, 

sekretær, kasserer og RF-ansvarlig 

for 2012-13 med navn og 

e-postadresse i RIs medlemsregister 

Sekretær RI 

30.nov. 2011 Registrere neste års styre i NORFOs 

medlemsregister 

Sekretær NORFO 

30. nov. 2011 Kontrollere at medlemsdata er 

korrekt og identisk både i RIs og 

NORFOs medlemsregister 

Sekretær RI og D-2260 

15. des. 2011 Påmelding av kandidater til RYLA 

2011 

RYLA-ansvarlig i 

klubben 

RYLA komitéen i  

D-2260 

Des. 2011 Motta SAR-skjema for januar fra 

RI, justere for eventuelle endringer, 

og returnere til RI pr. 1. januar 2012. 

Sekretær RI 

Kopi til D-2260 

Kopi til kasserer 

 

31. jan. 2012 Betale halvårskontingent til RI 

(Grunnlaget er den opprettede 

SAR-rapporten) 

Kasserer RI 

31. jan. 2012 Betale halvårskontingent på kr 

253,50 / medlem til Distrikt 2260 

Kasserer D-2260 

1. mars 2012  ”Siste frist” for årets bidrag til 

RF 

Kasserer RF 

1. mai 2012 Delegering av stemmerett ved RI 

Convention i Bankok 

Presidenten DGE Jan Eddie 

Tinlund 

31. mai 2012 Sjekke at medlemsinformasjonen 

er korrekt både i RIs og NORFOs 

medlemsregister 

Sekretær RI og D-2260 

 

Ajourføring av medlemsregistrene i RIs og NORFOs database skal foretas løpende gjennom 

hele året av den sittende sekretæren. 

 

Månedlig fremmøteprosent, medlemstall, avgang og tilgang skal registreres på Medlemsnett 

innen den 5. i etterfølgende måned. 
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Terminliste for Distrikt 2260s møter og seminarer i Rotaryåret 2011-12 

År/mnd Dato Aktivitet Sted 

2011    

Januar 18.-24. International Assembly for DGE San Diego, California 

Mars 10.- 13. RYLA Fredriksten Festning 

 5. Seminar for påtroppende distriktsledelse 

(DTTS) 

Ullensvang, Kløfta 

 10. AG-samling Mjerskaug 

 25. PETS Gjerdrum ungdomsskole 

 26. Distriktssamling Gjerdrum ungdomsskole 

Mai 30.4.-

31.5. 

Besøk fra GSE team D-7330 i 

Pennsylvania, USA 

Distrikt 2260 

Juni 20.-23. RI Convention New Orleans 

 27. Guvernørskifte Herredshuset, Jessheim 

August 19. Ledergruppemøte og Distriktsråd  

 24. Seminar i medlemsrekruttering Akershus (Skedsmo) 

 25. Seminar i medlemsrekruttering Østfold (Rakkestad) 

 31. Seminar i internasjonalt arbeid Akershus (Skedsmo) 

Sept 1. Seminar i internasjonalt arbeid Østfold (Rakkestad) 

 17.-18. DISTRIKTSKONFERANSEN Thon Hotel Gardermoen 

Okt. 7.-10. Rotary Institute (Sonene 15 & 16) Lillestrøm 

 13. Guvernørråd  

Nov. 17. Ledergruppemøte og Distriktsråd  

 24. AG-samling Gjerdrum 

2012    

Januar 19. Ledergruppemøte  

 21. ”Midtveismøte” for klubbpresidentene Gjerdrum ungdomsskole 

Mars 1. Ledergruppemøte og Distriktsråd  

  RYLA Fredriksten Festning 

 8. AG-samling Gjerdrum 

Mai 7.5.-5.6. GSE-team til D-7330 i Pennsylvania, USA Distrikt 2260 

 15. Ledergruppemøte og Distriktsråd  

 22.-25. RI Convention Bangkok 

Juni 28. Guvernørskifte Drøbak 
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Viktige kontakter for klubben 

Distriktet 
Klubbens viktigste kontakt for å søke støtte i det daglige arbeid i klubben er assisterende guvernør 

(AG) for angjeldende område i distriktet, se side 12. Se forøvrig oversiktene over komitéer og 

ressurspersoner i ”Distriktets organisering” på sidene 11 – 14.  

Alle personer som er navngitt i denne håndboken er der for å hjelpe og støtte arbeidet i klubbene. 

Videre henvises til distriktets nettside www.d2260.rotary.no. 

 

NORFO 

Norsk Rotary Forum (NORFO) er et samarbeidsorgan for de 6 norske Rotarydistriktene. Forumet 

består av de til enhver tid sittende distriktsguvernører. Det daglige arbeidet ledes av et styre 

bestående av tre tidligere guvernører. NORFO er ansvarlig for å ivareta fellesoppgaver og 

gjennomføre felles prosjekter som det ikke anses hensiktsmessig eller effektivt at det enkelte 

distrikt skal utføre på egen hånd. Eksempler på dette er: Medlemsregister, Norsk Rotary årbok og 

matrikkel på nett, Handicamp, fellesoppgaver for ungdomsutvekslingen, drift og utvikling av den 

felles norske nettsiden www.rotary.no og andre informasjonsoppgaver.  

Ved behov for kontakt med NORFO bør henvendelsen gjøres gjennom guvernøren. 

 

Rotary International 
Kontoret for vårt område ligger i Zürich. 

Adresse: Rotary International, Witikonerstrasse 15, CH-8032  Zürich, Switzerland 

Fax: +41 44 422 50 41 

 

Klubb- og distriktsstøtte (CDS) er det følgende to svenskspråklige damer som står for: 

Senior coordinator Gudrun Kajblad 

Telefon: +41 44 387 71 26 

E-post: gudrun.kajblad(a)rotary.org 

Coordinator Helena Tengblad 

E-post: helena.tengblad(a)rotary.org 

 

For henvendelser angående Rotary Foundation og Paul Harris Fellow er kontaktpersonen: 

Marta Wild 

Telefon: +41 44 387 71 44 

E-post: marta.wild(a)rotary.org 

 

For henvendelser angående kontingent og utestående fordringer er kontaktpersonen: 

Janet Treichler 

Telefon: +41 44 387 71 83 

E-post: janet.treichler(a)rotary.org 

 

For bestilling av publikasjoner er kontaktpersonen: 

Stefan Neukom 

Telefon: +41 44 387 71 84 

E-post: eao.order(a)rotary.org 

Rotary Internationals nettside finner du på www.rotary.org. 

http://www.d2260.rotary.no/
http://www.rotary.no/
http://www.rotary.org/
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Rotaryskolens tilbud og Distrikt 2260s hjemmeside 

På distriktets nettside www.d2260.rotary.no er det lagt ut mye nyttig stoff om distriktets 

opplæringsprogram og tidligere arrangerte møter og seminarer. Der finnes også standard prosedyrer 

for seremonier, kurs for klubbkvelder, støtte til oppstart av Rotaryåret og adminstrative rutiner. 

Dette tilbudet blir oppdatert etter hvert som nytt materiell blir tilgjengelig. 

Benytt dette tilbudet flittig, det er laget for å forenkle driften av klubbene! 

Likeledes oppfordres alle til å gå inn på distriktets nettsider jevnlig. Det er her du kan holde deg 

oppdatert på det som skjer i distriktet, både på distrikts- og klubbnivå. 

Klubbene oppfordres til å utarbeide og vedlikeholde en nettside for egen klubb. En ajourført 

nettside er den mest effektive måten å holde både klubbens egne medlemmer og interesserte 

utenforstående oppdatert på klubbens program, prosjekter og annet klubben arbeider med. 

Dersom klubben har behov for hjelp og støtte, kan DICO/Webansvarlig Hans Jakob Rommetvedt 

kontaktes.  

 

Lovrådsarbeide 

Rotarys lovgivende forsamling er lovrådet (Council on Legislation (COL)). Lovrådet samles hvert 

tredje år. Alle Rotaryklubber og -distrikter kan sende inn forslag til endringer. Siste lovråd ble 

avholdt i april 2010, så neste lovråd vil ikke bli avholdt før i 2013. Stemmeberettigede medlemmer 

av lovrådet er en valgt representant for hvert distrikt. Distrikt 2260s representant er Ole-Ludvik 

Kleven.  

Forslag til behandling i 2013 må være RI i hende før 31.12.2011.  

Behandling av forslag til endringer krever lang behandlingstid i distriktet for å få en form som kan 

aksepteres av RI. Dessuten skal forslagene legges frem for avstemning blant klubbene på 

generalforsamlingen under Distriktskonferansen før de sendes inn til RI. 

Distriktet ønsker at arbeidet med å endre lover og regler blir en kontinuerlig prosess. Når klubbene 

mener at et endringsforslag bør fremmes, bør det tas kontakt med distriktets lovrådsrepresentant. I 

samarbeid vil da forslaget bli bearbeidet slik at det kan behandles i distriktet i god tid før det må 

sendes inn til RI. Dette vil sikre en god saksbehandling samt øke sjansene for å få forslagene vedtatt 

gjennom å gjøre disse kjent blant viktige støttespillere. 

 

 

Vedlegg 
 Klubbens Planer og Mål (KPM) skjema 

 Klubbpresidenter 2011-2012 

 Klubbsekretærer 2011-2012 

 Klubbkasserere 2011-2012 

 Guvernørens klubbesøk 

 Rotary Foundation – District Designated Fund 

 Vedtektene for Rotary Distrikt 2260 

 Vedtekter for Rotary Distrikt 2260 Tiltaksfond 

 Prosedyre for valg av Assisterende Guvernører 

 Rotaryforkortelser 

 Rotaract klubbpresidenter 2011-2012 

 

http://www.d2260.rotary.no/
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Klubbenes planer og mål (KPM) 

Distrikt 2260 

Fylles ut og sendes DGE Steinar Wøllo innen 01. mai 2011 

 

 

Klubbens navn        ______________ 

 

Område- sett kryss for riktig område       A    B    C    D    E    F    G    H   

 

Rotary Fellowships 

Hvor mange av klubbens medlemmer er med i Rotary Fellowships ? ________________ 

Hvilke Fellowships ?       ______________________________ 
           

Klubbens kontaktperson for klubb- og medlemsutvikling: ____________________________ 
Navn, e-post og telefon 

  

Opplæring og kommunikasjon 
Hvor mange og hvilke representanter vil klubben delta med på  

 ,Seminar om rekruttering, klubb- og medlemsutvikling  i august 2011? ____________ 

 ,Seminar om internasjonalt arbeid og engasjement i september 2011 ? ____________ 

 ,Distriktskonferansen 11.-18. september 2010?    __________ 

,Distriktssamlingen 2012 - totalt?      __________ 

,Distriktssamlingen – herav nye medlemmer?    __________ 

 

 

Benytter klubben et introduksjonsprogram om Rotary for potensielle-  

og nye  medlemmer – evt hvilket?    __________________________________ 

        __________________________________ 

 

 

På hvilken måte har klubben sikret at egen hjemmeside er oppdatert? ________________ 

 

Klubbens kontaktperson for opplæring og kommunikasjon: _________________________________ 
Navn, e-post og telefon 

 

Samfunnsprosjekter 
 

Hvilke lokale prosjekter er klubben engasjert i?  ____________________________ 

        ____________________________ 

 

Hvilke nasjonale prosjekter er klubben engasjert i?  ____________________________ 

        ____________________________ 

Hvilke internasjonale prosjekter er klubben   ____________________________ 

engasjert i?        ____________________________ 

       

 

Har klubben vennskapsklubb/-er– evt hvilken/hvilke? ____________________________  

Klubbens kontaktperson for samfunnsprosjekter: ___________________________________ 
Navn, e-post og telefon 
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Rotary Foundation 
 

Distriktets oppfordring for bidrag til Rotary Foundation 

i Rotaryåret 2010-11.        $ 100,- pr medlem 

 

Klubbens mål for bidrag til Rotary Foundation  

i Rotaryåret 2010-11?        kr ___,- pr medlem 

 

Bruker klubbens medlemmer Autogiro–ordning til RF?   _______________ 

Hvis ja, hvor mange?        _______________ 

 

Hvor mange Paul Harris Fellows Recognition vil klubben dele ut 

i Rotaryåret 2010-11?        _______________ 

 

Hvor mange Certificate of Appreciation vil klubben dele ut 

i Rotaryåret 2011-12? (Tilsvarer Paul Harris Fellows Recognition  

men er heder til organisasjoner, foreninger og lignende.)    _______________ 

 

Klubbens kontaktperson for Rotary Foundation: __________________________________ 
Navn, e-post og telefon 

 

 

Distriktsprogrammer 
 

Rotaract 

På hvilken måte vil klubben støtte Rotaractklubben i sitt område? ___________________________ 

         ___________________________ 

 

Om slik klubb ikke finnes - vil klubben bidra til å opprette en     

Rotaractklubb i området?        ____________ 

 

 

Rotary Youth Leadership Award 

Hvor mange deltakere ønsker klubben å finansiere og  

sende til RYLA-seminaret Rotaryåret 2011-12?     ____________ 

 

 

Ungdomsutvekslingen 

Hvor mange representanter ønsker klubben å fremme  

forslag på?          ____________ 

 

Group Study Exchange      

Hvor mange representanter ønsker klubben å fremme forslag på?   ____________ 
(D-2260 vil i Rotaryåret 2010-11 sende en gruppe ut til D-7330 i Pennsylvania, USA, og  
motta en gruppe fra D-7330 i Rotaryåret 2011-12) 
 

     

Klubbens kontaktperson for Distriktsprogrammer: __________________________________ 
Navn, e-post og telefon 
 

Klubb- og medlemsutvikling 
Antall klubbmedlemmer - registrert 01.07.10*     __________ 
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Antall klubbmedlemmer - registrert 01.04.11*     __________ 
* iht det medlemstall som fremkommer i NORFOs medlemsnett  

    

Antall klubbmedlemmer - mål 30.06.11 (Se inneværende års KPM)   __________ 

Antall klubbmedlemmer - mål 30.06.12     __________ 

 

Hvilken strategi vil klubben ha for å nå målet?   ____________________________ 

        ____________________________ 

        ____________________________ 

        ____________________________  

Har klubben aktiv oppfølging og tilbud om Rotarymedlemskap til  

tidligere deltakere/medlemmer i:   

     -RYLA-seminar?     __________ 

    -Rotaract?      __________ 

    -Group Study Exchange?    __________ 

    -Round Table / Ladies Circle?   __________ 

 

Gjenspeiler klubbmedlemmene yrkesmangfoldet i klubbens nærområde?  __________ 

Hvis ikke – hvordan kan klubben rette på dette?     _________________________________ 

          _________________________________ 
 

 

Klubbens mål for kommende Rotaryår 
 

Nevn klubbens 3 høyest prioriterte mål for Rotaryåret 2010-11: 1)_________________________ 

         2)_________________________ 

         3)_________________________ 

Annet 

 
Hvilke tjenester ønsker klubben fra distriktet?  ____________________________ 

        ____________________________ 

        ____________________________ 

 

Er klubbens planer og mål behandlet og besluttet  

i styre/klubbmøte?         __________ 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

-------------------------------------------    ------------------------------------------ 

                Sted og dato               Klubbpresident 2010-11 

 

 

Skjemaet finnes i word-format slik at svar på spørsmålene kan skrives direkte inn i teksten. 
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Klubbpresidenter 2011-2012 
 

Askim 

 

Anders Fransson 

 

Postadresse: Frosterudvn. 57, 1832 Askim 

Tel priv/mob: 69 88 53 29/977 62 357 

E-post: anders(a)biobag.no 

 

Aurskog-

Høland 

 

Halvor A. Tønsberg 

 

Postadresse: N. Berger, 1930 Aurskog 

Tel priv/mob: 63 85 00 00/916 94 312 

E-post: halvort(a)gmail.com 

 

Borge 

 

Gunnar Dahl 

 

Postadresse:  

Tel priv/mob:  

E-post: gunnar.dahl(a)moller.no 

 

Bundefjorden 

 

Jutta Bachmann 

Postadresse: Nøkkefaret 12, 1450 Nesoddtangen 

Tel priv/mob:  66 91 28 09/ 908 32 053 

E-post: info(a)jutta-bachmann.com 

 

Drøbak 

 

Harald Sæther 

 

Postadresse: Åsenveien 16A, 1440 Drøbak 

Tel priv/mob: 64 98 87 87/404 14 900 

E-post: hs(a)cfs-racing.no 

 

Eidsvoll 

 

Ronald Berg 

 

Postadresse: Siggerudhagan 61 A, 2080 Eidsvoll 

Tel priv/mob: 63 96 00 79/ - 

E-post: ronald.berg(a)bluezone.no 

 

Eidsvoll Syd 

 

Svein Erik 

Melgaaard 

Postadresse: Ålborglia 5, 2080 Eidsvoll 

Tel priv/mob: - / - 

E-post: melgaar(a)online.no 

 

Enebakk 

 

Øyvind Åse 

 

Postadresse: Byggveien 5, 1912 Ytre Enebakk 

Tel priv/mob: 64 92 71 57/977 09 571 

E-post: oase(a)online.no 

 

Fredrikstad 

 

Espen Nøklebye 

Evensen 

Postadresse: Skiferveien 15, 1619 Fredrikstad 

Tel priv/mob: 69 31 00 68/907 55 733 

E-post: 90755733(a)online.no 

 

Fredrikstad-

Glemmen 

 

Kolbjørn Eggen 

 

Postadresse: Postboks 271, 1601 Fredrikstad 

Tel priv/mob: 69 36 89 89/414 49 366 

E-post: eggen(a)eggenpress.no 

 

Fredriksten 

 

Jon Brevik 

 

Postadresse: Ekås, 1789 Berg Østfold 

Tel priv/mob: 69 19 31 87 

E-post: jbrevig(a)online.no 

 

Gamlebyen/ 

Fredrikstad 

 

Jon Lunde 

 

Postadresse: Ametystvn. 15,1639 Gamle Fredrikstad 

Tel priv/mob: 69 32 52 27/ - 

E-post: jonlunde(a)online.no 

 

Gardermoen 

 

Øystein Mogensen 

 

Postadresse: Edv. Munchs vei 95, 1063 Oslo 

Tel priv/mob: - / 920 84 758 

E-post: omi_revisjon(a)c2i.net 

 

Gjersjøen 

 

Arne S. Lien 

 

Postadresse: Ole Bulls vei 10, 1410 Kolbotn 

Tel priv/mob: 66 80 51 44/932 85 572 

E-post: arne.lien(a)fondsfinans.no 

 

Halden 

 

John Ljøner 

Andersen 

Postadresse: Svenskegata 9, 1776 Halden 

Tel priv/mob: 69 18 12 74/900 79 574 

E-post: johand(a)halden.net 

  Postadresse: Berget, 1820 Spydeberg 

mailto:anders@biobag.no
mailto:halvort@gmail.com
mailto:gunnar.dahl@moller.no
mailto:hs@cfs-racing.no
mailto:ronald.berg@bluezone.no
mailto:melgaar@online.no
mailto:oase@online.no
mailto:90755733@online.no
mailto:eggen@eggenpress.no
mailto:jbrevig@online.no
mailto:jonlunde@online.no
mailto:omi_revisjon@c2i.net
mailto:arne.lien@fondsfinans.no
mailto:johand@halden.net
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Hobøl- 

Spydeberg 

Hans-Harald Løkke 

 

Tel priv/mob: 69 83 83 89/414 15 010  

E-post: hans-harald.lokke(a)hafslund.no 

 

Hvaler 

 

Henning Østby 

 

Postadresse: Mørkedaln 4, 1680 Skjærhallen 

Tel priv/mob: 69 37 99 01/ - 

E-post: henningostby(a)gmail.com 

 

Jeløy 

 

Cecilie Schønfeldt 

 

Postadresse: Stubben 2B, 1512 Moss 

Tel priv/mob: 69 84 59 50/- 

E-post: c.sch(a)online.no 

 

Jessheim 

 

Nils Halaas 

 

Postadresse: Sundby, 2060 Gardermoen 

Tel priv/mob: 63 81 53 00/934 22 403 

E-post: nils.halaas(a)advokat-halaas.no 

 

Kløfta 

 

Harald Halvorsen 

 

Postadresse: Lunnerveien 5, 2040 Kløfta 

Tel priv/mob: 63 98 07 14/926 93 171 

E-post: h-halv2(a)online.no 

 

Kolbotn 

 

Jan Olsson 

 

Postadresse: C.A.Pihls gate 2, 0273 Oslo 

Tel priv/mob: 22 55 45 24/950 67 125 

E-post: eaarolss(a)online.no 

 

Kråkerøy 

 

Audun Kølbel 

 

Postadresse: Blåbærstien 3, 1671 Kråkerøy 

Tel priv/mob: 69 34 34 33/905 81 755 

E-post: audun(a)kolbel.com 

 

Langhus 

 

Sissel Olaisen 

 

Postadresse: Bjerkehageveien 5, 1405 Langhus 

Tel priv/mob: 647 24 76/414 48 005 

E-post: solai(a)online.no 

 

Lillestrøm 

 

Trond Endresen 

 

Postadresse: Skjelverveien 1B, 2000 Lillestrøm 

Tel priv/mob: 63 88 00 39/ - 

E-post: troendr(a)online.no 

 

Lørenskog 

 

Arne Strand 

 

Postadresse: Marcus Thranes v.16 E, 1470 

Lørenskog 

Tel priv/mob: 67 90 57 80/921 53 428 

E-post: apstrand(a)online.no 

 

Lørenskog 

Vest 

 

Asbjørn Løken 

 

Postadresse: Løkenåsringen 3, 1473 Lørenskog 

Tel priv/mob: 23 20 49 00/ - 

E-post: al(a)rg.no 

 

Moss 

 

Anders Mjelde 

 

Postadresse: Solefallsveien 6, 1519 Moss 

Tel priv/mob: 69 27 25 06/472 95 918 

E-post: anetmjel(a)online.no 

 

Mysen 

 

Halvor Kolshus 

 

Postadresse: Bråveien 16, 1880 Mysen 

Tel priv/mob: 69 89 70 03/41 404 560 

E-post: hjk25(a)hotmail.com 

 

Nannestad 

 

Carl Martin 

Faannessen                 

Postadresse: Rugdev. 2, 2032 Maura 

Tel priv/mob: 63 99 95 76/901 43 570 

E-post: culosl(a)culinarium.no 

 

Nesodden 

 

Trude Wangsvig 

Postadresse: Agnorstubben 23, 1454 Fagerstrand 

Tel priv/mob: 66 91 92 45 / 478 90 890 

E-post: post(a)garnogkunst-bruket.no 

 

Nittedal 

 

Jan Andersson 

 

Postadresse: Nyvegen 15 C, 1482 Nittedal 

Tel priv/mob: 67 07 79 50/ - 

E-post: janviten(a)live.no 

  Postadresse: Gydas veg 8, 1430 Ås 

mailto:hans-harald.lokke@hafslund.no
mailto:henningostby@gmail.com
mailto:c.sch@online.no
mailto:nils.halaas@advokat-halaas.no
mailto:h-halv2@online.no
mailto:eaarolss@online.no
mailto:audun@kolbel.com
mailto:solai@online.no
mailto:troendr@online.no
mailto:apstrand@online.no
mailto:al@rg.no
mailto:anetmjel@online.no
mailto:hjk25@hotmail.com
mailto:culosl@culinarium.no
mailto:janviten@live.no
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Nordby Sigrun Sørensen 

 

Tel priv/mob: - / 909 12 812 

E-post: sigrun(a)engineer.com 

 

 

Onsøy 

 

Tove Marthinsen 

Postadresse: Kjærrebuen 24, 1626 Manstad 

Tel priv/mob: 69 33 30 39/ -  

E-post: tovemarthinsen(a)gmail.com 

 

Oppegård 

 

Hans Arvid 

Rønningen 

Postadresse: Pauline Hallsv. 116, 1410 Kolbotn 

Tel priv/mob: - / 920 39 485 

E-post: har1(a)online.no 

 

Rakkestad 

 

Eva Øverby 

Postadresse: Skjøberg, 1892 Degernes 

Tel priv/mob: - / 909 18 139 

E-post: eva.overby(a)rakkestad.kommune.no 

 

Rolvsøy 

 

Knut Norum 

 

Postadresse: Bjørnerød 10, 1615 Fredrikstad 

Tel priv/mob: 69 39 04 89/951 01 861 

E-post: norum.knut(a)gmail.com 

 

Rygge 

 

Roger Brabo 

Postadresse: Rørskogen 16, 1580 Rygge 

Tel priv/mob: 69 20 89 90/ 911 48 825 

E-post: roger(a)rgsport.no 

 

Råde 

 

Terje Yngvar Beck 

 

Postadresse: Åslivn. 2 E, 1642 Saltnes 

Tel priv/mob: - /913 53 119 

E-post: terje.beck(a)nelfo.no 

 

Sagdalen 

 

Jonny Holm 

 

Postadresse: Askeveien 69 B, 1482 Nittedal 

Tel priv/mob: 67 49 36 20/ 907 80 575 

E-post: m3(a)c2i.net 

 

Sarpsborg 

 

Bjørn Erik 

Amundsen 

Postadresse: Nils Pedersens v. 7, 1721 Sarpsborg 

Tel priv/mob: 69 11 88 89/481 85 327  

E-post: bjorn.erik.amundsen(a)borregaard.com 

 

Skedsmo 

Nord 

 

Fredrik Goborg 

 

Postadresse: Lensmann Klevs v 214, 2019 

Skedsmokorset 

Tel priv/mob:  - / 922 36 407 

E-post: fredrik.goborg(a)intermec.com 

 

Skedsmo-

korset 

 

Anne Soltveit 

 

Postadresse: Hattemakerlia 95, 2020 Skedsmokorset 

Tel priv/mob: - / 975 12 790 

E-post: annes(a)skedsmo.kommune.no 

 

Ski 

 

Bjørn Buller 

 

Postadresse: Grønlundveien 8, 1400 Ski 

Tel priv/mob: 64 87 45 94/ 979 56 716 

E-post: aagebull(a)online.no 

 

Skjeberg 

 

Per Sundby 

 

Postadresse: Dalveien 90, 1718 Grålum 

Tel priv/mob: 69 14 24 38/928 26 135 

E-post: psundby(a)online.no 

 

Strømmen 

 

Nina Lande 

 

Postadresse: Buholen, 2005 Rælingen 

Tel priv/mob: - /928 39 273 

E-post: ninlande(a)online.no 

 

Sørumsand 

 

Steinar Gravås 

 

Postadresse: Kleiva, 1925 Blaker 

Tel priv/mob: 63 82 81 60 / 926 55 312 

E-post: sg(a)uniteam.no 

 

Trøgstad 

 

Christen Hauer 

 

Postadresse: Evenby, 1866 Båstad 

Tel priv/mob: 69 82 80 72 / 918 84 000 (?) 

E-post:  

  Postadresse: Kikutvn. 4, 1710 Sarpsborg 

mailto:sigrun@engineer.com
mailto:tovemarthinsen@gmail.com
mailto:har1@online.no
mailto:eva.overby@rakkestad.kommune.no
mailto:norum.knut@gmail.com
mailto:roger@rgsport.no
mailto:terje.beck@nelfo.no
mailto:m3@c2i.net
mailto:bjorn.erik.amundsen@borregaard.com
mailto:fredrik.goborg@intermec.com
mailto:annes@skedsmo.kommune.no
mailto:aagebull@online.no
mailto:psundby@online.no
mailto:ninlande@online.no
mailto:sg@uniteam.no
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Tune Terje Westby 

 

Tel priv/mob: 69 12 80 30/ 901 51 718 

E-post: westakst(a)online.no 

 

 

Vestby 

 

Ola Ekren 

 

Postadresse: Kvelletoppen 7, 1540 Vestby 

Tel priv/mob: 64 95 27 42/ 902 09 078 

E-post: ola_harald_ekren(a)bat.com 

 

Våler Østfold 

 

Rune Rafshol 

 

Postadresse: Texneslia 17, 1591 Sperrebotn 

Tel priv/mob: 69 28 98 88/ - 

E-post: rrafshol(a)online.no 

 

Ørje-

Töcksfors 

 

Ottar Degnes 

 

Postadresse: 1870 Ørje 

Tel priv/mob: -/- 

E-post: otad(a)online.no 

 

Årnes 

 

Kari Garberg 

 

Postadresse: Glomma Terrasse 5, 2150 Årnes 

Tel priv/mob: 63 90 90 60/ - 

E-post: kgarbe(a)online.no 

 

Ås 

 

Torbjørn Skjellum 

 

Postadresse: Landåskollen 23, 1430 Ås 

Tel priv/mob: 64 94 04 90/ - 

E-post: tskjellu(a)online.no 

 

 

 

Klubbsekretærer 2011 – 12 
 
Listen med kontaktinformasjon til klubbsekretærene vil bli lagt ut på distriktets nettside under 

Håndbok for 2011-2012. 

 

 

Klubbkasserere 2011 – 12 
 
Listen med kontaktinformasjon til klubbkasserere vil bli lagt ut på distriktets nettside under 

Håndbok for 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:westakst@online.no
mailto:ola_harald_ekren@bat.com
mailto:rrafshol@online.no
mailto:otad@online.no
mailto:kgarbe@online.no
mailto:tskjellu@online.no
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Guvernørens planlagte klubbesøk – med forbehold  
Klubb Charterdato Møtedag Kl. Guv.besøk Jubileum Jub. fest 

Askim 6. juli 1949 Tirsdag 18:30 16.08.2011   

Aurskog-Høland 24. februar 1975 Tirsdag 19:00 09.08.2011   
Borge 31. mai 1991 Tirsdag 20:00 08.11.2011   

Bundefjorden 7. juni 1995 Onsdag 19:45 07.09.2011   

Drøbak 12.mai 1969 Onsdag 18:45 24.08.2011   

Eidsvoll 18. oktober 1958 Mandag 19:30 28.11.2011   

Eidsvoll Syd 19. juni 1972 Onsdag 20:00 09.11.2011 40 år  

Enebakk 22. januar 1982 Mandag 20:00 16.1.2012 30 år  

Fredrikstad 7. mars 1932 Tirsdag 18:45 25.10.2011 80 år  

Fredrikstad-Glemmen 6. februar 1990 Mandag 11:00 24.10.2011   

Fredriksten 21. april 1979 Onsdag 18:30 23.11.2011   

Gardermoen 8.mai 1998 Torsdag 20:00 13.10.2011   

Gamlebyen/Fredrikstad 8. april 1959 Onsdag 18:45 07.12.2011   

Gjersjøen 11. oktober 1993 Mandag 19:30 15.08.2011   

Halden 30. mars 1934 Mandag 19:00 05.09.2011   

Hobøl/Spydeberg 24. august 1978 Onsdag 18:30 16.11.2011   

Hvaler 8. februar 1997 Tirsdag 20:00 20.09.2011   

Jeløy 9. juni 1971 Tirsdag 20:00 30.08.2011   

Jessheim 2. mai 1966 Tirsdag 18:30 15.11.2011   

Kløfta 23. november 1970 Mandag 19:00    

Kolbotn 21. april 1981 Torsdag 19:00 25.08.2011   

Kråkerøy 11. mai 1977 Mandag 18:45 29.08.2011               35 år  

Langhus 11. juni 1981 Torsdag 19:15 27.10.2011 30 år  

Lillestrøm 8. mars 1955 Tirsdag 19:00 22.11.2011   

Lørenskog 29. mars 1967 Torsdag 19:00 03.11.2011 45 år  

Lørenskog Vest 18. juni 1984 Mandag 19:00 07.11.2011   

       

Moss 7. februar 1946 Mandag 18:30 12.09.2011   

Mysen 20. januar 1955 Onsdag 19:30 21.09.2011   

Nannestad 7. mars 1975 Onsdag 19:00 17.08.2011   

Nesodden 18. juni 1976 Mandag 19:00 14.11.2011   

Nittedal 27. august 1971 Torsdag 18:30 08.12.2011 40  

Nordby 20. mai 1986 Mandag 18:45 19.12.20111   

Onsøy 28. mars 1968 Onsdag 19:30 31.08.2011   

Oppegård 21. mars 1963 Tirsdag 18:30 06.09.2011   

Rakkestad 18. februar 1977 Tirsdag 19:30 21.11.2011 35  

Rolvsøy 12. oktober 1984 Mandag 20:00 10.10.2011   

Rygge 28. desember 1966 Onsdag 19:30 14.09.2011 45  

Råde 29. september 1969 Mandag 20:00 26.09.2011   

Sagdalen 3. juni 1985 Torsdag 12:00 29.09.2011   

Sarpsborg 20. mai 1937 Mandag 18:30 03.10.2011 75  
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Skedsmo Nord 24. april 1994 Tirsdag 20:00 01.11.2011   

Skedsmokorset 20. oktober 1970 Mandag 19:30 22.08.2011   

Ski 7. januar 1955 Mandag 18:45 17.10.2011   

Skjeberg 22. mai 1975 Onsdag 19:00 28.09.2011   

Strømmen 1. mai 1974 Mandag 19:00 31.10.2011   

Sørumsand 9. juni 1971 Mandag 18:30 05.12.2011   

Trøgstad 11. april 1986 Torsdag 19:30 11.08.2011   

Tune 24. juli 1965 Onsdag 19:00 02.11.2011   

Vestby 16. desember 1967 Mandag 19:15 19.09.2011   

Våler Østfold 4. mars 1983 Tirsdag 18:30 13.09.2011   

Ørje-Töcksfors 5. januar 1970 Mandag 19:00 09.01.2012   

Årnes 23. juni 1962 Mandag 18:30 12.12.2011 50  

Ås 10. juli 1959 Tirsdag 18:45 06.12.2011   

       

Fredrikstad Rotaract   Mandag 20:00 I 2012 Oddetallsuker  

Kolbotn Rotaract   Tirsdag 20:00 I 2012 Oddetallsuker  

NeRo Rotaract   Tirsdag 20:15 I 2012 Partallsuker  

Smaalenene Rotaract  Onsdag 20:15 I 2012 Oddetallsuker  

Varna Rotaract  Mandag 20:15 I 2012 Oddetallsuker  
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Vedtekter for Rotary Distrikt 2260 
 

Org. Nr. 989 175 661 

Vedtatt på generalforsamlingen 30. september 2006 

NB: Disse vedtektene gjelder, etter forutsetningene fra generalforsamlingen 2010, fram til 

 1. juli 2011. Vedtaket fra generalforsamlingen 11. september 2010 følger på side 38. 

 

1. Distriktsråd 
1.1.   Formål 

 Distriktsrådets medlemmer er guvernørens rådgivere. Distriktsrådet skal i samarbeide med 

guvernøren arbeide for å fremme distriktets visjoner, mål og strategier og bidra til å øke 

forståelsen for Rotary International og Rotary Foundation sine programmer og arbeid. 

 

1.2. Rådets sammensetning 

 DG 

 IPDG 

 DGE 

 DGN 

 Ledere for de 5 hovedområdene innenfor DLP 

 District Trainer 

 

l. 3. Organisering 

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, ledere for de 5 hovedområdene innenfor 

DLP og RF-ansvarlig for minimum 3 år. 

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, District Trainer. Oppnevnelsen skjer for 

minimum 3 år.  

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, ansvarlige for de enkelte 

distriktsprogrammene. 

 DGE utarbeider for sitt guvernørår en terminliste som gir oversikt over tidspunkt for alle 

møter og seminarer, frister for betaling av kontingenter m. v. 

 DG innkaller distriktsråd - og administrasjon, PDG'er og andre til distriktets møter etter 

ønske og behov. 

 Distriktet skal ha en styringsgruppe bestående av DG, DGE, DGN og IPDG. 

Distriktsguvernøren innkaller til møter etter behov og leder styringsgruppens arbeid. Det 

skrives referat fra møtene. 

1.4.   Oppgaver 

 Distriktsrådet skal bidra til å styrke guvernørens kommunikasjon med klubbene, og mellom 

klubbene og guvernøren. 

 Distriktsrådets medlemmer skal planlegge og gjennomføre de tiltak innenfor sitt 

ansvarsområde som er nødvendige for å oppfylle distriktets målsetting. 

 Bistå med veiledning rettet mot klubber som ønsker assistanse innen de enkelte 

rådsmedlemmers virkefelt. 
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 Formidle Rotary informasjon til klubber og media. 

 Bistå guvernøren med å aktivisere klubber som arbeider tungt. 

 Assistere ved utarbeidelse av distriktets budsjett. 

 Delta på distriktsmøter og seminarer. 

 Sende kopi av aktuell korrespondanse til DG. 

 District Trainer skal vektlegge arbeidet med planlegging og gjennomføring av Presidenttreff, 

PETS, DTTS og distriktssamlingen. 

1.5.   Distriktsrådets møter 

 Hensikten med distriktsrådsmøtene er informasjon om, samt drøfting og koordinering av de 

enkelte rådsmedlemmers arbeidsoppgaver. 

 Komitéledere fremlegger planer, mål, budsjett og fremdriftsplan for sine fagområder. 

 Hvis komitéleder er opptatt i forbindelse med distriktsrådets møter, skal komitéen stille 

stedfortreder. 

 Distriktsrådet innkalles normalt til minimum fire møter pr. rotaryår: august/september, 

november, februar og mai. 

 DG utarbeider sakliste. Det enkelte medlem utarbeider sakspapirer for sitt ansvarsområde. 

 DG har ansvaret for at sakspapirene sendes ut i god tid før hvert møte, helst 14 dager før. 

 DG sørger for at det blir ført møteprotokoll som sendes ut så snart som mulig etter møtet. 

 Møteprotokollen godkjennes av DG før den sendes ut. 

1.6.  Økonomi 

 Distriktsrådets møtekostnader dekkes over distriktets budsjett. 

 Medlemmer av distriktsrådet får dekket reisekostnader når de er foredragsholdere i 

klubbene. 

1.7  Prosedyre for nominasjon av distriktsguvernør, DGN 

 Ny distriktsguvernør DGN utnevnes hvert år av en nominasjonskomité etter reglene i Rl's 

forskrifter (RI  Bylaws) Artikkel XIII, Seksjon 13.010- 13.080. 

 

2. Distriktsadministrasjon 
2.1   Formål 

 Distriktsadministrasjonen skal fungere som sekretariat og utøvende organ for guvernøren og 

distriktsrådet i henhold til de oppgaver medlemmene blir pålagt av guvernøren. 

2.2   Sammensetning 

 8 Assisterende guvernører 

 Distriktssekretær/statistikk 

 Distriktskasserer 

 Redaktør av månedsbrev/informasjon/internettside 

 Leder it-utvikling (DICO) 

 Ansvarlig for distriktskonferansen. 

2.3   Oppgaver 

 Delta på distriktsmøter, og på distriktsrådets møter når guvernøren ønsker dette. 

 Sørge for utgivelse av guvernørens månedsbrev. 
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 Distriktskasserer fremlegger regnskap for DG hvert kvartal. 

 Sørge for inn- og utbetalinger til og fra distriktet, og føre fortløpende regnskap over 

distriktskassens disposisjoner i.h.t. økonomihåndbok for distrikter. 

 Bistå guvernøren og distriktsrådet med utarbeidelse av navne- og adresselister, 

klubboversikter og statistiske oversikter. 

 Ta seg av det praktiske arrangementet i forbindelse med distriktskonferansen. 

 

3. Guvernørråd 

3.1.   Formål 

 Guvernørrådets medlemmer skal være rådgivere for guvernøren og kan påta seg oppdrag. 

3.2.    Rådets sammensetning 

 Alle PDG'er som har tjenestegjort i D 2260. 

3.3.   Guvernørrådets møter 

 DG innkaller normalt til guvernørrådsmøte en gang i året. 

 DG utarbeider sakliste. 

 DGN fører møteprotokoll etter behov. 

 Guvernørrådets kostnader ved møtet dekkes normalt over distriktets budsjett. 

Reisekostnader dekkes ikke. 

3.4   Saksområder 

 DG redegjør for sitt rotaryår. 

 DGE fremlegger mål og planer for kommende rotaryår. 

3.5.   Distriktsmøter 

 DG innbyr alle PDG'er til distriktssamling 

 DG innbyr alle PDG'er med ledsager til distriktskonferansen. 

 Registreringsavgift som dekker servering og andre kostnader direkte knyttet til den enkelte 

deltaker belastes ikke PDG'ene. Om distriktet skal dekke andre kostnader knyttet til 

PDG'enes deltakelse på distriktskonferansen vurderes av distriktsguvernøren. Reiser og 

overnatting dekkes ikke over distriktets budsjett. 

 

4. Vedtektsendringer 
4.1   Vedtektsendringer 

 Disse vedtekter kan endres med simpelt flertall blant de stemmeberettigede på 
Generalforsamling i D2260. Forslag til slike endringer skal være utsendt senest 4 uker før 

generalforsamlingen. 

 

Vedtatt på generalforsamlingen 30. september 2006. 

Erstatter: 

Reviderte vedtekter godkjent på distriktskonferansen 18. september 2005. 

Vedtektsendringer vedtatt på distriktskonferansen 14. september 2003. 

Vedtekter vedtatt på generalforsamlingen 15. september 2002. 

Vedtekter vedtatt på møte i distriktsrådet 30. mai 2002. 

Vedtekter fra distriktsrådsmøte 9. mai 2001. 
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Rotary International - Distrikt 2260 

Vedtekter 
Generalforsamlingen i Distrikt 2260 vedtok på sitt møte 11. september 2010 følgende under 

sak 6: 
Generalforsamlingen tar redegjørelsen om forslag til ny organisering av distriktet, slik det 

fremgår i notat av 24. august 2010, til orientering. 

Generalforsamlingen tar redegjørelsen om tilpasning av distriktets vedtekter til den nye 

organisasjonsplanen til orientering, og gir sin tilslutning til det utsendte forslag til 

vedtekter.  

Generalforsamlingen beslutter å primært iverksette de nye vedtektene fra 1. juli 2011, men 

senest 1. juli 2012. I mellomtiden utarbeides overgangsordninger fra nåværende til ny 

organisasjonsform. Generalforsamlingen anmoder distriktets ledelse om å starte 

forberedelsene og tilpasningene av distriktets organisasjon slik at dette arbeidet samt 

opplæring av distriktets tillitsvalgte er ferdig i god tid før endelig iverksettelse. 

Styringsgruppen gis fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger av organisasjonsløsningen 

dersom det er ønskelig. Likeledes gis styringsgruppen fullmakt til å foreta endringer som 

følge av evt. pålegg om endringer fra Rotary International. Generalforsamlingen forutsetter 

at endringer av prinsipiell karakter forelegges distriktets besluttede organer for behandling.  

 

Det forslaget til nye vedtekter som generalforsamlingen ga sin tilslutning til lyder slik: 

 

Distriktets mål og strategier 

Distriktets mål og strategier skal i størst mulig grad gjenspeile Rotary International sine mål og 

strategier. 

Distriktets mål og strategier fastlegges i forståelse med klubbene i distriktet og slik at de er 

oppnåelige og gjennomførbare for flertallet av klubbene.  

Distriktets mål og strategier bør være langsiktige og vesentlige endringer fra ett år til et annet bør 

unngås. 

Vedrørende distriktets visjoner, mål og strategier vises for øvrig til Strategisk Plan for Rotary 

Distrikt 2260  

 

Ledergruppe  

Ledergruppens sammensetning: 

District Governor 

District Governor Elect 

District Governor Nominee 

Immediate Past District Governor 
 

Leder for Klubb- og medlemskomiteen 

Leder for Opplærings- og kommunikasjonskomiteen og opplæringsleder 

Leder for Rotary Foundation 

Leder for Samfunnsprosjekter 

Leder for Distriktsprogrammene 

 

Ledergruppen har møter minimum 4 ganger pr år. For øvrig når guvernøren finner dette nødvendig 

eller når 1/3 av gruppens medlemmer ønsker dette.  

Ledergruppen skal bidra til kontinuitet i distriktets lederfunksjoner, støtte og avlaste distrikts-
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guvernøren under gjennomføring av sitt tjenesteår, bidra til planlegging, gjennomføring og 

kvalitetssikring av distriktets arbeidsoppgaver. Ledergruppen skal videre bidra til gjennomføring av 

Rotarys strategiske plan, budsjettere og kvalitetssikre god økonomistyring 

Distriktsguvernøren har ansvar for innkalling og sakliste for ledergruppens møter. Det skrives 

referat fra ledergruppens møter som distribueres til gruppens medlemmer og distriktsrådet. 

Personrelaterte- og andre saker gruppen ønsker å behandle fortrolig føres i B-referat som kun 

distribueres til gruppens medlemmer. 

 

Distriktsråd 

Distriktsrådets sammensetning: 

Ledergruppen 

Assisterende Guvernører 

Distriktsprogrammenes ledere 

Distriktsadministrasjonen 
 

Assosierte medlemmer: 

Distriktspresident Inner Wheel - District 31 

Distriktspresident Rotaract – Distrikt 2260 

 

Distriktsrådet har møter 4 ganger i hvert rotaryår. Distriktsrådets møter skal fremgå av 

distriktsguvernørens møteoversikt for rotaryåret. 

Distriktsrådets medlemmer skal på første møte i rotaryåret (august) legge frem og orientere om 

planer, mål og budsjett for sine arbeidsområder. Unntatt fra dette er de assosierte med- lemmene av 

distriktsrådet 

Distriktsrådet skal bidra til gjensidige orienteringer, drøfting og samordning av de enkelte 

rådsmedlemmers arbeidsoppgaver. 

Distriktsguvernøren har ansvar for innkalling og sakliste for distriktsrådets møter. Det skrives 

referat fra distriktsrådets møter som distribueres til distriktsrådets medlemmer. 

 

Distriktsadministrasjonen: 

Distriktsadministrasjonens sammensetning: 
 

Distriktssekretær 

Distriktskasserer 

Webredaktør og informasjon 

Månedsbrevredaktør 

Leder Distriktskonferansen (frem til avholdt Distriktskonferanse) 

Distriktsadministrasjonen skal støtte og avlaste guvernøren i administrative arbeidsoppgaver, være 

samtalepartner med klubbene i administrative forhold, utgivelse av månedsbrev, sørge for inn- og 

utbetalinger fra distriktet og fremleggelse av regnskap.  

 

Guvernørråd 

Guvernørrådets sammensetning: 

District Governor 

District Governor Elect 

District Governor Nominee 

Immediate Past District Governor 

Past District Governors 
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Guvernørrådet har 1 møte i rotaryåret og tidspunktet skal fremgå av Distriktsguvernørens 

møteoversikt. Programmet bør være: 

Distriktsguvernøren orienterer om utviklingen i distriktet inkl. en økonomisk oversikt for det 

inneværende rotaryår. 

Innkommende distriktsguvernør orienterer om sine planer og mål for kommende rotaryår. 

Presentasjon av DGN og DGNN  

Distriktsguvernøren har ansvar for innkalling og sakliste til Guvernørrådets møte. Det skrives 

referat fra møtet som distribueres til rådets deltakere og distriktsrådets medlemmer. 

 

Valg av tillitsvalgte 

Sentrale tillitsvalgte skal velges blant rotarianere som gjennom sitt medlemskap har vist særlig 

interesse for Rotary og som ønsker å bruke deler av sin fritid til å fremme organisasjonens 

interesser. 

Distriktskomiteenes ledere, distriktsprogrammenes ledere og assisterende guvernører velges alle for 

en tjenestetid på 3 år. Det kan foretas gjenvalg for 1 år om gangen inntil 2 ganger. Ingen tillitsvalgte 

bør sammenhengende inneha samme tillitsverv mer enn 5 år. 

Forslag fremmes til ledergruppen på kandidater som vurderes som egnet til de ulike tillitsverv. 

Forslagene behandles i ledergruppen på ordinær måte. DG, DGE, DGN og IPDG foretar i 

samarbeid det endelige valg.  

 

Tillitsvalgtes arbeidsoppgaver og gjennomføringen av disse 

Ledergruppen utarbeider en ramme for de arbeidsoppgaver som tilligger det enkelte tillitsverv. 

Innenfor denne ramme forutsettes det at den tillitsvalgte arbeider selvstendig og gjennomfører de 

arbeidsoppgaver som tilligger tillitsvervet. Det forutsettes også at arbeidsoppgavene gjennomføres 

til rett tid og innenfor de økonomiske rammer som er budsjettert. Den tillitsvalgte orienterer 

regelmessig om arbeidets gjennomføring i forbindelse med møter i ledergruppe, distriktsråd mv. 

 

Distriktskonferansen 

Distriktsguvernøren inviterer tidligere guvernører i distriktet med ledsagere til distriktskonferansen. 

Registreringsavgift inkl. mat ved ankomst og lunsj dekkes av distriktet. Ledsagere betaler selv for 

sin deltakelse. 

Distriktsguvernøren inviterer distriktsrådets medlemmer med ledsagere til distriktskonferansen. 

Registreringsavgift inkl. mat ved ankomst og lunsj dekkes av distriktet. Ledsagere betaler selv for 

sin deltakelse.  

Om distriktet skal dekke andre kostnader knyttet til invitasjonen av tidligere og nåværende 

tillitsvalgte avgjøres av guvernøren.  

Distriktsguvernøren avgjør også omfanget av kostnader distriktet skal dekke, knyttet til personer 

som medvirker til programmet og øvrige gjester mv. 

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte 

Tillitsvalgte har ingen godtgjørelse for utført arbeid men kan få dekket kostnader knyttet til 

tjenesteoppdrag for Rotary. For guvernører under opplæring og i utøvelse av tjeneste gjelder 

retningslinjer vedtatt på generalforsamlingen under distriktskonferansen 15.september 2002. 
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Vedtekter for Rotary Distrikt 2260 Tiltaksfond 

1.    Formål  
Tiltaksfondets formål er å støtte humanitære aktiviteter i distrikt 2260. Videre kan fondet 

støtte andre tiltak i distriktet når disse bidrar til å fremme Rotarys mål. 

2    Grunnkapital og tilføring av midler 
Tiltaksfondets grunnkapital er kr. 150.000,-. Grunnkapitalen kan ikke disponeres uten etter 

vedtak med minst to tredjedels flertall på distriktets generalforsamling. Fondets midler skal 

plasseres som bankinnskudd til høyest mulig forrentning. Rentene tillegges kapitalen.  

 

Tiltaksfondet tilføres midler ved overføring av opparbeidede overskudd i distriktets 

regnskap eller på annen måte. 

3 Forvaltning og bidrag 
Fondet forvaltes av et styre på tre medlemmer bestående av:  

Immediate Past District Governor – leder 

District Governor 

District Governor Elect. 

Bidrag fra fondet kan gis til prosjekter foreslått av distriktets klubber eller av distriktet. 

Bidrag gis primært til aktiviteter og tiltak som klubber og/eller distriktet er engasjert i 

gjennomføringen av. Både klubber og distriktet rapporterer tilbake til styret hvordan midlene 

er brukt og hvor langt prosjektet er kommet ved rotaryårets slutt. 

Disponering av fondets midler krever at 2 av styrets medlemmer inkl. styrets leder har stemt 

for disponeringen. Mindretallet har rett til å begrunne sin stemmegivning ved 

protokolltilførsel. 

4 Protokoller fra styrets møter, årsmelding og regnskap. 
Det føres protokoll over hver enkelt sak som styret behandler og alle styreprotokoller 

arkiveres med tilhørende underbilag. 

Ved Rotaryårets slutt utarbeider styret en årsmelding hvori det bl.a. gis et sammendrag av 

styrets arbeid, hvilke prosjekter det er bevilget penger til og beløpets størrelse. 

Årsmeldingen limes inn i Tiltaksfondets protokoll. 

Ved Rotaryårets slutt utarbeides det et regnskap som viser Tiltaksfondets kapital ved 

rotaryårets begynnelse og slutt og bevegelsene gjennom året.  Regnskapet og den tilhørende 

revisormelding limes inn i Tiltaksfondets protokoll. 

Tiltaksfondets årsmelding og regnskap forelegges distriktets generalforsamling for 

godkjennelse. 

 

5. Endring av vedtektene 
Forslag til endringer av Tiltaksfondets vedtekter kan fremmes av styret eller distriktets 

klubber. Styret fremmer saken med forslag til vedtak overfor generalforsamlingen som tar 

den endelige beslutning. 

Endringer av vedtektene krever to tredjedels flertall i distriktets generalforsamling. 
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6. Oppløsning av Tiltaksfondet 
Forslag om eventuell oppløsning av Tiltaksfondet kan fremmes av styret eller når en tredel 

av distriktets klubber har undertegnet et slikt forslag. Forslaget forelegges distriktets 

generalforsamling for behandling og beslutning. Gyldig vedtak krever to tredjedels flertall i 

2 etterfølgende generalforsamlinger. 

Ved oppløsning av Tiltaksfondet skal fondets midler føres tilbake til klubbene fordelt etter 

antall medlemmer. 

 

Disse vedtekter ble vedtatt på distriktets generalforsamling den 30.september 2006 og erstatter 

vedtekter vedtatt på generalforsamlingen 15. september 2002 og statutter vedtatt på 

generalforsamlingen 02. oktober 1988 i forbindelse med opprettelsen av fondet. 

 

 

 

 

Prosedyre for valg av Assisterende Guvernører 
 

Distrikt 2260 er delt i 8 områder med fra 5 til 9 klubber i hvert område. 

For hvert område skal det være en assistende guvernør (AG) som hjelper distriktsguvernøren og 

klubbpresidentene etter nærmere definert rolle og ansvar, og etter avtale med distriktsguvernøren. 

Assisterende guvernør velges for en treårs periode. I spesielle tilfeller kan kortere periode avtales. 

Vedkommende AG kan gjenvelges for ett år i tillegg. 

Alle aktive rotarianere i det respektive området som har vært medlem i minst tre år, og som har vært 

klubbpresident i en hel periode, er valgbare. 

Den sittende assisterende guvernør er ansvarlig for å lede prosessen med å nominere sin etterfølger. 

Dette foregår ved at alle klubbene i området foreslår en kandidat hver. 

Assisterende guvernør meddeler navnet på alle kandidatene til presidentene i alle klubbene i 

området. 

Alle presidentene i området har en stemme hver. Denne stemmerett kan overdras til en annen 

rotarianer i samme klubb. 

Sittende assisterende guvernør sørger for å samle inn stemmene fra alle klubbene. 

For å bli nominert skal en kandidat ha absolutt flertall. Hvis ingen kandidat har absolutt flertall ved 

første avstemning, avholdes et nytt valg mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. I tilfelle 

stemmelikhet tillegges stemmen til den klubben i området med flest medlemmer, avgjørende 

betydning. 

Nomineringen meddeles DGE innen 1. november. DGE velger deretter de nye assisterende 

guvernører. 

Vanligvis inviteres de nye assisterende guvernører til et seminar i november / desember sammen 

med de sittende assisterende guvernører, DG og DGE. 
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Rotaryforkortelser 
 

Her forklares bare de forkortelsene som er brukt i denne håndboken. 

For øvrige forkortelser henvises til Norsk Rotary årbok og Rotary Internationals nettside. 

 

AG  Assitant Governor (Assisterende guvernør) 

CDS  Club and District Support (Klubb- og distriktsstøtte fra Zürich-kontoret) 

COL   Council on Legislation (Lovrådet i RI) 

DDF  District Designated Fund (Del av Rotays fond som disponeres av distriktet) 

DG  District Governor (Sitttende distriktsguvernør) 

DGE  District Governor Elect (Innkommende distriktsguvernør) 

DGN  District Governor Nominee (Nominert distriktsguvernør, etterfølger DGE) 

DGNN  Dostrict Governor Next Nominee (Etterfølger DGN) 

DICO  District Internet Communication Officer (Distriktets IT-koordinator) 

DLP   District Leadership Plan ((Distriktets lederskapsplan) 

DRFC  District Rotary Foundation Chair (Leder av distriktets komité for Rotary Foundation) 

DSG  District Simplified Grant (Del av DDF som distriktet disponerer lokalt) 

DT  District Trainer (Leder av distriktets komité for opplæring og kommunikasjon) 

DTTS  District Team Training Seminar (Teambyggingsseminar for distriktets ledende  

  personell i forkant av hvert rotaryår) 

DYEO  District Youth Exchange Officer (Leder av distriktets komité for ungdomsutveksling) 

EN  English (Forkortelse brukt i forbindelse med språk i RI-publikasjoner) 

GSE  Group Study Exchange (Utvekslingsprogram for unge, yrkesaktive) 

IPDG  Immediate Past District Governor (Sist avgåtte distriktsguvernør) 

KPM  Klubbens planer og mål 

MG  Matching Grant (Del av DDF som distriktet disponerer for å kombinere med bidrag 

  fra Rotary Foundation og klubber i eget og andre distrikter for internasjonale  

  prosjekter) 

MOP  Manual of Procedure (En referansemanual for Rotarys lover og regler) 

NOK  Norske kroner 

NORFO Norsk Rotary Forum (Samarbeidsorgan for de 7 norske rotarydistriktene) 

PDG  Past District Governor (Tidligere distriktsguvernør) 

PETS  Presidents Elect Training Seminar (Obligatorisk treningsseminar for innkommende 

  klubbpresidenter) 

PHF  Paul Harris Fellow (Æresbevisning) 

RF  Rotary Foundation  

RI  Rotary International 

RK  Rotaryklubb 

Rotaract Klubb for unge voksne  

RYLA  Rotray Youth Leadership Award (Ledelsesseminar for ungdom) 

SAR  Semi-Annual Report (Medlemsliste for klubbene som sendes ut fra RI hvert halvår) 

SV  Svensk (Forkortelse brukt i forbindelse med språk i RI-publikasjoner) 

TRF  The Rotary Foundation 

TRS  Tall Ships' Races 

UE  Ungt entreprenørskap 

USD  Amerikanske dollar 

YE  Youth Exchange (Ungdomsutveksling i videregående skole) 

YEO  Youth Exchange Officer (Klubbens leder for ungdomsutveksling) 
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Rotaract klubbpresidenter 2011 – 2012 
 

Klubb Navn Mobiltel E-mail 

Fredrikstad Ikke avklart     

Kolbotn Lars Klungreseth 922 96 887 lars82(a)gmail.com 

NeRo Bue Wigernes 993 90 343 president(a)nero.rotaract.no 

Smaalenene Lars-Erik Aas 932 01 918 larserikaas(a)msn.com 

Varna 

Aleksander Abot-

nes 942 04 040 post@akiro.no 
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