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TAKK TIL ALLE SOM HAR ARBEIDET MED TEMAET  
ENGAGE ROTARY – CHANGE LIVES I ROTARYÅRET 2013 - 2014 
  
Det er som regel godt å være ferdig med et arbeide. Nå kan alle som har arbeidet med fjorårets 
tema endelig oppsummere sitt arbeid i Rotaryåret som tok slutt 30.juni 2014. Vi har nok alle 
sammen med glede overlatt stafettpinnen til nye tillitsvalgte. Jeg håper at dere kan se tilbake 
på et år med mange gode Rotaryminner. Og jeg håpet også at dere kjenner at dere har stått på 
for organisasjonen vår og at dere har jobbet for å fremme og styrke Rotarys formål om  
 

 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 

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

I mitt arbeid som DG har jeg møtt bare positive rotarianere rundt i distriktet vårt. Jeg har møtt 
dere både i distriktets møter, i klubbmøter og i festlig lag. Alle gode ambassadører for 
organisasjonen vår. Det har vært en stor glede å besøke alle klubbene. Klubbmøtene er 
interessante arenaer hvor klubbens arbeid blir synliggjort for DG. Nå vet jeg at alle klubber 
har stort lokalt engasjement, og at også mange klubber har internasjonale prosjekter de er 
sterkt engasjerte i. Som RI-presidentens representant mot klubbene har jeg også rapportert 
om det gode arbeidet dere utfører oppover i systemet.  
 
Takk til årets presidenter som velvillig har tatt imot mine anbefalinger og brev. Takk for at 
dere alle deltok i PETS og distriktsamlingen i fjor vår. Og ikke minst takk for at dere alle 
leverte KPM med mål for arbeidet i klubben. Selv om vi ikke nådde våre mål for antall nye 
medlemmer, vet jeg at dere har stått på for å gjøre klubben til et trivelig møtested og for å 
bringe ny kunnskap om organisasjonen til medlemmene. Kort sagt – dere har engasjert og 
involvert medlemmene! 
 
Det har vært spennende å lede distriktsråd og møter for øvrige ressurspersoner. Med så 
mange kunnskapsrike personer samlet, har jeg sjelden gått ut fra et møte uten å ha fått nye og 
mer nyanserte kunnskaper. Det nyttet ikke å komme til et møte med fastlåst mening. 
Vedtakene ble gjort etter lytting og råd fra dere. Takk for at dere har beriket meg i løpet av 
året. 
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Uten en distriktsadministrasjon ville jeg aldri våget å ta fatt på oppgaven som guvernør. 
Uansett posisjon, så har dere alle alltid stilt opp og bidratt til vellykkede arrangementer, 
referater, regnskapsføring, hjemmeside, kursing og distriktskonferanse. Tusen takk for all 
velvillig hjelp.  
Noen har stått ekstra hardt på. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg har takket dere alle ved de 
forskjellige anledninger, og jeg kommer alltid til å huske den store innsatsen dere bidro med. 
  
Ledergruppen i distriktet, IPDG, DGE, DGN og DG, har vært et godt team å samarbeide i. 
Distriktet er godt organisert, tuftet på tidligere erfaring. Takk til deg, Jan Eddie, som har gitt 
meg så mye hjelp og støtte, selv om du selv har hatt en tøff periode. 
 
Å ha med seg gode Assisterende Guvernører er gull verd for en DG. Jeg har vært så umåtelig 
glad for å ha dere med meg i arbeidet mot klubbene. Dere har bidratt med kunnskaper om 
klubbene og deltatt i klubbesøkene. Og jeg har blitt så glad i dere alle sammen. 
 
Vervet som guvernør har ført meg til mange steder i verden. Steder jeg har besøkt tidligere og 
for meg helt nye steder. Alltid nye hyggelige bekjentskap. Rotarys nettverk på sitt beste. Jeg 
har også hatt glede av å besøke mine guvernørkollegaers konferanser i Bergen og i Sverige. 
Hyggelig å se hvordan andre distrikter  arrangerer sine konferanser. 
 
Guvernørgruppa i Årnes Rotaryklubb har vært fantastiske medarbeidere.  Både hva angår 
hjelp, støtte, ideer og kreative løsninger. Og ikke minst servering av utallige pølser og øvrig 
bevertning. 
 
Jeg skylder Årnes Rotaryklubb stor takk! De trodde på meg og nominerte meg. De har stilt opp 
for meg i hele perioden. Samtidig har klubben hatt fokus på egen framgang. Jeg er stolt av 
klubben min og glad for at dere gav meg muligheten til å oppleve denne reisen. Jeg håper jeg 
kan bidra med noe av min erfaring i klubbens videre arbeid. 
 
Til slutt vil jeg overbringe en takk til alle som kom på Distriktskonferansen 2013. Alle klubber 
var representert og mange stilte opp i House of Friendship. Alle bidro på hver sin måte til en 
vellykket konferanse. 
 
 

Elsa M. Nysveen 
DG 2013 – 2014  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
RI-PRESIDENT 2013-14               

   Ron D. Burton 
“Engage Rotary – Change Lives” 
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DISTRIKTET HAR JOBBET ETTER ROTARY INTERNASJONALS PLAN 
ved å prioritere følgende:  
 
 - å støtte og styrke klubbene  
 - å fokusere på- og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene 
 - å øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary  
 

STRATEGISK PLAN FOR DISTRIKT 2260 FRA 1. JULI 2012 - 30. JUNI 2015 

Visjon 
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. 

Rotary ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte 
ungdom under utdannelse, yte kunnskapsformidling og økonomisk bistand til viktige lokale, 
nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene til Rotary 
International og Rotary Foundation. 
Rotary ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et 
nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
Rotary skal være relevant i tiden og følge med på og ta inn over seg trender i 
samfunnsutviklingen.   

 
Det ble viktig å jobbe med 

 Å fremme intern og ekstern anerkjennelse for Rotarys humanitære arbeid og 
evne til å hjelpe andre 

 Å rette våre kommende prosjekter mot et av de 6 fokusområdene 
 Fortsette Rotarys viktige arbeid med å utrydde polio i verden og holde 

klubbene orientert om utviklingen gjennom vår egen resursperson på 
distriktsnivå 

 Jobbe aktivt for å øke forståelsen for viktigheten av ungdomsarbeidet som en 
del av del av Rotarys arbeide for fred og forsoning verden over 

 

DISTRIKTETS SÆRSKILTE FOKUS ROTARYÅRET 2013 - 2014 
 
På bakgrunn av distriktets mål for planperioden, vil Distrikt 2260 i Rotaryåret 2013 – 2014 ha 
et særlig fokus innen følgende områder 

 
På bakgrunn av distriktets mål for planperioden, vil Distrikt 2260 i Rotaryåret 2013 – 2014 ha 
et særlig fokus innen følgende områder 
 

 Stimulere til økt medlemskap 
 
 Legge til rette for at klubbens medlemmer kan videreutvikle sin kunnskap om 

Rotary 
 

 Distrikt 2260 vil også i Rotaryåret 2013 – 14 øke medlemmenes kunnskap om RF 
og oppmuntre medlemmene slik at distriktets samlede bidrag nærmer seg RIs mål. 
Dersom medlemmene bidrar som enkeltpersoner, oppnås skattefradrag på 28 % 

 
  Gjennom distriktsprogrammene og klubbenes aktive medvirkning vil vi gi ungdom 

gjennom utvekslingsprogrammene RYLA, ungdomsutveksling, og øvrige 
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ungdomsutvekslingsprogrammer økt samfunnsforståelse og innsikt i betydningen 
av å arbeide for fred og vennskap verden over 

 
 I det kommende Rotaryår vil Distrikt 2260 ha fokus på å konsolidere og beholde de 

allerede etablerte Rotaractklubbene – de er et av Rotarys viktigste 
rekrutteringsgrunnlag! Vi må invitere Rotaractere med på Rotaryarrangementer i 
distriktet 

 
 Distriktet skal skolere klubbene om Rotary Foundations nye støtteordningsmodell: 

” The New Vision Plan” som gjennomførtes fra og med 1. juli 2013. Distriktet har 
blant annet oppnevnt komiteleder for dette arbeidet frem til 2016 og som skal gi 
klubbene opplæring  
 

 Distrikt 2260 skal fokusere på å ajourføre medlemsinformasjon på nettet.  
Klubbsekretær har ansvar for å registrere sine klubbmedlemmer på medlemsnettet.  
Hver klubb i distriktet må hvert år innen 1. desember ha meldt inn påtroppende 
klubbpresident og sekretær på medlemsnettet slik at navn, adresse, telefoner og e-
post blir registrert og ajourført.  

 
 Jobbe aktivt for publisering av gode samfunnsprosjekter som drivers lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt.  Hver klubb skal oppnevne mediekontakt som bistår 
presidenten med arbeidet 

 
 Støtte opp om de multifunksjonsoppgaver som NORFO utfører på vegne av alle 

klubbene i Norge 

 
Guvernøren har fokusert på de ovenstående områdene og målene i sine klubbesøk. AG’ene har 
også fremmet arbeidet mot målene. Klubbene har gjennom sine KPM satt sine mål. 
Når det gjelder medlemsutviklingen må vi dessverre bekjenne at medlemstallet har gått ned. 
Men nevnes må at klubbene har jobbet mye med skolering og trivselsbygging i klubbene. 
 
Rotaryskolen har hatt noe revidering og oppdatering, men ikke alle kurs og dokumenter er 
oppdatert. 
 
Det har ikke lyktes å etablere en ny Rotaractklubb, og heller ikke å holde godt liv i alle de 
eksisterende. Distriktpresident Gunn Dahl har jobbet svært godt sammen med DGE. Hun har 
også deltatt på flere Rotarysamlinger i distriktet, og hun lagt ned mye arbeid for Fredrikstad 
Rotaractklubb. 
 
Svært mange klubber har latt sine tillitsvalgte skolere i Rotary Foundations nye 
organisasjonsmodell, og TRF-ansvarlig Egil Rasmussen(DRFCC) har vært ute i mange klubber. 
Distriktet valgte å skolere/sertifisere de klubbene som ville starte nye prosjekter og søke TRF-
midler til disse. Flere klubber deltok på seminar om den nye organiseringen av TRF og hvordan 
søke om midler til internasjonale prosjekter. 
 
The Rotary Foundation har vært tema i mange klubbprogram dette året. Distriktets TRF-
ansvarlig, Egil Rasmussen, Årnes Rotary Klubb, har besøkt 14 klubber med sitt foredrag om ny 
organisering av TRF. Her har han opplyst både om tilskuddsmodellen og søknadsprosedyrer 
både for District Grant og Global Grant.  
Guvernøren har i alle klubbesøk informert om TRF og de mulighetene fondet gir organisasjonen 
til å utføre humanitært arbeid. Klubbens og medlemmenes innskudd, små og store, gir senere 
mulighet til å søke om midler til prosjekter. 
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Klubbenes tillitsvalgte har fulgt opp de krav som DG har pålagt. Kasserere har betalt inn det 
klubbens kontingenter og bidrag til rett tid, dog med noen få unntak. Klubbenes sekretærer har 
dette året jobbet godt for å ajourføre medlemsnettet. Det har kommet få bemerkninger fra 
NORFO om feil eller mangler ved distriktets føringer i medlemsnett. Takk til alle sekretærer som 
har sørget for kontinuerlig oppdatering. 
 
Det er også på sin plass å nevne at inneværende år har absolutt all korrespondanse og 
informasjon gått elektronisk via epost og nettsider. Dette har forenklet guvernørens arbeid 
betydelig. Det spares både tid og penger. 
 
Flere klubber har sendt innlegg til distriktets hjemmeside: http://d2260.rotary.no/  
Hans Jakob Rommetvedt har publisert raskt etter hvert som nyhetene/artiklene har kommet inn. 
På nettstedet har klubbene og distriktet og mulighet til å dele og hente informasjon. 
 
DG har deltatt på møtene i NORFO. NORFO ivaretar oppgaver og interesser som er felles for 
Rotarydistriktene i Norge. Den største saken i dette året har nok vært arbeidet med å forhandle 
fram en god avtale om sentral webplattform.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://d2260.rotary.no/
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DISTRIKTETS ORGANISERING OG LEDENDE PERSONELL 2013-2014 HAR 
BESTÅTT AV 

 
Ledergruppen 
 
DG Elsa Margareth Nysveen, Årnes RK 
DGE   Jan Sverre Hanssen, Råde RK 
DGN   Jon Ola Brevig, Fredriksten RK 
IPDG Jan Eddie Tinlund, Drøbak RK 

 

Ledere av distriktkomitéene 

Medlemsutvikling  Åge Henry Bjor, Tune RK 
Opplæring    Lena J Mjerskaug, Enebakk RK 
Kommunikasjon  Jan Arild Gundersen, Sagdalen RK 
Rotary Foundation  Egil Rasmussen, Årnes RK 
Samfunnsprosjekter Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset RK 
Distriktsprogrammer Jan Sverre Hanssen, Råde RK 

 

Assisterende guvernører (AG) 

Område A  Rolf Nesteng, Tune RK 
Område B  Bjørn Jørstad, Onsøy RK 
Område C   Per Oscar Saugestad, Moss RK 
Område D   Håkon Krogh, Trøgstad RK 
Område E   Arne Pedersen, Ås RK 
Område F  Sissel Olaisen, Langhus RK 
Område G  Elisabeth Bødtker Larsen, Lørenskog Vest RK 
Område H  Gjermund Pekeberg, Eidsvoll RK 

 

Distriktsadministrasjonen 

Distriktssekretær  Guri Sveen Engehagen, Årnes RK 
Distriktkasserer   Lars Erik Nygård, Årnes RK 
DICO -Webredaktør  Hans Jakob Rommetvedt, Sagdalen RK 
Distriktskonferansen Egil Braadland, Årnes RK 

 

Underkomitéer/ressurspersoner 

Nye klubber   Lena Mjerskaug, Enebakk RK 
Fellowships    Jan Wold, Drøbak RK 
Polio Plus   Herman Stabell, Skedsmokorset RK 
Rotary Foundation  Per Rismark, Skjeberg RK 
Helse og sult   Ragnhild Gjerstad Hovde, Årnes RK 
Lese- og skriveopplæring Gro Holt, Kløfta RK 
Ungdomsutveksling Øystein Mogensen, Gardermoen RK 
GSE/VTT   Rune Magnussen, Nannestad RK 
RYLA     John L. Jones, Fredrikstad RK 
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LEDERGRUPPEN, DISTRIKTRÅDET OG GUVERNØRRÅDET 
 
Distriktguvernøren 
Distriktguvernøren har etter beste evne ledet distriktet etter Rotary Internationals lover og 
direktiver gitt av RI-president og styre. 
 
Distriktets ledergruppegruppe 
Distriktets ledergruppe har bestått har vært ledet av DG. Ledergruppen har hatt 6 møter og hatt 
mye telefon- og epostutvekling etter behov. 
 
Distriktsrådet   
Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Rådet består av styringsgruppen pluss 
lederne for de 5 faste distriktkomitéene. Distriktpresidenten for International Inner Wheel, 
Distrikt 31 og distriktpresidenten for Rotaract Distrikt 2260, er assosierte medlemmer av 
distriktsrådet. 
Distriktsrådet innkaller andre i distriktet til sine møter etter behov. 
Distriktsrådet har hatt 6 møter. De assosierte medlemmene har vært innkalt til møtene, men har 
ikke møtt på alle. 
 
Guvernørrådet 
Guvernørrådet hadde sitt årlige møte medio februar og her møtte 8 PDG.  
I inneværende Rotaryår er to av våre tidligere guvernører gått bort: PDG Åge Pran, Strømmen 
RK og PDG Jan H. Spenning, Askim RK. 
 

DISTRIKTETS OMRÅDEINNDELING 
 
Klubbene i distrikt 2260 er også nå delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen følger geografiske 
kriterier.  

 
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   
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Klubbene i Akershus fylke 

 

Område E Område F Område G Område H 

Drøbak Enebakk Lillestrøm Aurskog-Høland 

Nesodden Gjersjøen Lørenskog Eidsvoll 

Nordby Kolbotn Lørenskog Vest Eidsvoll Syd 

Vestby Langhus Nittedal Gardermoen 

Ås Oppegård Sagdalen Jessheim 

 Ski Skedsmo Nord Kløfta 

  Skedsmokorset Nannestad 

  Strømmen Sørumsand 

   Årnes 

 
ASSITERENEDE GUVERNØRER 
  
AG’ene har fungert som guvernørens bindeledd mellom distriktet og klubbene i sitt område. De 
har bidratt i planleggingsfasen forut for Rotaryåret og hjulpet innkommende presidenter til å 
sette konkrete og realistiske mål for klubben. De har deltatt ved guvernørens offisielle klubbesøk. 
De bidrar i sterk grad til å lette guvernørens arbeid ved rapporteringer og ellers i å være 
bindeledd mellom DG og klubber. Fantastiske støttespillere for både guvernør og presidenter. 
Uten assisterende guvernører, AG, hadde guvernørens kontakt med klubbene vært adskillig 
vanskeligere. AG’ene står for den daglige kontakten med klubbene. De holder møter med 
presidentene og bistår koordinering i forhold til mange samarbeidsprosjekter og lokale tiltak i 
klubbene. De rapporterer kontinuerlig til guvernør og bringer guvernørens mål for årets innsats 
ut til klubbene. AG’enes arbeid er viktig for fellesaktiviteter i områdene. Mange av disse 
aktivitetene pålegges områdene av guvernør, slike som RYLA, Tall Ships’ Race og intercitymøter.  
 
Rotaryåret 2013 – 2014 har de fleste områdene arrangert intercitymøter. Mange av møtene har 
hatt aktuelle tema og god oppslutning.   
 
Mange klubber samarbeider om små og store prosjekter, slik som fester for eldre, bokmesse, 
festival, Rotarymarsj, konserter, gaveinnsamlinger og mange andre forskjellige tiltak for 
lokalmiljøene. AG’ene er aktivt med i dette. 
 
AG’ene deltar aktivt i klubbenes opplæringsprogrammer. Dette er viktig for å gi nye input til alle 
klubber. «I Rotary er tradisjoner fremtredende. Det gir seg blant annet nye ideer ikke alltid blir 
møtt med stor applaus», skiver en av AG’ene i sin rapport til DG. Det er kanskje et felles 
kjennetegn for mange av klubbene i distriktet vårt. Men det betyr ikke nødvendigvis at klubbene 
driver galt eller dårlig. Likevel gir det grunn til å jobbe med fornying av 
programmene og prosjektene. Kanskje de vi ønsker som medlemmer er 
opptatt av andre ting enn det vi har holdt på med i mange år. Og som 
AG’er og mange andre har hevdet det siste året; Det er viktig for klubben å 
fremstå i praksis slik en ønsker å være på papiret.  
 
Alle AG’ene har nedlagt stor innsats dette Rotaryåret – ingen nevnt, ingen 
glemt. Men alle fortjener stor takk for alle arbeidstimene de har bidratt 
med i Rotarys tjeneste.               AG Elisabeth på Distriktskonferansen 
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DISTRIKTETS FAGOMRÅDER OG AKTIVITETER 

 
Klubb- og medlemsutvikling 
Rotary er avhengig av stadig tilvekst av nye medlemmer for å veie opp for frafall av eldre og 
andre medlemmer som slutter. Medlemsvekst er derfor et hovedmål for RI og distriktet og det bør 
være det også for alle klubbene. Åge Bjor var av guvernøren utnevnt som ressursperson for 
medlemsutvikling. Han har fulgt utviklingen nøye i løpet av dette året. Dessverre har antall 
medlemmer gått noe ned.  
I Rotaryåret 2013 – 2014 har antall medlemmer sunket med 41, og ved Rotaryårets avslutning var 

det 1.831medlemmer i distriktet. 

 

Det har også i år blitt avholdt 2 medlemsseminar (Akershus og Østfold) i august med god 

deltakelse. 

Område G skiller seg dette år ut fra de øvrige områder i distriktet, og har en vekst på 2 medlemmer. 

Dette viser at fokus på medlemsutvikling nytter. 

Hyggelig er det imidlertid at også i år har 13 av distriktets klubber har hatt vekst. Disse har hatt en 

samlet vekst på 31 medlemmer.  Her ligger det nok mye av både aktiviteter i klubbene som gjør at 

medlemmer blir, og rekrutteringsarbeid. Størst vekst er hadde Skedsmokorset RK med vekst på 5 

medlemmer og Skedsmo Nord RK med vekst på 4. Dette bør være en god inspirasjonskilde, og viser 

at det nytter å sette fokus på viktige områder både i klubbarbeid og rekruttering. 

 

 

 

Klubbene må fokusere medlemsvekst. Mange klubber har arbeidet godt med det, men det må 
settes sterkere fokus på medlemsvekst dersom vi skal beholde antall medlemmer i de kommende 
år. 

I løpet av dette året har det ikke blitt etablert noen ny klubb.  

Klubb- og medlemsutvikling er imidlertid mer enn bare 
rekruttering.  Årets tema har fokusert på trivsel og engasjement. 
Etter klubbesøkene har guvernøren inntrykk av at det er godt 
miljø, god aktivitet og god trivsel i klubbene.  

 

Representanter fra Ski og Langhus  Rotary Klubb  på informasjonsstand  

 

Utviklingstrend 
       2013-14 

Juli 1872 

august 1877 

september 1876 

oktober 1876 

November 1865 

Desember  1863 

Januar 1849 

februar  1849 

Mars 1857 

April 1847 

Mai 1840 

Juni 1831 
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Fra Distriktsamlingen på Hvam våren 2013 

 
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON 

 
Gjennom deltakelse i to samlinger halvåret før Rotaryåret begynner; første treningsseminar for 
innkommende presidenter (PETS) og Distriktsamling (DS) i mars fikk innkommende presidenter 
en innføring i Rotary Internationals forventninger og krav til den som skal lede en klubb 
gjennom et Rotaryår. Innføringen ble sentrert om RI – presidentens tema: Engage Rotary – 
Change Lives. 
På distriktsamlingen (DS) deltar også innkommende sekretærer og kasserere, i tillegg til at nye 
Øvrige Rotarymedlemmer ble særskilt invitert og noen ganske få nye medlemmer møtte. 
Innholdet i opplæringen er tilgjengelig på Rotaryskolen som er distriktets hovedbase for 
opplæring.  
Se distriktets nettside: http://d2260.rotary.no 
 
Guvernørens månedsbrev har vært en viktig del av kommunikasjonen i distriktet. Alle klubbene 
har blitt oppfordret til å oversende stoffsom kan ha interessere for flere klubber til guvernøren 
eller til distriktssekretær Guri Sveen Engehagen, Årnes RK. Noen klubber har gjort dette. I tillegg 
har DG bekjentgjort flere av de nyhetene hun har vært på, både i sine månedsbrev og på 
hjemmesiden. 
 
Lena Mjerskaug, Enebakk RK, har vært distriktets ansvarlige for opplæring. Hun har ledet 
seminar og samlinger og har skrevet svært gode referater som er gjort tilgjengelig på distriktets 
hjemmeside. Jan Arild Gundersen, Sagdalen Rotary Klubb, har vært ansvarlig for 
kommunikasjonsveiledning i distriktet. Han har deltatt på kursene som har tatt opp 
medlemsutvikling og kommunikasjon. Gundersen skrev blant annet en fyldig reportasje fra 
Distriktskonferansen 2013. Denne reportasjen er også tilgjengelig på hjemmesiden. Gundersen 
har også vært medlem av Norsk Rotary forums (NORFOs) kommunikasjonskomité.  
 
Opplæringsleder (District Trainer, DT) Lena Mjerskaug, hadde ansvar for å støtte DG og DGE i 
opplæring av klubb- og distriktsledere og å sørge for en kontinuerlig opplæring av Rotarianere. 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113
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Derfor fant de viktigste aktivitetene for opplæring sted før Rotaryåret 2013 – 2014 startet opp. 
Opplæringsleder har bistått med tilrettelegging av møteprogram og møteledelse av PETS og DS i 
mars 2013. I tillegg til de fastsatte seminarer ble det i februar 2013 holdt et seminar med 
innføring i Rotary Foundations Future Vision Plan.  
 
I Rotaryåret 2013 – 2014 har opplæringsleder hatt ansvar for programutforming, kontakt med 
programansvarlige og tilrettelegging for distriktets seminarer.  
Seminar «Engage Rotary – Change Lives – rekruttere og beholde medlemmer gjennom 
engasjement» ble holdt på Kløfta og i Rakkestad i september 2013. Det var fullt hus og 87 
påmeldte, god stemning og stort engasjement på begge kurssteder. 
«Engage Rotary – Change Lives – engasjement gjennom prosjektarbeid» i Enebakk og Rakkestad 
fant sted i begynnelsen av oktober. Til tross for høstferie, elgjakt, hummerfiske og Intercity-møte 
i Østfold, var det 61 påmeldte og godt engasjement på begge steder. 
 
I programmene for seminarene forsøkte DG og DT med bakgrunn i årets tema å endre noe på 
møteformen i forhold til tidligere møtepraksis. Vi ønsket å aktivisere (engage) deltakerne på 
seminarene. Vi la opp relativt korte innledninger med god tid til engasjement og 
meningsutveksling både i grupper og plenum. Denne møteformen ble godt mottatt av deltakerne. 
Det var selvsagt også et mål å informere klubbene om årets tema og å fortelle om hva distriktets 
ressurspersoner kan bistå klubbene med. Dessuten er det viktig å fortelle om klubbers erfaringer 
i prosjekter og øvrig klubbarbeid. 
 
Distriktets tilbud til klubbene – Rotaryskolen – ble opprettet i året 2006 – 2007. Det har i årenes 
løp blitt utarbeidet og lagt ut mye godt materiale. Det har stadig blitt opplyst om Rotaryskolen 
og hva den kan tilby klubbene. I løpet av året har det, som tidligere nevnt, blitt oppdatert en del 
av Rotaryskolens kurs og øvrig innhold. Arbeidet vil fortsette. 
 
  

INTERNASJONAL TJENESTE OG THE ROTARY FOUNDATION 
(TRF) 
 
The Rotary Foundation (TRF) 
I Distrikt 2260 har Distriktets RF-komité også ansvaret for internasjonal 
tjeneste. Dette fordi det er gjennom 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 distriktet ”tilbake” 50 % av det beløpet vi innbetalte.  Distriktet har 
dette året hatt $ 85 915,66 til rådighet. 
Pengene har blitt brukt til på denne slik: 
 
Totalt tilgjengelige DDF midler fra 2010 - 2011   $ 52 979,33 
Overført ubrukte midler fra året før     $ 33 370,13 

Totalt tilgjengelige midler 013 -2014     $ 86 349,46 

Overført Pool World Fund      $        433,80 

Netto tilgjengelig       $ 85 915,66 

Tilgjengelige District Grant midler 2013 - 2014   $ 26 489,65  

Tilgjengelige Global Grant midler 2013 – 2014    $ 59 426,01 
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Oversikt prosjekter det er bevilget District Grant midler til 
 
Hobøl-Spydeberg RK 
EDUS, Education for All, en skole for utviklingshemmede barn  
i Sarajevo, Bosnia og Herzegovina.  40 elever og 8 ansatte 
 Norske ambassaden i Sarajevo og norsk personell ved NATOs 
 hovedkvarter vil kunne følge opp saken.    $  5 000,00 
 
Strømmen RK 
Sagdalfestivalen med Strømmen RK i førersetet med  
familievennlige og flerkulturelle prosjekter 6 8 steder langs 
 Sagelva på Strømmen       $  6 000,00 
 
Skedsmokorset RK 
Samarbeid mellom Lillestrøm RK, Lørenskog RK, Lørenskog Vest RK, 
 Nittedal RK, Skedsmo Nord RK,  Strømmen RK og Sørumsand RK. 
Enlightening through Solar Power» DDF midler til nytt solcelleprosjekt. 
         $  6 500,00 
Oppegård RK 
Samarbeid mellom Gjersjøen RK, Kolbotn RK. Kjøp av  
operasjonsutstyr til øyeoperasjoner i Burkina Faso.     $  4 000,00 
 
Totalt innvilget DG midler 2013 -2014    $ 21 500,00 
 
Ikke disponert DG midler      $  4 989,65  
 

Oversikt over prosjekter det er bevilget Global Grant midler til: 
Nittedal RK 
Sykehusutstyr til Victoria Hospital i Cape Town Sør-Afrika del av GG  
Prosjekt hvor Wynberg Rotary Club i Cape Town Sør-Afrika 
er ansvarlig søker         $ 5 000,00 

 

Ikke disponerte GG midler      $ 54 426,01 
 

GG midler innvilget av distriktet men ikke godkjent av RI: 

Skedsmokorset RK 
Enlightening through Solar Power     $ 20 000,00 
 
Kolbotn RK 
Driftsstøtte til yrkesskole for unge jenter på Sri Lanka,  

samarbeidende klubb, Rotary Club of Moratuwa    $ 10 000,00 

 

 

Global Grant prosjekter som er inne i søknadsfasen og bevilget: 
Nesodden RK Prosjekt 1 
Etablere et nasjonalt senter for teknologi og teknisk utstyr.  
Ved hjelp av modellen i Oslo Norge - planlegger vi å lage en  
workshop og treningssenter som skal betjene befolkningen i Uruguay.  
Sentre Hovedmålet er å justere og reparere utstyr for funksjonshemmede,  

senteret vil motta brukt utstyr fra Norge. 
         $ 30 000,00 
Nesodden RK Prosjekt 2 

Prosjektet skaffer vanntanker for oppsamling av regnvann til 
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Doing good in 

the World 

31 enheter og 12skoler and institusjoner.  
Tankene skaffer vann til over 3000 skolebarn  
og familiemedlemmer.       $ 17 000,00 
Sum         $ 47 000,00 

 

Oppsummering økonomi: 
Totalt tilgjengelige DDF midler     $ 85 915,66 
Bruket DG     $ 21 500,- 
Brukt GG     $   5 000,-             - $ 26 500,00 
Tilbakeført MG 1379001      $      2982,00 
Tilbakeført ukjent       $        433,80 
Tilbakeført ikke brukte midler tidligere DS 1274802   $      6896,23 

 
Midler som overføres til nytt Rotary år     $ 69 727,69 
Herav bevilget ikke utbetalt      $ 47 000,00 
 
GG midler overført til nye prosjekter Rotary året 2014-2015 $ 22 727,69   

 

od in  

SAMFUNNSPROSJEKTER  
Samfunnsprosjektkomiteen har gitt råd til klubber som har søkt assistanse og Henry Kjell 
Johansen, Skedsmokorset RK, har ledet arbeidet. Han har presentert oversikter på flere 
distriktsarrangement. 

Målsetting 2013-2014 

Distriktsrådets Samfunnsprosjektkomité skal hjelpe klubbene med råd og informasjon til støtte 
for gjennomføring av prosjekter, og informere om Guvernørens og RI-presidentens mål.  

RI-president Ron D Burtons utfordring til rotarianerne var Engage Rotary – Change Lives!  
Det innebærer å se verden og vår rolle i den, på en unik måte. Å være rotarianer betyr å erkjenne 
at vi har et medansvar for samfunnet rundt oss og handle deretter. Service Above Self. 

Våre klubber er engasjert i svært mange prosjekter som adresserer denne utfordringen. Som 
eksempel nevnes her to prosjekter som har fått god medieomtale og beskrevet på Distriktets 
hjemmeside. Det ene er Hjelp til Karenfolket i Burma hvor Jessheim og Kløfta rotaryklubber har 
bidratt til å bygge bl. a skoler og sovesaler for lokale institusjoner. Det andre prosjektet er et 
samarbeid mellom 8 klubber gjennom Romerike Klimagruppe. De har bl. a  støttet Åsen skole slik 
at de kunne gjennomføre miljøsertifiseringsprosjektet Grønt Flagg over en 6 måneders periode. 
Overrekkelsen av det grønne flagget ble markert ved en flott seremoni med ordføreren 8. april. 

Prosjektoversikter 

Samfunnskomiteen har utarbeidet oversikter over alle prosjekter som klubbene har meldt inn på 
sin KPM. Oversiktene skal bidra til at klubbene kan få nye ideer om prosjekter, og ikke minst, 
gjøre det enklere for klubber å ta kontakt med andre klubber med sikte på å utvikle samarbeid 
om prosjekter.  

Det er stor kreativitet og spennvidde i klubbenes aktiviteter til gode for andre i samfunnet. På 
Distriktets hjemmeside er det lagt ut oversikter kategorisert som Lokale -, nasjonale - og 
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internasjonale prosjekter. Det er også lagt ut informasjon som kan være til nytte ved oppstart av 
nye prosjekter.  

I dette Rotaryåret ble det søkt om tre TRF Global Grants for første gang. Det ble informert om 
ordningen og gitt hjelp til å forstå den omfattende søknadsprosedyren. Det første prosjektet – 
ElSol – Strøm fra solpaneler til landsby i Sør-Afrika – ble vurdert å falle utenfor ordningen. 
Prosjektet er godt innenfor Rotarys strategi, men regelverket for Global Grants tolkes meget 
strengt. Mange prosjekter som tidligere fikk Matching Grant, får nå avslag. De to andre 
søknadene er ikke ferdig behandlet ennå, men burde ligge innfor regelverket. 

Distriktets klubber har listet til sammen nær 150 lokale prosjekter. Ca. 1/3 av disse samarbeider 
flere av klubbene om. Av nasjonale prosjekter er det registrert ca. 30, igjen er ca. 1/3 sam-
arbeidsprosjekter. Det er mange spennende internasjonale prosjekter. Klubbene har listet 65, 
hvor ca. halvparten er større samarbeidprosjekter. Det er bra. Det er viktig at vi har store og 
synlige prosjekter. Ikke alle klubbene deltar i internasjonale prosjekter ennå.  

Samarbeid mellom klubber 

Det er blitt mer samarbeid mellom klubbene, og flere klubber ønsker å komme med. 
Prosjektoversiktene er ment å fremme samarbeid ved at klubber tar kontakt med hverandre. Det 
er også informert om en mer proaktive metode. Der får AG-ene en viktig rolle som initiativtaker 
til å få utarbeidet forslag til prosjekter gjennom en arbeidsgruppe bestående av interesserte 
klubber. Prosjektideen kan komme fra en klubb, og gjennom arbeidsgruppen får alle klubbene 
anledning til å delta i utformingen av prosjektene. AG kan bistå med hjelp og råd om 
organisering og finansiering av større prosjekter, samt kontakt med Distriktet. Forslagene 
legges frem for klubbene for godkjenning. Dette er prøvd ut med stort hell på Romerike. 

 

DISTRIKTPROGRAMMER 
 
Distriktsprogrammene er ungdomsprogrammer som ledes av distriktet. Distriktet har i 
Rotaryåret 2013-2014 valgt å satse på Ungdomsutveksling (YE), både ettårsutveksling og 
kortere tids utveksling og Rotary Youth Leadership Award (RYLA).  
Klubbene kan foreslå deltakere til YE og RYLA.  Klubbene må fungere som vertskap for YE. 
Programmene er presentert på distriktets hjemmeside: http://d2260.rotary.no/?pageid=113 

DGE Jan Sverre Hanssen, Råde RK, har ledet de ovennevnte programmer samt hatt 
samarbeidsansvar  med Rotaract. Samarbeidet med Rotaract har stort sett bestått i å ha kontakt 
med og ved behov bistå Rotaracts distriktpresident Gunn T. Dahl og president i Fredrikstad 
Rotaractklubb. Distriktet bevilget 15.000 kr til Rotaracts samling våren 2014. 

DGE melder at det fremdeles er 5 Rotaractklubber i distriktet. De har varierende aktivitetsnivå. 
NeRo, på nedre Romerike har ingen aktivitet. Smaalenene har heller ingen aktivitet. Varna har 2 
medlemmer, men ingen møter. De deltar på Fredrikstad sine møter. Kolbotn har møte annenhver 
tirsdag. Fredrikstad har møte annenhver mandag.  

Distriktpresident Gunn T. Dahl utfordret på distriktsamlingen (DTA) alle de tilstedeværende 
rotarianerne om å komme med forslag på nye rotaractere. Det kom inn forslag på 27 personer. 
10 av disse har etter å ha blitt kontaktet, bedt om ytterligere informasjon og har ytret at de er 
interessert i Rotaract. 

Landspresident i 2013 – 2014 var Lars Klungreseth, Trondheim RTC 

Viselandspresident Simen Karseth, Kolbotn RTC 

Distriktpresident D 2260 Gunn Therese Dahl, Fredrikstad RTC  

 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113
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Nesten alle Rotaryklubbene sendte kandidater til RYLA – seminaret på Fredriksten Festning i 
Halden i mars. Det var et godt organisert seminar både innholdsmessig og sosialt. John L. Jones 
var også i år primus motor. Område C, inkludert DGE Jan Sverre Hanssen og AG Per Oscar 
Saugestad, var aktive ansvarlige. Alle deltakere som guvernøren snakket med gav uttrykk for 
stor takknemlighet for å ha blitt gitt denne muligheten til å få kunnskap om ledelse og 
nettverksbygging.  
Guvernørens ønske er at klubbene også videre tar vare på disse unge og inviterer dem senere inn 
klubben som foredragsholdere og eventuelt tilbyr dem medlemskap i klubben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder fra RYLA 2014 

 

 

 

 

I område B har man jobbet mye med Tall Ships’ Race 2014. Presidentene 
har, under ledelse av AG Bjørn Jørstad, besluttet at Rotary denne gangen 
hadde mulighet til å sponse 25 medseilere. I vårhalvåret har man jobbet 
med intervjuer av unge som ønsker å være medseilere. 
 
Som kjent er ungdomsarbeid en pillar i Rotarys verdigrunnlag. Det er verd 
å legge merke til at klubbene i distriktet har ført opp Tall Ships’ Race på 
sine KPM også neste Rotaryår. Samfunnets kunnskap om og oppfatning av 
Rotary som organisasjon har opptatt samarbeidsgruppen. 
 
Prosjekt som gir svært positive tilbakemeldinger, og samsvarer godt med Rotarys grunnverdier; 
spesielt vedrørende ungdomssatsingen. 
Tilbakemelding fra deltagerne er positive. Vi tror at ungdommene som deltar får en opplevelse 
av samarbeid, kameratskap og utfordringer som bidrar til deres videre utvikling. 
Tall Ships’ Race vil øke forståelsen av Rotary som serviceorganisasjon. 
 

Tall Ships’ Races går av stabelen i juli, altså i neste Rotaryår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://d2260.rotary.no/files/cms_userfile/2013-2014/RYLA/RYLA_2014_Klasserom.jpg
http://d2260.rotary.no/files/cms_userfile/2013-2014/RYLA/RYLA_2014_Alle_pa_trappa.jpg
http://www.radich.no/
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På forsommeren 2013 ble klubbene i distriktet utfordret av DG Jan Eddie Tinlund om å stille som 
faddere for en Rotary Peace Fellow-søker fra Jemen, Wael Al-Orim. Årnes Rotary Klubb ved 
daværende past president Kari Garberg og DGE Elsa Nysveen besluttet å støtte søkeren. For å 
gjøre historien kort; Wael ble først godtatt av The Rotary Foundation og deretter opptatt som 
student ved Universitet i Queensland, Australia, men etter noen måneder får han og vi beskjed 
om at hans engelskkunnskaper ikke anses som tilstrekkelig gode til å kunne delta i fredsstudiet. 
Forsommeren 2014 søkte Al-Orim på nytt om opptak til studiet. Også denne gangen med Årnes 
Rotary Klubb som fadderklubb. Vi håper at han kommer med dette året. 

 

Ungdomsutvekslingen har blitt ledet av DYEO Øystein Mogensen. I skoleåret 2013 – 2014 har 
følgende klubber hatt ettårsutveksling 

 

Klubb Student Til land Fra land Inn vår 

Eidsvoll Kolbjørn Pedersen 4730 Brasil   
Eidsvoll Daniel Roderiques Moreira  4760 Brasil  
Gardermoen Hugo Maia Contadini  4610 Brasil  
Mysen ZiHua Chen  3490 Taiwan  
Råde Jane A. Merten  5950 USA  
Nesodden Tegan Maree Mcniff  9760 Australia 2014 

 

Her er inbounds og rebounds studenter samlet med DYEO Øystein Mogensen under 
Distriktskonferansen 2013. 
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DISTRIKTSKONFERANSEN 2013 
 
Den store innsatsen for både Guvernøren og vertsklubben var nok Distriktskonferansen.  
Guvernørgruppa var i sving sammen med guvernøren allerede høsten året før. Temaet ble valgt 
med tanke på det kommende  jubileumsåret i 2014 – Demokratier i utvikling. Vi sendte  tidlig ut 
en firesidet «teaser» som inviterte til konferansen. 
 

Det var spennende å jobbe fram programmet. Vi la vekt på det både faglige innholdet og det 
sosiale på møteplassen. Vi varierte mellom morsomme tablåer,  korsang og lærerike, reflekterte 
innlegg. De som ønsker å lese fyldig referat bør gå inn på http://d2260.rotary.no/index.php?pageid=132  
 
Nes Storband spilte til dans etter en svært hyggelig festmiddag. 
 
En svært vellykket ledsagertur var et stort pluss og gjorde nok sitt til at flere ledsagere 
kom på konferansen. Turen gikk til Eidsvoll 1814 og Nes kommune.  
 
Mange klubber og programmer viste spennende prosjekter på House og Friendship. En god 
læringsarena for klubbene.  

http://d2260.rotary.no/index.php?pageid=132
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Alt var vellykket. DG er særdeles glad for at distriktets unge fikk presentere seg.  
Ron Burton sendte sin representant PDG Veli-Matti Heinijoki og hans kone Hippi Raija fra   
District 1390 (Finland) til Distriktskonferansen vår. Det var et meget hyggelig bekjentskap. Jeg 
hadde møtt Veli-Matti to ganger tidligere, både på GETS i Sundsvall og på Rotary Institute i 
St.Petersburg. Burtons representant ble veldig godt mottatt av konferansens deltakere og han 
holdt et godt innlegg om det å være Rotarianer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veli-Matti og Hippi. Bildet er tatt i St.Petersburg 
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KONTINGENT 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 150,- pr medlem pr år 
Bidrag til Handicamp     kr   50,- pr medlem pr år 
Sum å betale til distriktet     kr 627,- 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 343,50 og kr 283,50, da bidraget til Handicamp 
forfaller i sin helhet som del av første termin. 
 
Distriktkasserer har stått for innkrevingen. 
 

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 $ 26,50 og $ 25,50 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 

  

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. I Rotaryåret 2013 – 14 har de fleste klubber innbetalt en sum til Rotary Foundation. 
Noen klubber har valgt ikke å betale inn. 
 
Det er noen få enkeltmedlemmer i distriktet som har fast giverbidrag månedlig. Denne 
innbetalingsmåten organiseres gjennom NORFO. 
 
Distriktet bidro også med en liten innbetaling på 9450 kr til TRF.  
 
I år tok DGE initiativ til en kampanje for å samle penger til «End Polio Now»-kampanjen. 
Distriktet kjøpte inn pins med logoen på. Pinsene ble solgt ut igjen via klubbene til medlemmer 
for 100 kr per stykke. Dette innbrakte 72 900 kr til «End Polio Now». Hver klubb fikk godskrevet 
sitt bidrag på klubbens navn. 
 

ØVRIGE BIDRAG OG GAVER 
 
Når tsunamien rammet Filipinene, bevilget ledergruppen (DG, DGE, IPDG og DGN) 30 000 kr til 
innkjøp av 5 Shelterboxes som gave fra distrikt 2260.  
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  Takk Rotary Distrikt D2260 

ShelterBox Norway har mottatt en innbetaling på kr.: 30.000,-  
Donasjonen er øremerket Shelterbox’ innsats på Filippinene. Vi vil informere videre om når og hvor hjelpen 

konkret settes inn. ShelterBox har fokus på å levere komplette ShelterBoxer, telt og vannrenseutstyr. Vi 

leverer nødhjelpsutstyret direkte ut til mottakerfamiliene, raskt og til de med størst behov. 

 
Med vennlig hilsen  
 
Dag Tveitnes    Torstein Nielsen  
Styreleder    Daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble avsatt 25 000 kr av forrige års overskudd til et filleryelotteri i klubbene til inntekt for 
Laila- og Amarskolen i Pakistan. Lotteriet ga stort overskudd på ca. 120 000 kr. Distriktsrådet 
besluttet å gi et tillegg og i slutten av mai ble det overført 125 000 kr til Stiftelsen Laila og Amar-
skolen i Pakistan 

De ville bruke pengene som et tilskudd til et solcelleprosjekt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                               Barna ved skolen sender sin hilsen og takk. 

 
 
ALLE MØTER HAR BLITT HOLDT I HENHOLD TIL TERMINLISTA 
 

Terminliste for de fleste av Distrikts møter og seminarer i Rotaryåret 2013 – 14  

År/Mnd Dato Aktivitet Sted 

2013    

Jan. 8. Pre-PETS  Kulturkafeen, Årnes 

 13. -18. International Assembly for DGE San Diego, California 

 31. AG-samling Kulturhuset, Årnes 

Feb 14. Rotaryskolen – Rotary Foundation   Ignarbakke, Enebakk 

Mars 6. DTTS Kulturkafeen, Årnes 
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 15. PETS Hvam VGS, Hvam 

 16. Distriktsamling Hvam VGS, Hvam 

 21. Ledermøte/distriktsråd Kumlegården, Drøbak 

April 4.  AG-samling Kumlegården, Drøbak 

 6.4.-5.5. GSE ut fra Norge til Tennessee Distrikt 2260 

Mai 23. Ledermøte/distriktsråd Kumlegården, Drøbak 

 28.4. 26.5. GSE inn fra Tennessee  Distrikt 2260 

Juni 23. -26. Convention i Lisboa Portugal 

Juli 1.                         Guvernørskifte  Runni Gaard, Årnes 

Aug 15. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kulturhuset, Årnes 

            28.  Rotaryskolen – Engage Rotary – medlemmene   Akershus  

Sep 4. Rotaryskolen - Engage Rotary – medlemmene  Østfold  

 11.-12. 

 

 13.-15. 

GETS og Rotary Institute 2013:   

GETS: 11. – 12.sept.  

Institute: 13. – 15.sept  

St. Petersburg 

 21.- 22. DISTRIKTSKONFERANSEN Quality Airport Hotel 

Gardermoen 

Okt 2. Rotaryskolen, Engage Rotary – prosjekter  Akershus  

 9. Rotaryskolen, Engage Rotary - prosjekter Østfold 

 17. Ledergruppemøte og distriktsråd Kulturhuset, Årnes 

Nov 14. AG-samling Kulturhuset, Årnes 

2014    

Jan            23. Ledergruppemøte og distriktsråd Kulturhuset, Årnes 

            28. Midtveismøte for klubbpresidentene Kulturhuset, Årnes 

Feb 12. AG-samling Kulturhuset, Årnes 

             13. Guvernørrådsmøte Kulturhuset, Årnes 

Mars 20. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kulturhuset, Årnes 

 6. – 9. RYLA Fredriksten Festning 

April 10. AG-samling Kulturhuset, Årnes 

Mai 22. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kulturhuset, Årnes 

Juni 1.- 4. RI Convention Sydney, Australia 

 30. Guvernørskifte Råde 
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DISTRIKT 2260S HJEMMESIDE  

På distriktets hjemmeside http://d2260.rotary.no/?pageid=113 har det blitt lagt ut mye nyttig stoff 
om distriktets opplæringsprogram og om arrangerte møter og seminarer. De viktigste referater 
fra møter og seminarer finnes også der. 

Fra DICO, Hans Jakob Rommetvedt, Sagdalen RK, gis rapport om aktiviteten: 
 
Det er lagt ut nesten 50 nyheter pluss at noen har blitt vedlikeholdt. Det er laget eller oppdatert 
ca. 30 faste sider.  DICO har drevet rådgivning til klubbene om valg av verktøy. Han har gitt 
opplæring i bruk av WebWiz og stadig orientert om status på «nytt verktøy». Han har hjulpet 
klubber med bruk av Medlemsnett, Horde og Qmail. Det er også mange som har trengt hjelp for å 
bruke MY ROTARY på Rotary.org.  
DICO her alltid utført oppdragene så fort han har fått dem til vår store tilfredsstillelse. 
DI CO har deltatt i alle møter arrangert av NORFO distriktet. 
 

LOVRÅDSARBEIDET 
 
Council on Legislation holdes i Chicago hvert 3. år.  Stemmeberettigede er 1 representant fra 
hvert distrikt. Dette innebærer at vel 530 representanter deltar under møtedagene. Fremmøtet 
er godt og det er sjelden mer enn 3-5 representanter som har forfall. Siste Council on Legislation 
var i april 2013 og neste blir i april 2016 
 
Distriktskonferansen 2013 
Under distriktskonferansen 2013 ble det gitt en orientering om de viktigste beslutningene fra 
siste lovrådsmøte i april 2013. Denne orienteringen ble også lagt ut på Distriktets nettsider. 
I forbindelse med Distriktskonferansens valg av representanter til Council on Legislation 2016 
ble Ole-Ludvik Kleven, Ås Rotary Klubb gjenvalgt som representant og Åge Bjor gjenvalgt som 
vararepresentant. 
 
Orientering om lovrådets beslutninger 2013 i klubbene 
De klubbene som har benyttet seg tilbudet om en gjennomgang av de lovendringer som ble gjort 
i april 2013 har vært: Ås Rotary Klubb, Rolvsøy Rotary Klubb, Nittedal Rotary Klubb, Oppegård 
Rotary Klubb og Aurskog-Høland Rotary Klubb.  
Klubbmedlemmene har både under og etter gjennomgangen vist positiv interesse for saken. 
Særlig har vi merket at orienteringer om forberedelsene til Lovrådsmøtet og informasjon 
ledsaget av bilder fra selve Lovrådsmøtet, arbeidsrutiner og aktiviteter har påkalt interesse. 
 
Rettelse i oversettelsen 
I den første oversettelsen av Lovrådssak 13-28 forelå det dessverre en feil i forståelse av forslaget 
intensjoner. Da Manual of Procedure forelå tok Per Kongsnes, Enebakk Rotary Klubb kontakt for 
å drøfte saken. Vår felles konklusjon var at dette måtte rettes og etter at Per Kongsnes hadde 
forelagt saken for kontoret i Zürich ble den norske oversettelsen rettet opp. I etterkant har 
distriktets lovrådrepresentanter kontaktet Chair Constitution & Bylaws Commitee William 
Duane Benton som også bekrefter at vår siste forståelse av vedtaket er riktig. 
 
Informasjon på Midtveismøtet 
På Distriktets Midtveismøte for årets presidenter den 28. januar 2014 ble det gitt en orientering 
om den behandling eventuelle forslag fra klubbene ville få i den videre saksgang frem til 
Lovrådsmøtet i Chicago 2016 
 
 
 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113
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Forberedelser til Council on Legislation 2016 
Distriktets lovrådsrepresentanter utarbeidet et forslag til ”Aktiviteter frem til Council on 
Legislation 2016”. Dette ble forelagt og godkjent av Distriktguvernøren. Denne aktivitetsplan er 
fulgt opp slik som beskrevet. 
 
I brev datert den 18.oktobrer er klubbene anmodet om å engasjere seg i lovrådsarbeidet og 
fremme forslag til justeringer. I brev datert den 15.januar ble klubbene minnet om saken. Det var 
ved fristens og Rotaryårets utløp ikke kommet noen forslag til lovendringer fra noen klubber i 
distriktet. 
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KLUBBPRESIDENTER 2013 – 2014  
Klubb President 
Askim Gunnar Bostrøm 
Aurskog-Høland Arnt Astrup 
Borge Harald Karlsen Moum 
Drøbak Svein Qvale 
Eidsvoll Knut Bergerud 
Eidsvoll Syd Vidar Vestby 
Enebakk Johan Østby 
Fredrikstad Bent-Ole Grooss 
Fredrikstad-Glemmen Thor Bråthen 
Fredriksten Erik Sten Tærud Lund 
Gamlebyen/Fredrikstad Laura Pollard 
Gardermoen Kirsten Tangen 
Gjersjøen Kjell Pedersen 
Halden Trond Sølfest Mageli 
Hobøl-Spydeberg Lars Ødeby 
Hvaler  Poul Erik Jelling 
Jeløy Siri Aas-Hanssen 
Jessheim Johan Jørstad 
Kløfta Tron Harald Bjerke 
Kolbotn Hugo Fjeld 
Kråkerøy Harald Brenna 
Lillestrøm Elisabeth Aandalen 
Lørenskog Paal Oddvar Spiel 
Lørenskog Vest Per Lund 
Moss Elisabet Gjerstad 
Mysen Hilde Brandsrud 
Nannestad Hans Peter Olsen 
Nesodden Amet Ferati 
Nittedal Tom Sørensen 
Nordby Dag Molvig 
Onsøy Finn Henry Alexandersen 
Oppegård Tom Knoff 
Rakkestad Even Jahren 
Rolvsøy Ole Oskar Omberg 
Rygge Reidar Magne Eide 
Råde Kjell Strømnes 
Sagdalen Bjørn-Erik Børresen 
Sarpsborg Yngvar Høstbjør 
Skedsmo Nord Birgit H. Rimstad 
Skedsmokorset Gunnar Hanssen 
Ski og Langhus Dag Eugen Birkelund 
Skjeberg Lasse Bærøe Lundgaard 
Strømmen Yvona Holbein 
Sørumsand Per Wien 
Trøgstad Leif Flaten 
Tune Dag Gipling 
Vestby Tor Jersin Skaflestad 
Våler i Østfold Svein Anders Tjernsbekk 
Ørje-Töckfors Amund Rakkestad 
Årnes Egil Rasmussen 
Ås Hans Sevatdal 



27 

 

GUVERNØRENS KLUBBESØK 
De planlagte klubbesøkene har stort sett fulgt oppsatt plan. Alle klubbene har hatt besøk av 
DG en gang i perioden. 
 

Klubb Charterdato Møtedag Kl. Guv.besøk Jubileum 

Askim 6. juli 1949 Tirsdag 18:30      20.08.2013 65 år 

Aurskog-Høland 24. februar 1975 Tirsdag 19:00 27.08.2013  

Borge 31. mai 1991 Tirsdag 20:00 03.09.2013  

Drøbak 12.mai 1969 Mandag 18:45 03.02.2014 45 år 

Eidsvoll 18. oktober 1958 Mandag 19:30 14.10.2013 55 år 

Eidsvoll Syd 19. juni 1972 Onsdag 20:00 14.08.2013  

Enebakk 22. januar 1982 Mandag 20:00       11.11.2013  

Fredrikstad 7. mars 1932 Tirsdag 18:45 10.09.2013  

Fredrikstad-Glemmen 6. februar 1990 Mandag 11:00 30.09.2013  

Fredriksten 21. april 1979 Onsdag 18:30 10.02.2014 35 år 

Gardermoen   
8. mai 1998    

 Torsdag 20:00 05.09.2013  

                                 
Gamlebyen/Fredrikstad 8. april 1959 Onsdag 18:45     04.12.2013 55 år 

Gjersjøen 11. oktober 1993 Mandag 19:30 02.09.2013 20 år 

Halden 30. mars 1934 Mandag 19:00 16.09.2013 80 år 

Hobøl/Spydeberg 24. august 1978 Onsdag 18:30 25.09.2013 35 år 

Hvaler 8. februar 1997 Tirsdag 20:00 24.09.2013  

Jeløy 9. juni 1971 Tirsdag 20:00 10.12.2013  

Jessheim 2. mai 1966 Tirsdag 18:30 08.10.2013  

Kløfta 23. november 1970 Mandag 19:00 07.10.2013  

Kolbotn 21. april 1981 Onsdag 19:00 13.11.2013  

Kråkerøy 11. mai 1977 Mandag 18:45 19.08.2013  

Langhus 11. juni 1981 Torsdag 19:15 19.09.2013  

Lillestrøm 8. mars 1955 Tirsdag 19:00 22.10.2013  

Lørenskog 29. mars 1967 Torsdag 19:00 24.10.2013  

Lørenskog Vest 18. juni 1984 Mandag 19:00 04.11.2013 30 år 

Moss 7. februar 1946 Mandag 18:30 30.09.2013  

Mysen 20. januar 1955 Onsdag 19:30 16.10.2013  

Nannestad 7. mars 1975 Onsdag 19:00 06.11.2013  

Nesodden 18. juni 1976 Mandag 19:00 06.01.2014  

Nittedal 27. august 1971 Torsdag 18:30 31.11.2013  

Nordby 20. mai 1986 Mandag 18:45 25.11.2013  

Onsøy 28. mars 1968 Onsdag 19:30 23.10.2013  

Oppegård 21. mars 1963 Tirsdag 18:30 19.11.2013  

Rakkestad 18. februar 1977 Tirsdag 19:30 17.09.2013  

Rolvsøy 12. oktober 1984 Mandag 20:00 13.01.2014  

Rygge 28. desember 1966 Onsdag 19:30 30.10.2013  

Råde 29. september 1969 Mandag 20:00       20.01.2014  

Sagdalen  3. juni 1985 Torsdag 12:00 07.11.2013  

Sarpsborg 20. mai 1937 Mandag 18:30 21.10.2013  

Skedsmo Nord 24. april 1994 Tirsdag 20:00 26.11.2013 20 år 

Skedsmokorset 20. oktober 1970 Mandag 19:30 10.03.2014  

Ski og Langhus 7. januar 1955 Mandag 19:15 19.09.2013  

Skjeberg 22. mai 1975 Onsdag 19:00 20.11.2013  
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Strømmen 1. mai 1974 Mandag 19:00 09.12.2013 40 år 

Sørumsand 9. juni 1971 Mandag 18:30 24.02.2014  

Trøgstad 11. april 1986 Torsdag 19:30 17.10.2013  

Tune 24. juli 1965 Onsdag 19:00 27.11.2013  

Vestby 16. desember 1967 Mandag 19:15 16.12.2013 45år 

Våler Østfold 4. mars 1983 Tirsdag 18:30 29.10.2013  

Ørje-Töcksfors 5. januar 1970 Mandag 19:00 28.10.2013  

Årnes 23. juni 1962 Mandag 18:30 03.03.2014  

Ås 10. juli 1959 Tirsdag 18:45 03.12.2013  

      

 
 
Et lite knippe bilder fra flere av de hyggelige arrangementene hvor guvernøren har deltatt  
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ROTARY DISTRIKT 2260 ER REGISTRERT I BRØNNØYSUNGREGISTERET 
 
Rotary distrikt 2260 ble registrert i Brønnøysund den 26.januar 2006 under 
organisasjonsnummer 989 175 661. 
 
Rotary distrikt 2260 benytter NORDEA Bank som sin bankforbindelse. 
 
Revisor har vært Yngve Brænd, Hobøl og Spydeberg Rotary Klubb. 
 
Lars Erik Nygård, Årnes Rotary Klubb, har vært distriktets kasserer Rotaryåret 2013 – 2014. 
 
Guri Sveen Engehagen, Årnes Rotary Klubb, har vært distriktets sekretær i Rotaryåret 2013 – 
2014. 
 
Egil Rasmussen, Årnes Rotary Klubb, er leder for Rotary Foundation (DRFCC) i distrikt 2260. 
 
IPDG Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotary Klubb, har vært leder for distriktets Tiltaksfond. 
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ÅRSRAPPORT FOR TILTAKSFONDET 2013 – 2014 DISTRIKT 2260 
 
 

Tiltaksfondets styre har hatt følgende medlemmer: 

Styreleder IPDG Jan Eddie Tinlund 
Styremedlem DG Elsa Nysveen 

Styremedlem DGF Jan Sverre Hanssen 
 

Aktiviteter: 
Fondet har i året 2013 – 2014 innvilget i alt 19 søknader, som i alt har en 

samlet bevilget sum på kr. 204.242,50. 
Året før ble det bevilget 20 søknader på samlet beløp kr. 330.550,-. 

 
Fondet har de siste årene gitt betydelig midler til forskjellig prosjekter i 

klubbene.  Dette er gode prosjekter, som trolig har blitt enda bedre, med hjelp 
fra Tiltaksfondet.  Prosjektene har i mange sammenheng fått god presseomtale 

og gitt god reklame til Rotary. 

 
I Tiltaksfondets regnskap kommer det frem hvilke prosjekter, som fondet har 

bevilget penger til i året 2013-2014. 
I år har vi hatt den praksis at klubber, som har vært vertskap for en 

utvekslingsstudent, har kunnet søke om et bidrag på kr.  5.000,-.   
Det er viktig at fondet gjøres kjent i alle klubber, slik at klubber med 

prosjekter, er klar over at Tiltaksfondet kan være en medhjelper til å få 
gjennomført prosjekter.   

De klubber som ikke har søkt om midler tidligere oppfordres til å finne gode 
prosjekter, hvor kanskje fondet kan hjelpe til med finansieringen. 

 
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. 
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ÅRSREGNSKAP FOR DISTRIKT 2260 ROTARYÅRET 2013 – 2014  
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