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Distriktsguvernørens forord  
Kjære presidenter og andre som har tillitsverv i klubb eller distrikt, og alle rotaryvenner!  

Dette blir et spennende år for oss alle. For klubbpresidentene vil det for de fleste sitt vedkommende være første 

gang de er president.  Vi begynner nytt rotaryår 1. juli 2018.  Som president ønsker man å lede klubben på 

beste måte slik at klubben har gode prosjekter, aktiviteter, interessante møter og å opprettholde et 

inkluderende miljø. Noe som vil gi medlemmene tilhørighet og utenforstående lyst til å bli en del av den 

verdensomspennende organisasjonen som Rotary er.   

For presidentene er det mange ting å tenke på:  

Hvordan kan vi prioritere End Polio Now og The Rotary Foundation (TRF), opprettholde trivsel og 

engasjement, rekruttere og fornye, sikre gode klubbmøter, videreføre og eventuelt starte givende prosjekter.  

Vi har forpliktelser til Rotary International og distrikt 2260. Det gjelder bl.a. avgifter som skal betales, frister 

som skal overholdes og nettsider som skal oppdateres. Distriktet har flere personer som jobber med disse 

oppgavene og som står parat til å hjelpe deg.  Sammen er det vår oppgave å lede arbeidet. Fordeler vi 

oppgavene på en god måte, blir det morsomt å være med. Da vil også resultatene komme. 

Rotarys motto er «Service above self», å gagne andre. 

Fire-spørsmålsprøven er velkjent og enkel:  

• Er det sant?  

• Er det rettferdig overfor alle det angår?  

• Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  

• Vil det være til det beste for alle det angår? 

Fire-spørsmålsprøven er genial fordi den er grunnlaget for å øke fred og forståelse i verden. 

 

Denne håndboka er laget for at klubbene skal finne nyttige opplysninger til bruk i arbeidet underveis i året.  

Året 2018-19 kan bli historisk for klubbene i Distrikt 2260. Hvis vi jobber målrettet med innbetalinger til The 

Rotary Foundation (TRF) og End Polio Now, kan dette bli året som vi setter rekord for disse innbetalingene. 

 

Jeg gleder meg til å arbeide sammen med dere! 

   

Rune Magnussen  

Distriktsguvernør 2018-2019 
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1 RI-president Barry Rassin og hans tema for året 2018-2019  
1.1 Årets president i Rotary International (RI)  

 

RI-president i rotaryåret 2018-2019 heter Barry Rassin. Han kommer fra The East Nassau Rotary Klubb,  New 

Providence, Bahamas, er ingeniør, og har en imponerende CV i rotarysammenheng. Her kan du lese om ham i 

dette «klippet» fra Rotary International: 

 

«Barry Rassin earned an MBA in health and hospital administration from the University of Florida, and is 

the first fellow of the American College of Healthcare Executives in the Bahamas. He recently retired after 37 

years as president of Doctors Hospital Health System and continues as an adviser. He is a lifetime member of 

the American Hospital Association and has served on several boards, including the Quality Council of the 

Bahamas, Health Education Council, and Employer’s Confederation.  

A Rotarian since 1980, Rassin has served Rotary as director and is vice chair of The Rotary Foundation 

Board of Trustees. He was an RI training leader and the aide to 2015-16 RI President K.R. Ravindran. 

Rassin received Rotary's highest honour, the Service Above Self Award, as well as other humanitarian 

awards for his work leading Rotary’s relief efforts in Haiti after the 2010 earthquake there. He and his wife, 

Esther, are Major Donors and Benefactors of The Rotary Foundation». 

1.2  Årets tema  
Som tema for rotaryåret 2018-2019 har Barry Rassin valgt «Be the Inspiration». RI beskriver det bl.a. slik: 

«Rotary International President-elect Barry Rassin laid out his vision for the future of the organization, 

calling on leaders to work for a sustainable future and to inspire Rotarians and the community at large. 

Rassin stressed the power of Rotary’s new vision statement, “Together, we see a world where people unite 

and take action to create lasting change — across the globe, in our communities, and in ourselves.” This 

describes the Rotary that leaders must help build, he said. 

To achieve this vision, the president-elect said, Rotarians must take care of the organization: “We are a 

membership organization first. And if we want to be able to serve, if we want to succeed in our goals — we 

have to take care of our members first.” 

Rassin asked the incoming district governors to “inspire the club presidents, and the Rotarians in your 

districts, to want to change. To want to do more. To want to reach their own potential. It’s your job to 

motivate them — and help them find their own way forward.” 

Progress on polio 

Rassin noted that one source of inspiration has been Rotary’s work to eradicate polio. He described the 

incredible progress made over the past three decades. In 1988, an estimated 350,000 people were paralysed 

by the wild poliovirus; just 20 cases were reported in 2017 as of 27 December. “We are at an incredibly 

exciting time for polio eradication,” he said, “a point at which each new case of polio could very well be the 

last.” 

He emphasized that even when that last case of polio is recorded, the work won’t be finished. “Polio won’t be 

over, until the certifying commission says it’s over—when not one poliovirus has been found, in a river, in a 

sewer, or in a paralysed child, for at least three years,” he said. “Until then, we have to keep doing everything 

we’re doing now.” He urged continued dedication to immunization and disease surveillance programs». 
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2 Kort om Rotary   
2.1 Hva er Rotary?  

Rotary er et globalt upolitisk nettverk som er åpent for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro 

og etnisk tilknytning, som består av medlemmer fra ulike yrker. Organisasjonene består av 

• over 1,2 millioner medlemmer i ca. 34.000 klubber i mer enn 200 land.  

• I Norge er det ca. 10.500 rotarianere fordelt på ca. 290 klubber.  

• I Distrikt 2260 er det vel 1.700 medlemmer i 48 klubber. 

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

polio over hele verden. 

2.2 Rotarys motto  
Rotarys motto er: ” Service Above Self”: ”Å gagne andre”. Vi arbeider for å gagne andre gjennom 

hjelpeprosjekter både 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.  

2.3 Rotarys formål  
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. De fem 

tjenestegrener/avenyer er sentrale i dette arbeidet:  

1  Lære våre medmennesker å kjenne.   Klubbtjeneste  

2  

Stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og 

samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt 

nyttig arbeid.  

  

 Yrkestjeneste   

3  
Søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, 

yrkesliv og som samfunnsborgere.  

 

 
Samfunnstjeneste  

4  

Arbeide for internasjonal forståelse og fred 

gjennom vennskap over landegrensene mellom 

mennesker fra alle yrker.  

  

 Internasjonal tjeneste  

5  
Rotarys ungdomssatsing – RYLA, 

Ungdomsutveksling, Rotaract m.m.  
 

 

Nye generasjoner/ 

Ungdomstjenesten  

 

2.4 Fire-spørsmålsprøven   
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 det beste for alle det angår? 

Fire-spørsmålsprøven og yrkeskodeksen nedenfor, er Rotarys etiske retningslinjer som alle rotarianere skal 

kjenne til, og praktisere etter beste evne.   
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2.5 Yrkeskodeks for rotarianere  
Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:  

• Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre.  

• Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i 
samfunnet.  

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

• Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, 
kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med.  

• Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.  

• Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre 
andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker.  

• Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet  

    

2.6 The Rotary Foundations 6 fokusområder  
• Fred og konfliktforebygging/løsning  

• Sykdomsforebygging og behandling  

• Vann og sanitær  

• Barne- og mødrehelse  

• Grunnutdanning og leseferdighet  

• Økonomi og samfunnsutvikling  

3 Rotarys strategiske planer  
3.1 Rotary International sin strategiske plan 

Kan lastes ned i norsk versjon fra www.rotary.no → Publikasjoner (evt engelsk versjon www.rotary.org). 

  

    

http://www.rotary.no/
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3.2 Distrikt 2260: Strategisk plan for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2021 
Det legges til grunn de kjerneverdier og føringer som er beskrevet i Rotary Internationals strategiske plan, og 

utarbeides tiltak som understøtter hovedelementene som framgår av denne. 

 

Mål for rotaryåret 2018-2019  

• Fokusere på å øke humanitært arbeid innen The Rotary Foundations 6 fokusområder  

(se forrige side). 

Årets tema er Be the Inspiration. 

 

 

La oss alle være til inspirasjon for andre!  

 

• Fellesmål for innbetaling til End Polio Now og TRF er USD 100,- per medlem 

For å bistå med dette målet kan distriktet: 

• informere i kurs om mulighetene for økonomisk prosjektbistand fra TRF  

• arrangere kurs i TRF godkjenning for å kunne utforme søknader om midler 

• informere om utviklingene i End Polio Now 

• vise eksempler på prosjekter som har fått støtte fra TRF 

• Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary  

 

Her kan D2260 bidra med: 

 

• Distriktets PR og kommunikasjonskurs 

• Distriktet utarbeider info i.f.m. ungdomsutvekslinger, summer camps, RYLA o.l. 

• Distriktet bistår med å sette opp og bruke sosiale medier og hjemmesider  

• Distriktet kan hjelpe til med å arrangere intercitymøter som er åpne for alle 

 

• Støtte og styrke klubbene  
Målrettet medlemsrekruttering med vekt på Rotarys verdigrunnlag.   
• Distriktskurs i Rotary Leadership Institute (RLI) 

• Distriktskurs i Club Visioning 

• Distriktskurs for medlemsverving og -pleie  

Klubbene oppfordres til å bruke det materiell som er lett tilgjengelig: Rotary Norden, månedsbrev og 

den informasjon som er tilgjengelig på Rotarys nettsider:  

www.rotary.org og www.rotary.no  og www.d2260.rotary.no  

 

• Utnytte ungdomsprogrammene 

Distriktet har en godt organisert ungdomstjeneste innen 

o Ungdomsutveksling 

o RYLA 

o Summer Camps 

o med flere… 

  

 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/
http://www.d2260.rotary.no/
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4 Distrikt 2260 
4.1 Organisering og ledelse 

Rotary har en ekstremt flat struktur og består av kun tre ledernivåer: 

• RI-president  

• Distriktsguvernør 

• Klubbpresident 
 
Nedenfor er en beskrivelse av de ulike funksjonene i distriktet, mens hvordan disse er bemannet, finnes i 
vedleggene bak i håndboka. 
 

4.2 Distriktsguvernøren (DG)  
DG er distriktets leder. Distriktsguvernøren er Rotary Internationals representant i distriktet og skal utføre sitt 

oppdrag under kontroll av RI´s styre. 

4.3 Distriktets ledergruppe 
Distriktsguvernøren er distriktets leder. Vervet rullerer hvert år og varer fra 1.7. til 30.6. etterfølgende år. 

Distriktsguvernøren er Rotary Internationals representant og «forlengede arm» i distriktet.  

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

distriktsguvernør (DGE) samt  påfølgende distriktsguvernører (DGN).  

4.4 Distriktsrådet 
Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Distriktsrådet har møter 4 ganger i året. Distriktsrådet 

kan i tillegg innkalles av guvernøren ved behov. Rådet ledes av distriktsguvernøren. 

4.5 Guvernørrådet 
Guvernørrådet består av alle de tidligere distriktsguvernørene i Distrikt 2260. Rådet møter én 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 distriktsledelse. Møtene i Guvernørrådet ledes av 

distriktsguvernøren. 

4.6 Distriktsadministrasjonen 
Distriktsadministrasjonen tar seg av de «daglige» gjøremål som regnskap, sekretærarbeid, kommunikasjon og 

WEB-sider.  

4.7 Distriktskomitéene 
Det viktigste arbeidet i Rotary foregår i klubbene. Derfor er det viktig at arbeidet og livet i klubben føles 

meningsfylt for alle medlemmene. Klubbene må fungere godt slik at de beholder sine medlemmer og har et 

godt grunnlag for å rekruttere nye.  Distriktet er organisert i komitéer for å kunne støtte klubbene innen ulike 

områder. 

Eksempler på noen av komitéene i distriktet er: 

• TRF og End Polio Now 

• Klubb- og medlemsutvikling 

• Kommunikasjon 

• Ungdomstjeneste 

• RYLA 

• Club Visioning 

• Rotary Leadership Institute 
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4.8 Assisterende guvernører 
De assisterende guvernørene har som hovedoppgaver: 

• Å være Guvernørens bindeledd mellom distriktet og klubbene i sitt område.  

• I planleggingsfasen forut for Rotaryåret kan AG hjelpe innkommende presidenter til å sette konkrete og 

realistiske mål for klubben.  

• Besøke hver klubb regelmessig samt tilby veiledning og hjelp ved behov.  

• Oppmuntre presidentene og styrene til å forberede og gjennomføre et godt Rotaryår.  

• Innkalle til og lede områdevise møter, der presidentene fremlegger status for aktivitets- og måloppnåelse  

• Bistå klubbene i samarbeidsprosjekter i området  

• 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  

 

De assisterende guvernørene har ansvar for klubbene i hvert sitt geografiske område. Se nedenfor. 

 

4.9 Distriktets områdeinndeling 
Klubbene i Distrikt 2260 er delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen følger geografiske kriterier, slik som vist 

i tabellen under. 

 

Område A Område B Område C Område D 

 

Fredriksten Borge Jeløy Askim 

Halden Fredrikstad Moss Hobøl-Spydeberg 

Rakkestad Gamlebyen/ Fredrikstad Rygge Mysen 

Sarpsborg Hvaler Råde Trøgstad 

Skjeberg Kråkerøy Våler i Østfold Ørje-Töcksfors 

Tune Onsøy   

 Rolvsøy   

  

 

Område E Område F Område G Område H 

 

Drøbak Enebakk Lillestrøm Aurskog-Høland 

Nesodden Gjersjøen Lørenskog Eidsvoll 

Vestby Kolbotn Lørenskog Vest Eidsvoll Syd 

Ås Ski og Langhus Nittedal Jessheim 

 Oppegård Sagdalen Kløfta 

  Skedsmo Nord Nannestad 

  Skedsmokorset Sørumsand 

  Strømmen Årnes 
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4.10 Distriktets representant i Council on Legislation (COL)  
 

Hvert av RI’s distrikter har en representant valgt på Distriktskonferansen for en periode på normalt 3 år. 

Valgperioden sammenfaller med at COL kun møtes hvert tredje år. Funksjonsperioden er 2016-2019, slik at 

det skal foretas valg på distriktskonferansen 2019 for distriktets representant til COL for de neste årene.  

RI setter frister for når forslag til behandling i COL må være sendt inn. Når disse foreligger, samles de norske 

representantene for å drøfte hvordan de norske/eventuelt også de nordiske distriktene skal stille seg til de 

innkomne forslagene.  

5 Klubbens planlegging av rotaryåret 
Klubbene skal legge sine planer og sette sine mål for året ved å ta hensyn til klubbens vedtatte langtidsplaner 

og se hen til distriktets strategiske planer (se lenger foran i håndboka). Det er opp til klubbene å velge sine 

målsetninger.  

5.1 Registrering i Rotary Club Central 
Tidligere har Klubbens Planer og Mål for året blitt rapportert inn på et skjema (KPM) på våren.  

For kommende rotaryår skal klubbens viktigste mål innen Medlemsutvikling og TRF- og End Polio-bidrag 

registreres inn i Rotary Club Central innen 1. juni.  

Bak de forskjellige fanene oppe i bildet, kan man også for eksempel legge inn:  

• Mål som klubben setter seg for ungdomsprogrammene (Fane: Young Leaders) 

• PR /Kommunikasjon, (Fane: Public Image) 

• Årets prosjekter og rapportere resultatet av disse etter hvert. (Menyvalg til venstre: Service Activities) 

• Legger man inn KR / USD og dagsverk for prosjektene, vil man både klubbvis, distriktsvis og for 

Rotary samlet kunne se «verdien» av vår frivillige innsats. 

 

 

For å kunne bruke Rotary Club Central må man ha hjelp av årets president eller sekretær, for de innkommende 

har ikke tilgang før rotaryåret begynner, den 1. juli. 

Man må logge seg inn med sitt brukernavn (e-post-adresse) og tilhørende passord hos RI. 

Link direkte til Rotary Club Central: https://rcc.rotary.org 

Ellers finnes RCC under My Rotary, undermenyen Manage og deretter menypunktet Rotary Club Central. 

  

https://rcc.rotary.org/
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Innlogging i My Rotary (og Rotary Club Central). 

 

Hvis man er på My Rotary, kan man også komme til Rotary Club Central via «Manage»-menyvalget. 

(men det finnes flere andre muligheter). 
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6 Ansvar og arbeidsoppgaver i klubbene  
 

Håndbøkene for klubbrollene kan hentes ut fra My Rotary. Bruk gjerne denne linken 

 https://my.rotary.org/en/learning-reference 

 

 

6.1 Klubbpresidentens oppgaver 
Her nevnes noen av klubbpresidentens oppgaver. Utførlig beskrivelse av klubbpresidentens oppgaver finnes i 

Presidenthåndboka, som deles ut til alle presidenter på PETS og som i tillegg finnes i «My Rotary», via linken 

som er vist ovenfor og videre til «Lead your club: President – Club president´s manual». 

Klubbpresidenten skal sørge for at klubben legger sine planer og setter sine mål for året og følger disse opp i 

løpet av året. Legges inn og følges opp i «Rotary Club Central». Innmelding av neste års styre i klubben 

(president, sekretær og kasserer) under «Klubbroller» i Medlemsnett før 31.12. (Derved får disse rettigheter til 

Medlemsnett og Rotary Club Central). Dessuten lede klubbmøtene, gi føringer for komiteer og prosjekter (ut 

fra planer og mål), 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, inklusive assisterende guvernør, distriktssekretær, -kasserer, distriktstrener og distriktets 

komitémedlemmer. 

  

https://my.rotary.org/en/learning-reference
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6.2 Klubbsekretærens oppgaver 
Sekretæren er en nøkkelperson i klubben, og er presidentens nærmeste medarbeider. I god tid før tiltredelse, 

er det klokt å rådføre seg med sittende sekretær. Her er et utdrag av de vanligste oppgaver for en 

klubbsekretær: 

• Bistå presidenten med registrering og oppfølging av klubbens planer og mål i Rotary Club Central. 

• Registrere fremmøte og holde rede på medlemstallet, samt ivareta løpende oppdatering av alle 
medlemsdata i Medlemsnett. 

• Utstede medlemskort til nye medlemmer, samt sørge for at de får brosjyrer og annet aktuelt klubbmateriell 
(medlemsoversikt med bilder o.l.) 

• Registrere gjester, utfylling av gjestekort 

• I samarbeid med presidenten, sørge for innkalling og sakliste ved styremøter, samt skrive møtereferater fra 
klubbmøter og styremøter. Styremøtereferater skal være tilgjengelige for alle klubbens medlemmer innen 
60 dager etter avholdt møte 

• Følge opp rutiner for gaver og oppmerksomheter ved fødselsdager og jubileer 

• Ett eksemplar av klubbens jubileumsberetninger skal sendes NORFO’s Landsarkiv i jubileumsårene. Se 
oppdatert adresseliste på NORFOs hjemmeside, www.rotary.no 

 
Se for øvrig håndboka «Lead your club: Secretary» via https://my.rotary.org/en/learning-reference  

for en fullstendig beskrivelse. 

6.3 Klubbkassererens oppgaver 
Klubbkassereren skal holde orden på klubbens økonomi og sørge for betaling av regninger og innkassere 

klubbkontingenten. Jevnlig skal det rapporteres til klubbens styre. 

Eksempel på noen av oppgavene: 

• Bidra til å utarbeide budsjett for klubben i samråd med president og styre. Innkommende president bør 
tilstrebe å legge frem budsjettet for neste Rotaryår i et medlemsmøte før nytt Rotaryår er begynt (sammen 
med planer for sitt år). Under behandlingen av budsjettet skal også klubbens medlemskontingent for 
kommende år besluttes 

• Det er særlig viktig at innbetalinger til RI, TRF og Distrikt 2260 gjennomføres etter de regler som gjelder 
og innenfor de fastsatte tidsfrister. Bidrag til TRF kan betales i flere omganger, men for å sikre at 
bidragene blir registrert rettidig, bør innbetalingene være registrert innen 1. mars. 

• Å sørge for at klubben sender inn søknad om Moms-kompensasjon. Ordningen administreres av NORFO. 
Hvert år inviterer NORFO klubbene til å søke om kompensasjon. Brev og søknadsskjema blir utsendt. 
Klubbkasserens oppgave er å skaffe til veie de nødvendige opplysningene, og sørge for at klubben søker 
innen den oppgitte fristen  

 
Se for øvrig håndboka «Lead your club: Treasurer» via https://my.rotary.org/en/learning-reference  

for en fullstendig beskrivelse. 

Nyttig informasjon for klubbkassereren finnes i tillegg på NORFOS hjemmeside, www.rotary.no, under 

Publikasjoner → «Økonomihåndbok for klubber». Den beste informasjonen kan imidlertid hentes hos den som 

har gått foran deg! 

6.4 Vedlikehold av MEDLEMSREGISTER 
Alt vedlikehold av medlemsregisteret skal gjøres i Rotary Medlemsnett som er en norsk internettløsning 

som sørger for å overføre medlemsdata til den internasjonale databasen (som du finner under My Rotary). 

Klubbens President og Sekretær har tilgang til å OPPDATERE data her. 

Alle medlemsendringer legges inn snarest mulig her. Det gjelder også endringer i klubb-

opplysninger og kommende års styre (innen 31.12). For øvrig inneholder Medlemsnett mange andre 

muligheter som omtales på distriktets kurs og hjemmeside. 

Se vedlegg bak i boka vedrørende MEDLEMSNETT! 

  

http://www.rotary.no/
https://my.rotary.org/en/learning-reference
https://my.rotary.org/en/learning-reference
http://www.rotary.no/
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7 Kontingenter og bidrag  
7.1 Kontingent til distriktet  

Alle medlemmer, unntatt æresmedlemmer, skal betale kontingent, også medlemmer som er innvilget 

permisjon. Dette gjelder alle kontingenter – til klubb, distrikt og RI. Rotaryklubbens ordinære aktivitet 

medfører ikke regnskaps- eller revisjonsplikt etter norsk lov. Men Rotarys vedtekter og selvpålagte krav om 

regnskapsføring og revisjon skal oppfylles. 

Betaling til distriktet 

Nedenfor følger utregning av kontingenten til distriktet og hva den er sammensatt av, basert på distriktets 

budsjett som ble godkjent på distriktssamlingen i mars: 

Konto  Per medlem 
Totalt 2018 -19 

1. termin 

2018 

2. termin 

2019 

3100 Kontingentandel distrikt 390 195 195 

3100 Medlemskontingent NORFO 150 75 75 

3100 Rotary Norden 80 40 40 

3500 Tilskudd distriktskonferanse 50 50   

  Totalt per medlem 670 360 310 

          

3100 Kostnad internettside, per klubb 750 375 375 

 

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

ungdomsutveksling, Georgia stipend og takkestipend, kommunikasjon og mange andre oppgaver, slik de er 

beskrevet på www.rotary.no.  

Kontingenten til distriktet deles i to terminer, slik det fremgår av tabellen over. 

Halvårskontingenten til distriktet blir følgelig: 

• For halvåret juli-desember med forfall 31.07.2018: kr 360 x antall medlemmer* + kr 375 

• For halvåret januar-juni med forfall 31.01.2019: kr 310 x antall medlemmer* + kr 375 
(* det antall medlemmer som er registrert i Medlemsnett per 01.06. og 01.12.) 

Klubbene får tilsendt faktura fra distriktets kasserer.  

Kontingenten innbetales til distriktets konto 6205.06.31163.  Spørsmål kan rettes til distriktets kasserer Terje 

Strømsæther på e-post: tstromse@gmail.com, eller på telefon 92801401.  
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7.2 Kontingent til Rotary International 
Lovrådet vedtok i 2016 at kontingenten til RI vil stige med 4 USD per år, fra året 2017/18, og da blir det slik: 

Per medlem 
Totalt 2018 -19 

1. termin 

2018 

2. termin 

2019 

Kontingent til Rotary International  64,0 USD 32,0 USD 32,0 USD 

Kontingent til Lovrådet (COL)    1,5 USD    1,5 USD - 

Totalt per medlem 65,5 USD 33,5 USD 32,0 USD 

 

Beløpet deles i to terminer på henholdsvis 33,5 USD og 32,0 USD i og med at kontingenten til Lovrådet 

forfaller i sin helhet som del av første termin. Halvårsavgift til RI betales innen 31. juli og 31. januar.  

Beløpet betales i norske kroner til RI’s konto i Nordea 6021.07.19736. RI’s valutakurs mellom USD og NOK 

finnes på RI’s nettside.  

Melding om faktura blir sendt til sekretær fra RI. Fakturagrunnlaget er den SAR-rapport (Semi-Annual 

Report), som tidligere ble tilsendt klubben fra RI, men som nå må hentes ut som faktura gjennom My Rotary, 

med evt. korrigeringer klubbsekretæren foretar mht. antall medlemmer. 

NB! Hvis faktura ikke er betalt innen 120 dager, vil klubben bli slettet av RI. 

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

Spørsmål kan rettes til RI’s kontor i Zürich. 

Klubben som mottar faktura fra RI i papir og vil foretrekke den på mail, kan endre dette på My Rotary under 

«Edit invoice preferences». 

7.3 Bidrag til The Rotary Foundation (TRF) og End Polio Now 
For at Rotary International skal være i stand til å drive sine internasjonale humanitære prosjekter, er RI 

avhengig av de enkelte rotaryklubbenes årlige bidrag til TRF. Mange klubber har lagt et budsjettert beløp, for 

eksempel kr 900 per år (kr 75 per måned), eller ca. 100 USD per medlem, inn i halvårskontingenten for 

klubben. 

Fra og med 2013-2014 ble Rotaryfondet omorganisert og klubbene fikk større innflytelse over hvordan midler 

kan brukes til lokale prosjekter. Dette betinger selvsagt at det innbetales tilstrekkelige bidrag til Rotaryfondet 

fra klubber, enkeltmedlemmer og i form av donasjoner. 

Bidragene innbetales i norske kroner til RI’s konto i Nordea 6021.07.19736. Betalingene må merkes tydelig 

med klubbens nummer og navn og at det gjelder TRF-Annual Giving.  

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

innbetalingene være registrert innen 1. mars. For å sikre at klubben blir godskrevet bidragene og at 

bidragene sendes til det riktige fondet, må innbetalingene merkes med klubbnummer og formål, f. eks. 

«Annual Giving» eller «End Polio Now». 

Bidrag til TRF-Annual Giving og End Polio Now kan også gis av enkeltpersoner. Hvis slike bidrag 

er over kr 500,- i ett og samme kalenderår, kan man få 23 % skattefradrag for beløpet (2018). Slike beløp må 

betales inn til NORFOs konto 1645.15.66524, merket med givers navn og personnummer samt at det må 

opplyses at betalingen gjelder TRF-Annual Giving.  

Bidrag til End Polio Now betales inn til NORFOs konto 5082.06.72736, merket med givers navn og 

personnummer.  

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

informasjon. 
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8 Momskompensasjonsordningen 
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved 
kjøp av varer og tjenester. Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her:  
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift 

Norsk Rotary Forum administrerer ordningen på vegne av alle distrikter og rotaryklubber i Norge. Alle 

rotaryklubber skal forholde seg til NORFO, og rapportere til NORFO (ikke direkte til Lotteri- og 

stiftelsestilsynet).  

NORFO v/økonomiansvarlig sender normalt en mail til klubbene i mars. Der finnes både informasjon om 

ordningen og Excel-skjema, som må fylles ut. Grunnlaget er det avsluttede og reviderte regnskapet for forrige 

rotaryår.  

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NORFO) for klubber og distrikter er normalt 15. juni. 

Alle klubber oppfordres til å benytte seg av dette. I fjor fikk distriktets klubber + D2260 tilbakeført ca. 400 000 

kroner. Det er fortsatt noen klubber som IKKE benytter denne muligheten! Det er krav om registrering av 

klubben i Brønnøysund for å kunne få momskompensasjon. Derved kan Organisasjonsnr oppgis i søknaden. 

9 The Rotary Foundation (TRF)  
 

9.1 Støtte til våre prosjekter 
The Rotary Foundation er en stiftelse etablert av Rotary, med formål å støtte rotarianernes arbeid med å 

fremme internasjonal forståelse, goodwill og fred i verden gjennom bedring av helse, støtte til utdannelse og 

bekjempelse av fattigdom.  

Stiftelsen er en nonprofit organisasjon som utelukkende får frivillige bidrag fra rotarianere og venner av 

Foundation som deler stiftelsens motto: Doing good in the World.   

Det foreligger en egen håndbok på norsk som kan lastes ned fra Distriktets hjemmeside: 

http://d2260.rotary.no under fanen Rotaryfondet (TRF) finnes TRF-håndboken. Denne går grundigere inn i 

både bidrag- og tilskuddsordningene gjennom Rotary Grants.  

Det mest vanlige er å søke om District Grants eller Global Grants. Dette finner du også i TRF-håndboka nevnt 

ovenfor. 

9.2 Viktig kontakt for klubbene  
 

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

Marta Wild Telefon: +41 44 387 71 44     

E-post: marta.wild@rotary.org  

Fordi Marta nå har gått over i pensjonistenes rekker, er fra oktober 2018 kontaktpersonen: 

 

Anja Stokke, Telefon +41 44 387 71 44 (samme nr som Marta hadde), 

E-post; anja.stokke@rotary.org 

 

Ellers finnes andre kontaktpersoner ved å søke på «zürich» på siden til D2260. 

  

 

  

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift
http://d2260.rotary.no/
http://d2260.rotary.no/
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 - Distriktsorganisasjonen 2018-2019  

Navn Funksjon Mobil E-mail Klubb 

Ledergruppen og DGN 
    

Rune Magnussen DG 934 14 007 rm007@online.no Nannestad 

Yvona Holbein IPDG 959 75 788 yvona.holbein@gmail.com Strømmen 

Jutta Bachmann DGE 908 32 053 info@jutta-bachmann.com Nesodden 

Ine Barlie DGN 911 74 401 i-barlie@online.no Kolbotn 

     
Distriktsadministrasjonen 

    

 
District Trainer 

  
Nannestad 

Bjørn J Berntzen Distriktssekr. 957 73 353 bbnrk@online.no  Nannestad 

Terje Strømsæther Distriktskasserer 928 01 401 tstromse@gmail.com  Årnes 

Jan Walbeck Webredaktør 982 47 013 jan.walbeck@oppegard.kommune.no Gjersjøen 

Johnny Rivli DICO 928 58 340 rivli@online.no  Enebakk 

Dag Gipling ass. DICO 480 95 773 dag.gipling@getmail.no Tune 

Karin G. Langaard Distr.konferansen 976 30 772 karin.langaard@gmail.com  Nannestad 

     
Medlemskapskomité 

Sean Armana (leder) Medl - Rotaract 416 66 660 sean@armana.no Jeløy 

Lena Mjerskaug Resursperson 915 64 421 lena@mjerskaug.no  Enebakk 

Lars Erik Hermansen Alumni ansvar 975 39 793 larsehe@online.no Halden 

     

Komité for Rotary Foundation     

Jan Sverre Hanssen (leder) TRF 909 87 979 j-sverre@online.no, Råde 

Johan Østby TRF komite 905 02 303 j-oestby@online.no Enebakk 

 

Komité for ungdomstjeneste 

Kristin Samuelsen (leder) Undom 958 27 785 krisamue@online.no  Oppegård 

Gro Irene Holt Ungdom ass. 928 17 959 gih@nord-odal.kommune.no  Kløfta 

Ine Barlie 

Medlem i 

komiteen 911 74 401 i-barlie@online.no Kolbotn 

 

mailto:rm007@online.no
mailto:yvona.holbein@gmail.com
mailto:info@jutta-bachmann.com
mailto:i-barlie@online.no
mailto:bbnrk@online.no
mailto:tstromse@gmail.com
mailto:rivli@online.no
tel:+47%20480%2095%20773
mailto:dag.gipling@getmail.no
mailto:karin.langaard@gmail.com
mailto:sean@armana.no
mailto:lena@mjerskaug.no
mailto:krisamue@online.no
mailto:gih@nord-odal.kommune.no
mailto:i-barlie@online.no
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Navn Funksjon Mobil E-mail Klubb 

Kommunikasjonskomité og «Ressurspersoner i kommunikasjon» 

Jan Walbeck  982 47 013 jan.walbeck@oppegard.kommune.no Gjersjøen 

Jan Arild Gundersen 
 

906 85 382 jarildgu@online.no  Sagdalen 

Arne Sigurd Rognan Nielsen  415 35 303 arne@brainworker.no Skjeberg 

Ole Morten Ona Ringdal Ressurs Norfo 909 18 959 ole.morten.ona.ringdal@gmail.com Oppegård 

    
Skjeberg 

Club Visioning 

Marit Liv Solbjørg Leder 958 35 831 marit.liv.solbjorg@gmail.com Nittedal 

Flere Fasilitatorer 

Ressurser for 

Marit Liv S.    

     

Rotary Friendship Exchange 

Øystein Mogensen Leder  920 84 758 om@goldenage.no  Lørenskog 

 
    

Rotary Business Network 

Hans Christian Kihl 
 905 63 282 hckihl@online.no Råde 

 
    

Lovrådet 

Lena Mjerskaug 
Repr D2260 915 64 421 lena@mjerskaug.no Enebakk 

Johan Østby 
vararepr. 905 02 303 j-oestby@online.no Enebakk 

 
    

RYLA 
    

Ole A. Seipajærvi 
Leder 950 32 711 mail@ole.as Nesodden 

 
    

Rotary Leadership Institute (RLI) 

Elsa Nysveen 
RLI Leder 909 51 339 elsanysv@online.no Årnes 

Egil Rasmussen 
Assistent 415 61 540 egil@alaric.no Årnes 

 

 

  

mailto:jarildgu@online.no
mailto:arne@brainworker.no
mailto:mail@ole.as
mailto:elsanysv@online.no
mailto:egil@alaric.no
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Vedlegg 2 - Assisterende guvernører 2018- 2019 
 

Assisterende guvernør           Område Mobil E-post Klubb 

Konrad J. Bjoner A 901 83 744 konrad.bjoner@gmail.com Rakkestad 

Finn-Olaf Berg B 907 91 576  fber@online.no  Onsøy 

Einar Smedsvig C 911 96 766 e.smed@online.no Råde 

Hans-Kristian Greaker D 901 34 726 hans-kg@online.no Hobøl-Spydeberg 

Per-Einar Brustad  E 950 46 555 per-einar.brustad@hotmail.com Ås 

Tor W Johansen  F 928 92 838  torwhjohansen@gmail.com  Oppegård 

Atle Staurem G 950 81 427  atlst@online.no  Sagdalen 

Arne Skaugen H 900 49 805 arnskau@online.no Jessheim 

 

 

 

Vedlegg 3 - Møteplan for distriktets aktiviteter  
 

Møteplanen er gjenstand for endringer gjennom året, så denne må hentes fra sidene til Distrikt 2260. 

Link: http://d2260.rotary.no/ 

Det er viktig å hente den møteplanen som gjelder DITT rotaryår! 

 

Vedlegg 4 - Plan for guvernørens klubbesøk 

 

Oversikten over Guvernørens klubb-besøk må hentes fra sidene til Distrikt 2260. 

Link: http://d2260.rotary.no/ 

Pass på å få besøksoversikten for riktig år!  

mailto:konrad.bjoner@gmail.com
mailto:e.smed@online.no
mailto:hans-kg@online.no
mailto:per-einar.brustad@hotmail.com
mailto:torwhjohansen@gmail.com
mailto:arnskau@online.no
http://d2260.rotary.no/
http://d2260.rotary.no/
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Vedlegg 5 - Rotary Medlemsnett 
Som nevnt annet sted i håndboka, foretas vedlikehold av medlemsregisteret i Rotary Medlemsnett som er 

en norsk internettløsning som sørger for å overføre medlemsdata til den internasjonale databasen (som du 

finner under My Rotary). Klubbens President og Sekretær har tilgang til å OPPDATERE data her. 

Alle medlemsendringer, endringer i klubbopplysninger og kommende års styre må legges inn 

snarest mulig her! Kommende års styre (president, sekretær og kasserer) før 31.12. Registreres under 

«Klubbroller». For øvrig inneholder Medlemsnett mange andre muligheter som omtales på distriktets kurs og 

hjemmeside. 

Man må ha en «konto» (Brukernavn og passord) i det overliggende «menysystemet» APPSCO.com for å 

komme til den norske løsningen «Min side». Brukernavnet er den e-postadressen som hvert medlem er lagt 

inn med i Medlemsnett. Passordet får man når man første gang oppretter en «konto» («Create account…»), 

eller senere bruker valget «Forgot password». Da får man en e-post med nødvendige opplysninger. 

For å kunne logge inn bruker man enten «Min side» oppe til høyre på klubbens hjemmeside, eller bruker 

linken  https://appsco.com  

 

Her er «Min side» i Appsco.com som kommer opp etter innlogging, og hvor Medlemsnett-knappen finnes ute 

til høyre. 

 

Distriktets kurs og informasjon på hjemmesiden til D2260 beskriver mer om bruk av 

Medlemsnett!   (Se neste vedlegg for eksempel på Medlemsnett-menyen) 

  

https://appsco.com/
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Vedlegg 6 - Oversikt over presidenter, sekretærer og klubbkasserere (Medlemsnett) 
Oversikt over disse hentes fra medlemsnett via Rapporter og herunder Medlemsrapporter. 

Her kan man velge Rolle og deretter Distrikt eller Klubb og så nederst krysse av for hvilke opplysninger som 

skal tas med (klubbnavn, adresse, e-post, mobilnr etc) 

 

For å komme inn på Medlemsnett må du ha sørget for å ha en «konto» (Brukernavn og Passord) i 

«Appsco.com» som er det «menysystemet» du kommer til hvis du går til «Min side» fra klubbens hjemmeside. 
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Vedlegg 7 - Rotaryforkortelser  

Her forklares et utvalg av de mest brukte forkortelser.  

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

AG  Assistant Governor (Assisterende guvernør)  

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

COL  Council on Legislation (Lovrådet)  

DDF  District Designated Fund (Den del av TRFs World Fund som disponeres av distriktet)   

DG  District Governor (Sittende distriktsguvernør)  

DGE  District Governor Elect (Innkommende distriktsguvernør)  

DGN  District Governor Nominee (Nominert distriktsguvernør, etterfølger DGE)   

DGND  District Governor Nominee Designated (Etterfølger DGN)  

DICO  District Internet Communication Officer (Distriktets IT-koordinator)   

DLP  District Leadership Plan ((Distriktets lederskapsplan) Benyttes kun i vedtektene  

DRFCC  District Rotary Foundation Committee Chair (Leder av distriktskomité for Rotary Foundation)  

DSG  District Simplified Grants (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)  

GG  Global Grants (Del av DDF som distriktet disponerer for å kombinere med bidrag fra Rotary 

Foundation og klubber i eget og andre distrikter for internasjonale prosjekter)  

IPDG  Immediate Past District Governor (Sist avgåtte distriktsguvernør)   

KPM   Klubbens planer og mål  

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

NOK  Norske kroner  

NORFO  Norsk Rotary Forum (Samarbeidsorgan for de 6 norske rotarydistriktene)   

PDG  Past District Governor (Tidligere distriktsguvernør)  

PETS  Presidents-elect Training Seminar (Obligatorisk treningsseminar for innkommende 

klubbpresidenter)  

PHF  Paul Harris Fellow (Æresbevisning, men også en anerkjennelse for innbetaling av USD 1000 til 

ett av TRFs share funds.)  

RF  Rotary Foundation (kortversjonen av TRF)  

RI  Rotary International  

RK  Rotaryklubb  

Rotaract  Klubb for unge voksne  

RYLA  Rotary Youth Leadership Awards (Ledelsesseminar for ungdom)  

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

TRF  The Rotary Foundation (benytter ofte kortversjonen RF)  

TSR  Tall Ships' Races  

UE  Ungt entreprenørskap  

USD  Amerikanske dollar  

VTT  Vocational Training Team  

YE  Youth Exchange (Ungdomsutveksling)    

YEO  Youth Exchange Officer (Klubbens leder for ungdomsutveksling)  

 

 


