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Oppsummering av rotaryåret 2017 - 2018 

 

Kjære rotaryvenner, 
 
Å oppsummere året i en årsrapport er den siste 
oppgaven en distriktsguvernør har på vegne av «sitt» 
rotaryår. Dette er litt vemodig, men jeg må si at jeg 
har mange flotte minner og bilder fra  
DG-året. Jeg håper at både presidentene, 
klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har 
opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende, og at 
flere har opplevd at aktivitetene har bidratt til en 
positiv utvikling i klubbene i D2260.  
 

For meg som guvernør, leder av distriktet, har det 
vært viktig å styre kursen mot en ønsket utvikling og i 
tråd med RI-presidentens tema:  
Rotary: Making a Difference.  
 

Jeg har forsøkt å informere om aktivitetene og mulighetene i den store rotaryverden 
utenfor klubben/distriktet, vist gode eksempler, men også utfordringer - de løses ikke 
ved å skyve dem under teppet. Vi lever i en verden i rask utvikling og det er viktig å være 
i stand til å tilpasse seg. Vi er en frivillig organisasjon og deltakelse skal være 
inspirerende, attraktiv og gi merverdi til medlemmene. Hvordan få det til? Dette er et 
spørsmål jeg håper alle klubbene har stilt seg og definert langsiktige mål for egen klubb. 
Til dette kan konseptet Club Visioning og fasilitatorene der hjelpe til. D2260 er det 
første i Norge som har innført dette. Club Visioning er det viktigste nye tiltaket i 
rotaryåret 2017-18 og både jeg og resten av distriktsledelsen er svært takknemlig til alle 
ildsjelene som har ofret mye av sin privattid for å bidra – Making a Difference!  
 

Etablering av Rotary Business Network, med møter i Råde, er et flott tiltak for å øke 
interessen og engasjementet i Rotary som et yrkesnettverk.   
 

RLI (Rotary Leadership Institute) er også etablert og vil spre kunnskap om Rotary på 
en engasjerende måte. Vårt distrikt, sammen med D2310, er de første i Norge med RLI. 
 

PR, kommunikasjon styrer verden og medlemmene i kommunikasjonskomiteen har 
stått parat for å hjelpe klubbene. Fokuset var rettet mot hjemmeside, Facebook, avis-
innlegg samt profilering i nærmiljøet. Det er også vedtatt en nasjonal plan: 
«Kommunikasjonsplanen for Rotary i Norge», som nå skal implementeres.  
 

Dette var bare noen av mange tiltak i 2017-18, som var et svært aktivt år. Takk til alle 
som har gjort rotaryåret vellykket. Spesiell takk til klubbpresidentene for et godt 
samarbeid gjennom året og flott mottakelse under guvernørbesøk. Stor takk også til alle 
i distriktsorganisasjonen og til Strømmen Rotaryklubb. Dere har bidratt til en positiv 

utvikling av organisasjonen i dette rotaryåret!  😊 

 
      
 

Distriktsguvernør 2017-18   



side 4 
 

1. Mål, strategi og tiltak 

RI’s overordnede motto er «Service Above Self». RI’s strategiske plan skal hjelpe oss til å 
jobbe langsiktig, og mot felles mål.  Hovedtrekkene i planen fra 2010 gjelder fortsatt, og 
omfatter tre prioriterte strategier og 14 konkrete mål. 
 

 
 

Distriktets strategiske plan skal gi retning og kontinuitet samtidig som den skal ta 
hensyn til utfordringer og signaler både fra klubbene og fra RI. 
 
Dagens visjon: 

Distrikt 2260 ønsker at Rotaryklubbene skal være et prioritert forum i lokalsamfunnet og 
representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 

Rotaryklubbene skal være relevante i tiden og følge med på og ta inn over seg trender i 
samfunnsutviklingen.  

 
De strategiske målene som er satt av Rotary International, ligger til grunn for distriktets 
aktiviteter: 

1. Støtte og styrke klubbene 
2. Fokusere på, og øke humanitær tjeneste 
3. Forsterke profil, PR og omdømme 
 
Støtte og styrke klubbene betyr å: 

✓ fremme fornyelse, fleksibilitet 

✓ oppmuntre klubbene – delta på forskjellige aktiviteter 

✓ fremme mangfold 

✓ forbedre rekrutteringen og arbeidet for å beholde medlemmene 

✓ utvikle ledere 

✓ starte nye klubber 

✓ oppmuntre til strategisk planlegging på klubb- og distriktsnivå 
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Følgende aktiviteter ble igangsatt eller videreført for å støtte og styrke klubbene: 

• Fokus på etablering av strategi i klubbene, gjerne vha. Club Visioning (CV). CV er et 

verktøy eller en metode som hjelper klubbene med å definere klubbens langsiktige 

mål og visjon, som er viktig ikke minst mhp. rekruttering og medlemsutvikling 

• Det er laget et Temaark om medlemsutvikling (mål/vilje, system, tips) 

• Seminarer er videreført som gratis kunnskapsbygging av medlemmene 

• I tillegg er Rotary Leadership Institute (RLI) etablert i løpet av året. Målet er at RLI vil 

bidra til å styrke kunnskapen om Rotary blant medlemmene og derigjennom 

motivere til aktive medlemskap 

• DG har videre, i all sin skriftlige og fysiske kontakt med klubbene, fokusert på: 

- sammenheng mellom aktivitet, omdømme og medlemsrekruttering 

- mangfold: Flere kvinner og flerkulturelle medlemmer (mentoring for flyktninger) 

- å beholde kontakt med RYLA-deltakere, ungdomsutvekslingsstudenter og deres 

familier. Det ble forsøkt å etablere Rotary Alumni, som kunne være et virkemiddel 

for etablering av slik kontakt 

- gode eksempler på rekruttering, prosjekter/aktiviteter, omdømmebygging 

- mange klubbers utfordringer i dag – ikke minst mhp. gjennomsnittsalder 

- informasjon om det internasjonale Rotary, som bidrag til større interesse for 

medlemskap i Rotary. Det ble derfor forsøkt å markedsføre Convention, 

Fellowships, vennskapsklubber og å etablere Rotary Friendship Exchange 

- gode rutiner innen drift/styring av klubben, herunder gode eksempler på 

arkivering 

 

I 2017-2018 ble det forsøkt å etablere en satelittklubb i Mosseregionen. Dette lyktes 

ikke, men videreføring av dette arbeidet kan kanskje resultere i en rotaract klubb. 

 

Økt fokus på yrkesbakgrunn kan være grobunn for flere medlemmer og økt interesse for 

Rotary. Det er derfor etablert Rotary Business Network. 
 

Fokusere på og øke humanitær tjeneste betyr å: 

✓ utrydde polio 
✓ øke service og aktiviteter som støtter ungdommer og unge ledere 
✓ øke samarbeid med andre organisasjoner 
✓ igangsette prosjekter lokalt og internasjonalt 
 
Ungdomsaktivitetene ble videreført som tidligere, men i tillegg fokusert på de 
aktivitetene som er lite kjent i distriktet. Følgende tilbud ble profilert: 

• RYLA, Oscarsborg 
• Ungdomsutveksling («long term») 
• Camps («short term») 
• Rotary Alumni (gi ungdom et «samlingspunkt/arena/prosjekt» og beholde kontakt) 
• Georgia Stipend (markedsført på klubbesøk, månedsbrev) 
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Igangsetting og videreføring av lokale prosjekter stod sentralt gjennom hele året. I denne 
sammenheng er det viktig å etablere prosjekter som vekker oppmerksomhet i 
lokalsamfunnet og gjerne i media. Viktige momenter: 
• «Strategisk» valg av prosjekter: Hvilke prosjekter kan fange interesse hos potensielle 

medlemmer, og som kan gjøre Rotary mer synlig i lokalsamfunnet? 
• Utnytte Rotarys styrke i medlemmenes yrkesbakgrunn og samfunnsengasjement for 

å etablere prosjekter innen humanitær bistand, integreringsspørsmål (Rotarys Give 
a Job, mentoring), ungdomsarbeid (Ungt entreprenørskap, mentoring) 

• Vise gode lokale prosjekter (Distriktskonferanse, Midtveismøte, månedsbrev, 
guvernørbesøk) 

• Fokus på klubbenes informasjon om prosjektene på hjemmesiden 
• Oppdatert oversikt over lokale prosjekter (basert på KPM) ble sendt til klubbene  
• Samarbeid med andre klubber samt andre lag, foreninger, samfunnsaktører og 

sponsorer  
• Tilrettelegging for deltakelse i internasjonale prosjekter, se eget kapitel om The 

Rotary Foundation (TRF) 
 
Forsterke profil, PR og omdømme betyr å: 

✓ forstå profilering og merkevare 
✓ fremme handlingsorienterte prosjekter 
✓ fremme våre kjerneverdier 
✓ vektlegge yrkestjeneste 
✓ oppmuntre klubbene til å promotere sine nettverk og aktiviteter  
 
For å forsterke Rotarys profil, PR og omdømme, har DG satset på følgende: 

• Utvide kommunikasjonskomiteen 
• Klubbene fikk tilbud om direkte bistand til profilering, markedsføringsplan osv. 
• Profilering (gule vester, T-skjorter, caps, roll-ups, beach flagg, plakater, stand, etc.) 
• Distriktet fremskaffet flere roll-ups og beach flagg til utlån, samt annet 

profileringsmateriell til distriktskonferansen 
• Kunnskapsbygging: 

- Temaark: Kommunikasjon (med Kommunikasjonsplan for klubben m.m.) 
- Seminarer om kommunikasjon, samt bruk av internett og medlemsnett 
- Eksempler på Distriktskonferanse, Midtveismøte, i månedsbrev etc. 
- Mye nytt stoff på www.d2260.rotary.no   
- AG-møter med tema Kommunikasjon og hjemmesider 
- Fremme gode prosjekter og kjerneverdier via distriktets Facebook 

• Det er utarbeidet «Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge», som må implementeres 
 
På klubbesøkene og i all kommunikasjon med klubbene ble det videre fokusert på: 

• økt markedsføring av egne prosjekter (være aktive mot presse og på Facebook) 
• videreutvikling av hjemmesiden 
• aktiv bruk av Facebook, som en kanal - spre via medlemmene og mot betaling  
• bruk av maler for brevark, referat, presentasjoner, temaark, folder, klubbens 

hjemmeside, roll-up 
• bruk av riktig (ny) rotaryprofil og rotarylogo 
• aktiv bruk av PHF-utdeling (Paul Harris Fellow) 

http://www.d2260.rotary.no/
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• utnyttelse av jubileer og Verdens poliodag (24. oktober) til 
synlighet i aviser og på stand 

 
Presidential Citation 

RI President Ian Riseley har levert sin oppfordring til klubbene 
nedskrevet i Presidential Theme & Citation brosjyre. Innenfor de ulike 
aktiviteter i klubbene har RI Presidenten satt mål som klubbene bør 
søke å gjennomføre i 2017-18: 

• Obligatoriske aktiviteter: 
- betale klubbavgiftene før juli 2017 og januar 2018 i tide 
- rapportere frivillige timer og bidrag til hjelpeprosjekt i Rotary 

Club Central. Dette vil muliggjøre måling og publisering av 
Rotarys innsats på verdensbasis. 

• Forventning om at klubbene velger 4 mål blant flere, fordelt på 
våre tre hovedstrategier:  
- støtte og styrke klubbene 
- fokusere på, og øke humanitær tjeneste 
- forsterke profil, PR og omdømme 

 
Dette budskapet ble tatt opp og fokusert på under alle guvernørbesøk og under 
opplæringen av Assisterende guvernører og andre medlemmer i 
distriktsorganisasjonen. 
 
 

2. Forberedelser til guvernøråret 

Forberedelsen til et nytt rotaryår består av flere trinn: 

• Opplæring av distriktsguvernøren 
• Etablering og opplæring av distriktsorganisasjonen 
• Opplæring av presidentene i klubbene 
 
Opplæring av distriktsguvernøren 

En viktig del av guvernøropplæringen er deltakelse på arrangementer og møter i egen 
organisasjon. Den som blir nominert til guvernør blir derfor invitert inn i distriktsrådet 
fra den dato han/hun er nominert og deltar på alle relevante møter og seminarer i 
perioden frem til han/hun tiltrer. 
 
I tillegg er det en obligatorisk opplæring som skal gjennomføres, og guvernøren 
forventes å delta på en verdenskonferanse (convention). Guvernørens ledsager ansees 
som en viktig ressurs i Rotary og deltar også i opplæringen, som partner. 
 
Den obligatoriske opplæring for min mann Gunnar og meg besto av: 

• Nasjonal GETS (Governor Elect Training Seminar) i regi av NORFO, på Gardermoen 
1.-3. april 2016. Samlingen ga grunnopplæring og formalisering av samarbeid med 
de øvrige 5 guvernørene i Norge. Yvona Holbein ble der foreslått, og senere valgt, 
som representant for guvernørkullet i styret i NORFO. 
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• Sone-GETS i regi av sone 15 og 16 ble arrangert på Arlanda/Stockholm 5.-6. oktober 
2016. Samlingen ga kunnskap om og grunnlag for forståelsen av Rotary International 
(RI) og arbeidet som utføres i alle ledd i organisasjonen og samlet ca. 30 
innkommende distriktsguvernører. Kommende RI president og flere fra den øvrige 
ledelsen i RI deltok. GETS ble etterfulgt av Rotary Institute 6.-9. oktober, der Yvona 
for første gang fikk høre om bl.a. Club Visioning.  

• IA (International Assembly) i regi av RI ble gjennomført i San Diego, California, USA 
15.-20. januar 2017, under ledelse av innkommende RI president Ian H. S. Riseley. 
Her møttes ca. 530 innkommende guvernører. Motto og logo for året 2017-2018 ble 
lansert: «Rotary: Making a Difference». Her fikk alle opplæring om Rotary – både i 
form av engasjerende innlegg i plenum og arbeid i grupper. Partneren hadde egne 
gruppeseanser. 

• Deltagelse på en convention hører til grunnopplæringen til en kommende guvernør, 
selv om kostnadene bæres av distriktet. Yvona deltok av egen interesse (og budsjett) 
på RI Convention i Seoul, Korea i 2016 og senere på RI Convention i Atlanta 10.-14. 
juni 2017. Convention er alltid svært engasjerende og inspirerende og anbefales alle 
rotarianere å delta på i hvert fall én gang i livet. 

 
 

  
Convention Seoul, Korea, 2016 Convention Atlanta, USA, 2017, DGE-kullet 
 

Opplæring av assisterende guvernører og distriktets ledere 

District Team Training Seminar 
(DTTS) ble avholdt i Skedsmo 
Frivilligsentral på Strømmen 4. mars 
2017. Samlingen var etter at 
distriktsguvernøren hadde vært på IA 
i San Diego og mottatt årets motto, 
overordnede mål og informasjon fra 
RI sentralt.  
 
På samlingen fokuserte Yvona på RI’s 
mål og strategier og presenterte 
planer for hvordan D2260 kan nå disse målene, bl.a. med innføring av Club Visioning, 
Rotary Leadership Institute (RLI) og økt satsing på kommunikasjon og profilering.  
 
Våren 2017 arrangerte Yvona to møter med assisterende guvernører: 

• På Folkets Hus på Strømmen 16. februar 2017 
• Hjemme på Skjetten, 6. april 2017 
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Videre arbeidet hun i denne perioden for å utvide komiteen for kommunikasjon med 
flere dyktige personer og etablering av en strategikomité med engasjerte fasilitatorer, 
som måtte være klare for å starte med Club Visioning.    
 
Opplæring av innkommende presidenter 

Opplæring av innkommende presidenter (og øvrige tillitsvalgte i klubben) foregikk i fire 
trinn.  

a) Pre-PETS ble arrangert på Mortens kro, Nittedal, 17. november 2016 og på Kihl gård 
i Råde 1. desember 2016. Dette var det første møtet mellom innkommende guvernør 
Yvona og innkommende presidenter. 

b) PETS (President Elect Training Seminar), som er obligatorisk for presidentene, ble 
arrangert i 2 deler. Først del 1 fredag 17. mars 2017 på Thon Hotel Arena på 
Lillestrøm. 

c) Distriktssamling ble arrangert på lørdag samme sted. Samlingen var også rettet mot 
øvrige tillitsvalgte i klubben, ikke minst for ledere av prosjekt- og kommunikasjons-
/omdømmekomiteen. Temaet var «Rotary: Making a Difference» og Rotary 
Coordinator Zone 16, PDG Jens Erik Rasmussen fra Danmark, var med og bidro, ikke 
minst med egen erfaring fra Club Visioning og RLI. Egen seksjon for opplæring av 
sekretærer var også inkludert. Innkommende guvernør presenterte også budsjettet 
for 2017-18 og forklarte behovet for økning av kontingent med 50 kr per medlem. 
Dette ble vedtatt, samt at klubbene betaler 50 kr per medlem i tillegg, som skulle gå 
til subsidiering av deltageravgiften for distriktskonferanse.  

 

  
PETS del 1, Thon Hotel Arena Distriktssamling, Thon Hotel Arena 

 
d) Videre ble alle presidentene, med distriktsledelse, innkalt til PETS del 2, som 

foregikk på 2 steder: 21. mars 2017 i Trevarn’ på Strømmen og 22. mars 2017 på 
Kihl gård i Råde. Del 2 ble i sin helhet viet presentasjon av Club Visioning, som PDG 
Steve Wilcox fra USA og PDG Nils Fredrik Salén fra Sverige tok seg av. Hele 
ledergruppa var representert. 
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Distriktets ledere i 2017-18: DGE Rune, DGN 
Jutta, DG Yvona og IPDG Johan 

Fra venstre: Nils Fredrik Salén (Sverige) og 
Steve Wilcox (USA) 

3. Distriktsorganisasjonen 2017-18 

Distriktsorganisasjonen ble noe utvidet før rotaryåret. Dette gjaldt særlig 
Kommunikasjonskomiteen, etablering av Strategikomité (med Club Visioning) og også 
ledere for de nye aktivitetene Rotary Alumni, Rotary Friendship Exchange, Rotary 
Business Network og Rotary Leadership Institute. RYLA-arbeidet ble startet av John 
Jones (Fredrikstad RK) og videreført av Ole A. Seipajærvi (Nesodden RK).  

Tusen takk til alle for en kjempeinnsats! 😊 
 

Navn Funksjon Mob. E-mail Klubb 

Ledergruppen og DGN 
    Yvona Holbein DG 95975788 yvona.holbein@gmail.com  Strømmen 

Johan Østby IPDG 90502303 j-oestby@online.no  Enebakk 

Rune Magnussen DGE 93414007 rm007@online.no  Nannestad 

Jutta Bachmann DGN 90832053 info@jutta-bachmann.com  Nesodden 

Ine Barlie DGND 91174401 i-barlie@online.no  Kolbotn 

Distriktsadministrasjon 
    Elsa Nysveen District Trainer 90951339 elsa.ny@online.no  Årnes 

Gunnar Fredrik Aasgaard Distriktssekr. 90982393 gaa@lorenskog.kommune.no  Strømmen 

Terje Strømsæther Distriktskasserer 92801401 tstromse@gmail.com  Årnes 

Jan Walbeck Webredaktør 98247013 jan.walbeck@oppegard.kommune.no Gjersjøen 

Johnny Rivli DICO 92858340 rivli@online.no Enebakk 

Dag Gipling ass. DICO 48095773 dag.gipling@getmail.no  Tune 

Assisterende guvernører 
    Konrad J. Bjoner Område A 90183744 konrad.bjoner@gmail.com  Rakkestad 

Jan Sverre Hanssen Område B 90987979 j-sverre@online.no  Råde 

Einar Smedsvig Område C 91196766 e.smed@online.no  Råde 

Hans-Kristian Greaker Område D 90134726 hans-kg@online.no  Hobøl-Spydeberg 

Per-Einar Brustad Område E 95046555 per-einar.brustad@hotmail.com  Ås 

Rein Grefslie Område F 90934677 rein.grefslie@online.no  Kolbotn 

Jarle E. Gausen Område G 90558241 jarle@gausen.net  Lørenskog 

Arne Skaugen Område H 90049805 arnskau@online.no  Jessheim 

mailto:yvona.holbein@gmail.com
mailto:j-oestby@online.no
mailto:rm007@online.no
mailto:info@jutta-bachmann.com
mailto:i-barlie@online.no
mailto:elsa.ny@online.no
mailto:gaa@lorenskog.kommune.no
mailto:tstromse@gmail.com
tel:+47%20480%2095%20773
mailto:dag.gipling@getmail.no
mailto:konrad.bjoner@gmail.com
mailto:j-sverre@online.no
mailto:e.smed@online.no
mailto:hans-kg@online.no
mailto:per-einar.brustad@hotmail.com
mailto:rein.grefslie@online.no
mailto:jarle@gausen.net
mailto:arnskau@online.no
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Komité for medlemsutvikling, nye klubber 
   Sean Armana (leder) 

 
416 66 660 sean@armana.no  Jeløy 

Marthe Chr. Haneborg 
 

976 65 929 marthe@haneborg.as Rakkestad 

Lena Mjerskaug 
 

91564421 lena@mjerskaug.no  Enebakk 

Rotary Alumni 
    Lars Erik Hermansen 
 

97539793 larsehe@online.no  Halden 

Komité for TRF 
    Jan Sverre Hanssen (leder) 
 

90987979 j-sverre@online.no, Råde 

Johan Østby 
 

90502303 j-oestby@online.no  Enebakk 

Siri Aas-Hanssen  
 

90048342 sah@fpso.no  Jeløy 

Kommunikasjonskomité 
    Ole Morten Ringdal (leder) 
 

90918959 ole.morten.ona.ringdal@gmail.com  Oppegård 

Jan Walbeck 
 

98247013 jan.walbeck@oppegard.kommune.no Gjersjøen 

Arne Nielsen 
 

41535313 arne@brainworker.no  Skjeberg 

Vibeke Nygaard  98437111 vibekenygaard@hotmail.com Skedsmokorset 

Jan Arild Gundersen  90685382 jarildgu@online.no Sagdalen 

Komité for ungdomstjeneste 
   Kristin Samuelsen (leder) 

 
90883181 krisamue@online.no  Oppegård 

Jutta Bachmann 
 

90832053 info@jutta-bachmann.com  Nesodden 

Gro Irene Holt  92817959 gro.irene.holt@edu.nord-odal.kommune.no  Kløfta 

Strategikomité 
    Jon Ola Brevig (leder) 
 

90643429 jbrevig@online.no  Fredriksten 

Marit Liv Solbjørg (leder CV) 
 

95835831 marit.liv.solbjorg@gmail.com  Nittedal 

Per-Christian Nilssen 
 

41453525 pcn@bdo.no  Ski og Langhus 

Gry Elisabeth Monsen 
 

95858590 gry.elisabeth.monsen@innovasjonnorge.no Gjersjøen 

Bent Andersen 
 

90643045 basam@online.no  Lørenskog 

Frank Almaas 
 

92044990 fralmaas@gmail.com  Kløfta 

Einar Bergum 
 

90639288 bergumeinar@gmail.com  Kløfta 

Egil Rasmussen 
 

41561540 egil@alaric.no Årnes 

Gunnar Fredrik Aasgaard 
 

90982393 gaa@lorenskog.kommune.no  Strømmen 

Rotary Friendship Exchange 
    Øystein Mogensen 
 

92084758 om@goldenage.no  Lørenskog 

Rotary Business Network 
    Hans Christian Kihl 
 

90563282 hckihl@online.no  Råde 

Monica Vinje 
 

95949112 monica.vinje1@outlook.com  Råde 

Rotary Leadership Institute (RLI) 
   Elsa Nysveen (leder) 

 
90951339 elsa.ny@online.no  Årnes 

Egil Rasmussen (nestleder) 
 

41561540 egil@alaric.no  Årnes 

RYLA 
    Ole A. Seipajærvi 
 

95032711 mail@ole.as  Nesodden 

Lovrådet 
    Lena Mjerskaug (representant) 
 

91564421 lena@mjerskaug.no  Enebakk 

Johan Østby (vararepr.) 
 

90502303 j-oestby@online.no  Enebakk 

Rotary Fellowships 
    Rolf Mikkelsen 
 

90116049 rolf@flybilder.no  Borge 

mailto:sean@armana.no
mailto:lena@mjerskaug.no
mailto:larsehe@online.no
mailto:j-oestby@online.no
mailto:sah@fpso.no
mailto:ole.morten.ona.ringdal@gmail.com
mailto:arne@brainworker.no
mailto:vibekenygaard@hotmail.com
mailto:jarildgu@online.no
mailto:krisamue@online.no
mailto:info@jutta-bachmann.com
mailto:gro.irene.holt@edu.nord-odal.kommune.no
mailto:jbrevig@online.no
mailto:marit.liv.solbjorg@gmail.com
mailto:pcn@bdo.no
mailto:basam@online.no
mailto:fralmaas@gmail.com
mailto:bergumeinar@gmail.com
mailto:gaa@lorenskog.kommune.no
mailto:om@goldenage.no
mailto:hckihl@online.no
mailto:monica.vinje1@outlook.com
mailto:elsa.ny@online.no
mailto:egil@alaric.no
mailto:mail@ole.as
mailto:lena@mjerskaug.no
mailto:j-oestby@online.no
mailto:rolf@flybilder.no
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4. Distriktskonferanse, møter og samlinger 

Guvernørskifte 26. juni 2017, Strømmen RK 

Guvernørens periode starter med 
guvernørskifte, som vanligvis gjennomføres 
sammen med presidentskifte i klubben til 
innkommende guvernør. Slik ble det også 
denne gangen – president og guvernørskifte i 
Strømmen Rotaryklubb, 26. juni 2017.  
 
Etter innledende kulturinnslag ble det 
gjennomført presidentskifte, etterfulgt av 
middagsbuffet. Så var det guvernørskifte der 
Yvona Holbein fikk overrakt pin og guvernørkjede fra forrige guvernør, Johan Østby. 
Johan fikk tildelt PHF for sin innsats som distriktsguvernør i 2016-17. Rune Magnussen 
ble samtidig utnevnt som DGE og Jutta Bachmann som DGN. Fotografering, kaffe/kake 
og loddtrekning av vinneren for el-sykkel fra konkurransen til 100-års jubileet for TRF 
avsluttet kvelden.  
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Convention i Atlanta, USA, 10.-14. juni 2017 

Etter guvernørskiftet reiste guvernøren med ektefelle på Convention i Atlanta, USA. Å 
delta på en convention er en stor opplevelse uansett sted og innhold. Convention i 
Atlanta samlet ca. 35.000 deltakere og markerte 100-års jubileum til The Rotary 
Foundation (TRF), i byen der TRF ble grunnlagt. I tillegg var organisasjonen til 
Convention i Atlanta ledet av Barry Mathesson, tidligere guvernør i D2260 og medlem i 
Jessheim RK. Convention ble avsluttet av Secret Garden, duoen med den irske 
fiolinisten Fionnuala Sherry og den norske komponisten og pianisten fra Lørenskog, Rolf 
Løvland.  
 

  
General Session House of Friendship 
 

Distriktskonferanse 

Strømmen Rotaryklubb arrangerte 
distriktskonferansen 30. september - 1. oktober 2017 
på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Distriktskonferansen 
startet på fredag for prominente gjester, inkl. RI-
representant, så fortsatte den på lørdag og søndag. 
Totalt var ca. 170 rotarianere og ledsagere med på hele 
eller deler av konferansen. I pausen ble det arrangert 
foto-session, se bilde nedenfor. 
 

 
 

Varaordfører Boye Bjerkholt ønsket velkommen til Lillestrøm og Skedsmo kommune. 
RI-presidentens representant Valarie Wafer (Canada) hilste fra RI-President Ian Riseley. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fionnuala_Sherry
https://no.wikipedia.org/wiki/Rolf_L%C3%B8vland
https://no.wikipedia.org/wiki/Rolf_L%C3%B8vland
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Inner Wheels representant Marit Stabell fortalte kort om hva Inner Wheel står for. Som 
alltid var det med en hilsen fra Rotary Norges æresguvernør, Hans Majestet Kong Harald 
den 5. Deretter fulgte programmet slag i slag med spennende foredrag og kulturelle 
innslag. Innkommende distriktsguvernør DGE Rune Magnussen (Nannestad RK) med sin 
kone Grethe, presenterte seg. 

 
Det var også lagt vekt på House of Friendship, der man 
kunne bli kjent med distriktets tilbud og klubbenes 
prosjekter. Sistnevnte var også vist på arkene som ble 
hengt opp på veggen i storsalen.  
Shelter Box var også utstilt. 
 

Mange av deltakerne overnattet og fikk med seg en 
deilig 3-rettes middag, danseoppvisning og 
avslutning av kvelden med dans til levende musikk. 
 
Guvernør Yvona hadde også utfordret deltakerne til å 
kjøpe lodd til inntekt for Polio Plus. Resultatet ble 
drøyt 4.000 kroner til Polio Plus! Takk til alle som 
bidro! 
 
Det er skrevet et fyldig referat fra distriktskonferansen med mange bilder, se distriktets 
hjemmeside. 
 
Distriktsrådsmøter 

Det ble i rotaryåret 2017-18 gjennomført fire distriktsrådsmøter: 

• 17. august 2017 
• 5. oktober 2017 
• 22. februar 2018 (flyttet fra 25. januar grunnet sykdom) 
• 24. mai 2018 
 
Målet var å følge fast struktur på møtene, slik at vi kunne få status og fremdrift innen de  
områdene som distriktet har ansvar for – planer og tiltak, fremdrift, økonomi osv. Det 
første møtet var i Strømmen Rotaryklubbs lokaler, mens de øvrige måtte gjennomføres 
på Mortens kro, ettersom lokalene på Strømmen var opptatt. 
 
På det siste distriktsrådsmøtet tok AG Konrad Bjoner et flott fellesbilde, som også er 
brukt på forsiden av Årsrapporten. 
 

Følgende personer er med på bildet nedenfor, noen fra neste års organisasjon (fra 
venstre): Jan Sverre Hanssen, Finn-Olaf Berg, Gunnar Fr. Aasgaard, Per-Einar Brustad, 
Rein Grefslie, Dag Gipling, Einar Smedsvig, Hans-Kristian Greaker, Jon Ola Brevig, Hans 
Christian Kihl, Jarle Gausen, Kristin Samuelsen, Yvona Holbein, Ole Morten Rindal, Ine 
Barlie, Rune Magnussen, Jutta Bachmann, Jan Walbeck, Elsa Nysveen, Bjørn Berntzen, 
Marit Liv Solbjørg, Arne Skaugen, Terje Strømsæther, Atle Staurem, Tor Willy Johansen 
og Konrad Bjoner. Følgende personer deltok ikke på møtet denne dagen og er derfor 
ikke avbildet her: IPDG Johan Østby, Johnny Rivli, Sean Armana, Lars Erik Hermansen, 
Øystein Mogensen, Lena Mjerskaug og Ole A. Seipajærvi. 
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Midtveismøte for klubbpresidenter 

 

Midtveismøtet ble arrangert på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, torsdag 11. januar 2018. 
Møtet er først og fremst klubbpresidentenes møte, men også nøkkelpersoner fra 
distriktet, en gjest fra D 2310, samt noen klubbmedlemmer deltok, totalt ca. 70 
personer. Seminaret var i år en kombinasjon av presentasjon av aktiviteter på distriktets 
satsingsområder og gode eksempler fra klubbene. Møteleder var DT Elsa Nysveen, Årnes 
RK. Midtveismøtet ble også viet til utdeling av utmerkelser fra forrige rotaryår, under 
ledelse av IPDG Johan Østby, Enebakk RK. Det er laget en fyldig rapport med bilder fra 
Midtveismøtet. 
 
AG-møter 

DG Yvona Holbein hadde ansvar for tre AG-møter hvorav to av dem under forrige 
rotaryår: 

• 16. februar 2017 
• 6. april 2017 
• 16. november 2017 
 
Det første møtet var på Folkets hus på Strømmen, mens det andre og tredje foregikk 
hjemme hos Yvona. Temaene som ble drøftet, var tilpasset tidspunktet i rotaryåret og 
rettet mot AG-enes arbeid i områdene. Fra januar 2018 fortsatte AG-møter i regi av 
innkommende guvernør, Rune Magnussen. 
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Guvernørrådsmøte 

Guvernørrådsmøte ble arrangert 8. februar 2018. Følgende PDG-er deltok: Hans Peder 
Ulvin, Gunnar Eigeland, Ole-Ludvik Kleven, Herman Stabell, Johan Hovdedalen, Ulf 
Henriksen, Lena J. Mjerskaug, Elsa Nysveen, Jon Ola Brevig. I tillegg deltok ledergruppen, 
med IPDG Johan Østby, DG Yvona Holbein, DGE Rune Magnussen, DGN Jutta Bachmann, 
DGND Ine Barlie, årets og innkommende distriktssekretærer og distriktskasserer.  
 
DG Yvona Holbein informerte om status for arbeidet inkl. medlemsutvikling, nye 
aktiviteter, seminarer, omdømmebygging, ungdomsarbeid og TRF. DGE Rune 
Magnussen, DGN Jutta Bachmann og DGND Ine Barlie presenterte seg. 
 

 
 

Ledermøter 

Ledergruppen, bestående av IPDG Johan Østby, DG Yvona Holbein, DGE Rune Magnussen 
og DGN Jutta Bachmann, samt med deltakelse av DT Elsa Nysveen og distriktssekretær 
Gunnar Fr. Assgaard (unntatt 1. møte), hadde fire møter i rotaryåret: 

• 4. oktober 2017 
• 14. desember 2017 
• 4. april 2018 (utvidet ledermøte) 
• 31. mai 2018 (utvidet ledermøte) 
 
Følgende temaer ble drøftet og noen av dem vedtatt i møtet: Fellesprosjekt i distriktet og 
samarbeid med «Give a Job», NORFOs fellesprosjekt og Kommunikasjonsstrategi, 
etablering av styringsdokument og digitalt arkiv for D2260. På det utvidede ledermøtet 
4.4. ble NORFOs kontingent, styresammensetning og kommunikasjonsplan temaer. Siste 
møtets hovedtema var valg av distriktets representant til en arbeidsgruppe, som skal 
utarbeide forslag til ny styresammensetning i NORFO. 
 
Guvernørskifte 20. juni 2018, Nannestad RK 

Grunnet Convention i Toronto 24. - 27. juni, ble guvernør-
skiftet gjennomført 20. juni. Etter presidentskifte i 
klubben og en flott middag startet guvernørskiftet. Yvona 
innledet med en kort oppsummering av året og deretter 
overrakte hun Past Assistant Governor nålen til de 2 
tilstedeværende AG-ene: Jan Sverre Hanssen og Jarle 
Gausen. Disse fikk deretter også PHF-pin for deres 
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engasjement og bidrag i D2260 i flere år. AG Rein Grefslie får sine pins på 
Distriktskonferansen 2018.  
 
Marit Liv Solbjørg (Nittedal RK), koordinator av Club Visioning, var dessverre ikke til 
stede, men fikk tildelt pin Rotarian of the Year for hennes store engasjement og innsats 
innen Club Visioning. Marit Liv vil få sin pin på Distriktskonferansen 2018. 
  
Deretter foregikk hovedseremonien – Yvona overrakte både nålen og guvernørkjedet til 
neste guvernør, Rune Magnussen. Rune takket Yvona med Past Governor nålen og PHF. 
Jutta ble samtidig valgt til DGE og Ine ble valgt til DGN.  
 
I tillegg til det faste programmet delte PDG Jon Ola Brevig ut PHF til tidligere AG Arne 
Pedersen. AG Konrad har tatt mange fine bilder fra seansen, to av dem vises her. 
 

 
En hyggelig sammenkomst foran «Banken», lokalet til Nannestad RK, før guvernørskifte. 
 

5. Digitalt arkiv og styringsdokument 

Digitalt arkiv 

Ett av målene til guvernøren i rotaryåret var å effektivisere driften av distriktet og sikre 
dokumenter for våre etterfølgere. Ettersom alle verv i Rotary rullerer, finnes det 
dokumenter hos forskjellige personer, som avsluttet sine 1-3 års verv uten å sikre at 
interessante dokumenter kunne være lett tilgjengelige for de som fulgte etter dem. Dette 
gjelder også møtereferater og øvrig dokumentasjon fra møter og annen aktivitet i 
distriktet.   
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Det ble derfor mot slutten av året etablert et felles digitalt arkiv 
for D2260 på Google Disk. Dette koster distriktet 17 kr/mnd. 
(inntil 100 GB). Alle viktige dokumenter fra året 2017-18 er lagt ut 
i dette arkivet, samt noen bilder. Hver komité, AG og andre 
ansvarlige i distriktet fikk tilgang til arkivet, som ligger i skyen, og 
kan selv legge ut dokumenter på sitt område, eller se på de andre 
dokumentene fra andre områder, møtereferater, kontaktlister 
m.m.  
 
Målet er at alle i distriktet bruker dette arkivet fremover og 
bygger videre på dette grunnlaget. På den måten vil vi unngå å 
være engstelige for brann eller PC-krasj hos den ene eller andre 
ansvarlige og alle kan se hva som er blitt gjort forut for egen 
tjenestefunksjon. Se skjermbildet av hovedstrukturen til høyre. 
 
Enkelte klubber spurte om også de kunne være med i det samme 
arkivet, men det ble vedtatt at klubbene er best tjent med å ha 
eget arkiv. Det koster lite og administrasjon av et felles, 
overordnet arkiv vil være litt komplisert. 
 
 

Styringsdokument 

DT Elsa Nysveen og IPDG Johan Østby laget et styringsdokument for D2260. Målet er å 
samle alle rutiner, systemer og vedtak i ett dokument, som kan være et oppslagsverk når 
noe skal avklares eller avgjøres i distriktet. Flere andre distrikter har lignende 
dokumenter.  
 
Dokumentet var ferdig i mai og er oversendt ledergruppen for innspill.  

6. Klubbesøk og klubbpresidenter 

DG Yvona Holbein er 100 % yrkesaktiv. 
Det var derfor ikke lett å gjennomføre alle 
klubbesøk, med formøte med 
klubbledelsen, kjøring etter jobben fra 
Lørenskog og tilbake sent på kvelden, 
med mailbesvarelser utover natten. Men 
det gikk. Helgene ble også flittig brukt til 
rotaryarbeid. Guvernørbesøkenes 
tidspunkt ble derfor lagt som hovedregel til kl. 20.00 (med formøte fra ca. kl. 18.30) for i 
det hele tatt å rekke klubbesøket med hensyn til trafikken gjennom Oslo.   
 
Det er 48 klubber i D2260. I januar ble Yvona plaget av influensa og måtte avlyse et par 
klubbesøk og flytte på noen møter. Ett av klubbesøkene, i Nesodden RK, ble av flere 
grunner til slutt ikke gjennomført. Liste over klubbesøk ligger vedlagt.  
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«Hvis vi fortsetter å gjøre  

det vi har gjort,  

vil vi fortsette å få  

det vi har fått.»   

– Stephen R. Covey 

DG Yvona ønsket at noe fra hennes budskap til klubben 
skulle bli husket og valgte derfor å lage en presentasjon, 
som ble tilpasset den enkelte klubben. Det ble særlig lagt 
vekt på de tre strategipilarene: Styrke klubbene 
(inkludert medlemsutvikling og strategiarbeid), 
prosjekter/aktiviteter og omdømmebygging/profilering. 
I tillegg ble det også fortalt om de nye tilbudene i D2260. Ett av budskapene var også 
innovasjon – se bildet til høyre. Presentasjonen ble sendt til klubben etter 
guvernørbesøket.  
 
Det ble tatt bilder med medlemmer på tilnærmet alle klubbesøk. Dette er et 
kjærkomment minne for guvernøren fra alle disse besøkene. Bildene ble også sendt til 
klubbene. DG Yvona vil med dette takke for de fine samlingene og de varme velkomstene 
hun fikk i alle klubbene! 
 
Oversikt over klubber og klubbpresidenter 
 

Klubb President  Mobil Mail 

Askim  Per Kristian Stai 47-91372757 perkristian@deltagruppen.no  

Aurskog-Høland Odd Langlie 47-90536300 odd.langlie@tertitten.com 

Borge Fredrik Weberg 47-97181840 fredrik.weberg@gmail.com 

Drøbak Erling Haave 47-90881986 erling@haave.as 

Eidsvoll Morten Kristoffersen 47-91172989 mortenkristo@gmail.com 

Eidsvoll Syd Fred Thommesen 47-91579600 fredt@online.no 

Enebakk Ottar Kjus 47-91391456 bogkju@online.no 

Fredrikstad Jarle Leknes-Kilmork 47-91141892 jaki@fredrikstad.kommune.no 

Fredriksten Knut Willy Sørensen 47-90828554 kws@nettbuss.no 

Gamlebyen Johan Fauske 47-90910561 jofauske@online.no 

Gjersjøen Tore Matre 47-91552247 torematre@gmail.com 

Halden  Torfinn Torp 47-90172070 torfint@online.no 

Hobøl-Spydeberg Vidar Skyvulstad 47-90810558 vidar.skyvulstad@gmail.com 

Hvaler Bjørn Hoff 47-48102519 bj-hof2@online.no 

Jeløy Lars Borgestrand 47-90977000 lars@borgestrand.no 

Jessheim  Helge Normann 47-91768715 normann.annegro@gmail.com 

Kløfta Ommund Bjelland 47-92064733 ommundbjelland@outlook.com 

Kolbotn  Klas Bergersen 47-90639567 klas.bergersen.private@gmail.com 

Kråkerøy Erik Skauen 47-41326911 e-skaue2@online.no 

Lillestrøm Roy Søbakken 47-97182002 roy@sobakken.com 

Lørenskog Siv Ostrø 47-90692003 siv.ostro44@gmail.com 

Lørenskog Vest Harald Steen 47-90166629 harald.steen.mail@gmail.com 

Moss Per Ivar Clementsen 47-97617799 clem@online.no 

Mysen  Wenche Øiestad 47-90986008 wenche.oiestad@helsedirektoratet.no 

Nannestad Steinar Knoph 47-90138278 steinar.knoph1@gmail.com 

Nesodden  Petter Sponberg 47-95440620 petter.sponberg@gmail.com 

Nittedal Øivind Bråten 47-48243430 oivind.n.braten@dnvgl.com 

Onsøy Lise Frydenberg 47-48076885 lisefrydenberg@mail.com 

Oppegård Knut Ness 47-93030114 nessefam@online.no 

mailto:perkristian@deltagruppen.no
mailto:kws@nettbuss.no
mailto:jofauske@online.no
mailto:vidar.skyvulstad@gmail.com
mailto:normann.annegro@gmail.com
mailto:klas.bergersen.private@gmail.com
mailto:e-skaue2@online.no
mailto:wenche.oiestad@helsedirektoratet.no
mailto:lisefrydenberg@mail.com
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Rakkestad  Hege Buer 47-94813319 hege.buer@gmail.com 

Rolvsøy Tor Edgar Kristiansen 47-90788284 ted-kri@online.no 

Rygge Steven Mack Omdal 47-93427632 skotte70@hotmail.com 

Råde  Jon Thoresen 47-90928962 jontho@online.no 

Sagdalen Jan Gjære 47-92036121 JG@MESSE.NO 

Sarpsborg Jonny Gander Hansen 47-91307090 jgh@ladegaard-norge.no 

Skedsmo Nord Ola Bergsaker 47-91147460 ola.bergsaker@gmail.com 

Skedsmokorset Anne Soltveit 47-97512790 anne.soltveit@gjerdrum.kommune.no 

Ski og Langhus  
Haakon Hofgaard 
Dahl 47-93234920 haakon.dahl@nilsdahl.net 

Skjeberg Morten Pehrsen 47-91658844 morten.pehrsen@hotmail.com 

Strømmen Håvard Pauck 47-95414744 haavard.pauck@gmail.com 

Sørumsand Einar Foss 47-91551107 einar.foss@gmail.com 

Trøgstad Borger Larsen 47-91578593 borg-lar@online.no 

Tune  
Peter Bernhard 
Brænne 47-93444210 pb@braenne.no  

Vestby Paul Lohmann 47-41559886 paul.lohmann@gmail.com 

Våler Østfold Bjørn Ramsli 47-91519714 ramsli@online.no 

Ørje-Töcksfors Per Knarvik 46-706470142 perknarvik@hotmail.se 

Årnes  Bjørn Nordvold 47-40638989 bnordvold@gmail.com 

Ås Fred Arne Kramer 47-48365846 f.a.kramer@hotmail.com 
 

7. Norsk Rotary Forum (NORFO) 

Norsk Rotary Forum (NORFO) er et samarbeidsorgan (Multidistrikt iht. rotarylover) for 
de 6 distriktene i Norge: 2250, 2260, 2275, 2290, 2305 og 2310. 
Ledelsen i NORFO består av de til enhver tid sittende guvernører. Disse møtes på 
Vårmøte og på Høstmøte for å gjøre vedtak i framlagte saker og styre videreutviklingen 
av NORFO. Disse var i 2017-18: 
• Christin Sagen Landmark (D2250) 
• Yvona Holbein (D2260) 
• Toralf Pedersen (D2275) 
• Erik Gran (D2290) 
• Wictor Sandvold (D2305) 
• Stig Asmussen (D2310) 
 
Mellom møtene styres NORFO av et arbeidsutvalg kalt styre.  
Styret har i 2017-2018 bestått av: 
• Jostein By – Stryn RK, D2250 - leder 
• Gunnar Kvalsund - Giske RK, D2305 
• Yvona Holbein - Strømmen RK, D2260 
• Gaute M. Johannessen - Lyngdal RK, D2290 
 
Øvrige deltakere i styremøter: 
• Sekretær: Svein Tore Stiansen – Risør RK, D2290 
• Kasserer: Terje Gaarden – Åsen TK, D2275 
• Leder Kommunikasjonskomite: Ole Morten Ringdal – Oppegård RK, D2260 

mailto:hege.buer@gmail.com
mailto:jontho@online.no
mailto:jgh@ladegaard-norge.no
tel:+47%20934%2044%20210
mailto:pb@braenne.no
mailto:perknarvik@hotmail.se
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Det finnes ikke et fellesbilde av styret fra 2017-18. Bildet nedenfor er tatt på slutten av 
forrige rotaryår og viser fra venstre: Gaute M. Johannessen, Yvona Holbein, Gunnar 
Kvalsund, Eiliv Todal Moe (styreleder 2016-17, D2275), Jostein By, Halvor Thommesen 
(kasserer i 2016-17, D2290), Tore Jørgen Slettahjell (Kommunikasjonsleder, D2275), 
Svein Tore Stiansen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De norske distriktene har vedtatt følgende områder for samarbeid i NORFO:  
• Opplæring, særlig tillitsvalgte på distriktsnivå (GETS) 
• Ungdomsutveksling og sommerleire (se eget kapittel senere) 
• Forvalte Ungdoms- og tiltaksfond 
• IT (medlemsnettet og hjemmesider for alle parter) 
• Kommunikasjon, profilering (felles strategi/tiltak i Norge) 
• Tidsskriftet Rotary Norden 
• Oversette og utgi publikasjoner  
• Forvalte Georgiastipendordningen og Georgia takkestipend 
• Momskompensasjon  
• Ivareta Rotarys interesser nasjonalt, inkl. landsarkivet  
• Koordinere multidistriktsprosjekter (Handicamp tidligere)  
 

Det viktigste tiltaket i 2017-18 er vedtak av 
Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge  
2018 – 2021, vedtatt på Vårmøte 13. april 2018. 
 
Videre har det i Vårmøte og Høstmøte blitt diskutert 
viktige saker som styresammensetning og bruk av 
midler innspart i NORFO. Disse sakene er ikke 
konkludert og vil fortsette i neste rotaryår. Det 
samme gjelder etablering av et nytt fellesprosjekt i 
NORFO, som erstatning for Handicamp. 
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8. Arbeid til assisterende guvernører 

En assisterende guvernør (AG) er bindeledd mellom distriktet og klubbene i sitt område. 
I praksis kan dette ofte oppleves som å være områdekoordinator, som AG Jarle Gausen 
(område G) uttalte på et møte. Med 48 klubber i D2260 spiller AG-ene en viktig rolle. Økt 
samarbeid mellom klubbene, etablering av fellesprosjekter, direkte bistand/veiledning 
til presidentene og forvaltning av profileringsmateriell kan være stikkord for typiske 
oppgaver for en AG.  

 
Møte med AG-ene 6.4.2017. Til stede: Jarle 
Gausen, Einar Smedsvig, Hans-Christian 
Greaker, Rein Grefslie, Arne Skaugen og DG 
Yvona Holbein. 
 
 

 

 

AG-enes egen oppsummering av rotaryåret 2017-2018 er kort presentert under. 

• Område A, Even Jahren og Konrad Bjoner: 

Temaer på møter med presidentene: 
- Nettsidene og Facebook  
- Club Visioning  
- Drøftelser rundt tema om å gjøre 

klubbene mere synlige i lokalmiljøet 
- Lokale prosjekter, presse, 

Web/Facebook. DG Yvona Holbein 
deltok i møtet 

- Medlemsrekruttering, 
klassifikasjoner, statistikk, 
aldersfordelinger m.m. 

 
Vårmøte for presidenter, innkommende presidenter og DGE Rune Magnussen: 
- Konklusjoner fra PETS 
- Videreføring av prosjekter, arbeid med nettsidene, rekruttering av nye 

medlemmer 
- ClubVisioning , RYLA, m.m.  i neste rotaryår  
 
Intercitymøte: Ungt Entreprenørskap og Innblikk i det norske rettssystem. God 
pressedekning, med overskriften «Det var et veldig inspirerende møte».  
 

• Område B, Jan Sverre Hanssen:  

Temaer på møter med presidentene: 
- Club Visioning 

- Rotary Club Central 

- Klubbenes hjemmesider 
- Medlemsverving 
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Samarbeid mellom klubbene: 
- ”Tall ships race”, herunder etablering av en Rotary-arbeidsgruppe for samarbeid 

med Fredrikstad kommune i prosjekt TSR 2019 
- Felles polio-stand 24. oktober i Torvbyen Kjøpesenter 
- Kontakt mellom flere klubber og ass. DICO Dag Gipling ble opprettet 
- Intercitymøte 
 

• Område C, Einar Smedsvig:  

Kontakt med klubbene: 
- «kick-off» møte der AG presiserte sin rolle i Rotary-systemet og presidentens 

viktige rolle.  
- Besøk i klubbene før og under Guvernørbesøket 
- Samtaler med presidentene under Distriktskonferansen 
- Samtaler rundt hvordan presidentene hadde oppfattet det første halvåret – 

utveksling av ideer og erfaringer 
 
Felles arrangementer: 
- To intercitymøter, det siste med etterfølgende middag, som ble meget vellykket 
- APPLAUS, der Rotary «kjøper» en musical forestilling av kulturskolen i Moss. 

Overskuddet går til et stipend på 10.000- kr og overrekkes en av elevene før 
forestillingen. Rotary fikk positiv mediedekning 

- Moss RK og Jeløy RK hadde felles stand ved Moss kirke på «poliodagen» i 2017 
 
AG har anmodet klubbene om å vurdere felles «strandrydningsaksjon» da dette 
gjennomføres enkeltvis av noen av klubbene. 

 
• Område D, Hans-Christian Greaker: 

AG har generelt bidratt ”på innkalling”, og har prioritert oppfølging av to 
problemklubber, som har få medlemmer og lavt fremmøte. Presidentene er utfordret 
på å kreve melding ved forfall og å ringe de som ikke møter. 
 
Noen klubber i område D har brukbar rekruttering blant de yngre. 
 

• Område E, Per-Einar Brustad:  

Område E overtok i 2018 ansvaret for RYLA. Ulike konsepter og arrangementssteder 
ble grundig diskutert før det ble konkludert med et tre dagers seminar på Oscarsborg 
festning ved Drøbak. Det var utfordrende med RYLA på nytt sted og krevende 
kommunikasjonssystem. Resultatet ble veldig bra! 
 
I tillegg til arbeidet med RYLA har AG hatt møter med presidenter og innkommende 
presidenter. 
 
To Intercitymøter ble gjennomført i 2017-2018. 
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• Område F, Rein Grefslie: 

Temaer på møter med presidentene: 
- KPM 
- Erfaringsutveksling 
- Medlemsutvikling. Klubbene jobber aktivt med medlemsutvikling. Utfordringene 

er størst i Ski- og Langhus RK, som har høy gjennomsnittsalder. Fra 2020 skal 
kommunene Ski og Oppegård slås sammen. Kanskje det gir muligheter for å 
danne en ny klubb f.eks. på Langhus? 

 
Samarbeid mellom klubbene: 
- Offensiv informasjon om Rotary på togstasjoner. Fjorårets aksjon ble 

gjennomført 28.9.2017, ved jernbanestasjonene fra Ski til og med Rosenholm  
- Auksjon i Kolben (Kulturhuset); av Kolbotn, Oppegård og Gjersjøen RK 
- Ett Intercitymøte, men dette fungerer ikke så bra i område F 
 

• Område G, Jarle Gausen:  

Temaer på møter med presidentene: 
- Club Visioning. Nittedal og Lørenskog ble de første til å benytte dette konseptet  
- Link til hverandres hjemmesider 
- Utarbeide felles mentorbank, som kan bistå med yrkeskunnskap i tilfelle skoler, 

bedrifter i oppstartsfase skulle ønske dette 
- Samarbeid om møteprogram 
- Profilering; bør det være en omdømmekomité i klubbene? 
 
Presidentene ble ellers oppmuntret til å ta kontakt med AG ved behov.  
 
Samarbeid mellom klubbene: 
- Vellykket Intercitymøte med Henrik Syse, i Nittedal 16. november 
- ”Rotary’s Give a Job” i Lillestrøm 28. februar, med tema ”flyktning møter 

arbeidsgiver”. Fullt hus – blir spennende å se resultatet av dette! 
 
• Område H, Arne Skaugen:  

Temaer på møter med presidentene: 
- Club Visioning; strategi og aktiviteter 
- Kommunikasjon  
- Utfylling av KPM dataene i Rotary.org 
 
Besøk i klubbene: 
- Før og under guvernørbesøket 
- Skaffe vertsklubber til to utenlandsstudenter 
- Møte med presidentene, sekretærer og lederne av samfunnskomiteene for å se på 

fremtidige prosjekter og samarbeid mellom klubbene 
 

Samarbeid mellom klubbene: 
- Rotarymarsjen ved Nordbytjernet. Dette arrangeres nå som et fellesprosjekt 

mellom Jessheim, Kløfta og Nannestad, men flere klubber kan bli med på dette  
- Ingen Intercitymøter i perioden, men det har vært flere åpne møter der 

naboklubbene er blitt invitert. 
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9. Kommunikasjonskomité 

Medlemmer i komiteen: Ole Morten Ringdal 
(Oppegård RK, leder), Jan Walbeck (Gjersjøen RK, 
webredaktør), Yvona Holbein (Strømmen RK, DG), 
Arne Nielsen (Skjeberg RK), Vibeke Nygaard 
(Skedsmokorset RK) og Jan Arild Gundersen 
(Sagdalen RK). I tillegg skulle Robert Steine (Borge 
RK) og Tony Fjærgård (Moss RK) bidra.  
 
Kommunikasjonskomiteen skal være en ressurs for 
distriktet og distriktets klubber – bidra til å sette 
kommunikasjon på dagsorden! 

Det ble gjennomført 5 komitémøter, hvorav 2 før 
begynnelsen av rotaryåret. 

 
Prioriterte områder med tilhørende oppgaver i rotaryåret var: 

• Facebook og Hjemmesiden: Utnytte potensialet i digitale media, veilede i bruk av 
hjemmeside og Facebook, herunder også spilleregler ift. hva som legges ut lokalt. 
Beskrive og foreslå kommunikasjonsmuligheter basert på prosjekter og aktiviteter i 
klubbene 

• Hjemmesider til klubbene: Det er laget mal som vil gi mest 
mulig informasjon til aktuelt publikum. Malen foreslår 
menyer og innhold (undermenyer) 

• Linker med gode hjemmesideeksempler henvist til i 
Månedsbrev nr. 4 

• Trykte media: Distriktet tilbød å bistå med tilpasninger av 
artikler som sendes til lokalavisen, veilede om hva som skal 
til for å komme på trykk, om mediakontakt for å komme i 
avisen, invitere pressen m.m. 

• Markedsføringsplan: Det er laget et temaark om 
kommunikasjon, der hovedfokuset var klubbenes 
markedsføringsplan som en helhetlig plan med aktuelle 
aktiviteter 

• People of Action: Veiledet klubbene ift. hvordan man kan 
implementere RIs internasjonale kampanje lokalt. 

• Profilering med riktige logoer – påpekt på 
guvernørbesøkene 

• Kunnskapsoppbygging i distriktet og klubbene – seminarer, 
temaark, månedsbrev 

Profileringsmateriell 

Det er i løpet av rotaryåret produsert roll-up om mentoring for flyktninger. Distriktet 
har også kjøpt inn noe mer profileringsmateriell til egne konferanser. Dette er bl.a. et 
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stort rotaryflagg, en rotaryduk, 4 stativer til vimpler og et buet bordstativ med mange 
nasjonale flagg.  

DG Yvona ba klubbmedlemmene å bruke pin hele tiden og startet aksjon for innkjøp av 
magnetpin under distriktskonferansen. 

DG Yvona ble i forbindelse med Rotary Friendship Exchange kjent med at D2260 
tidligere hadde en distriktsvimpel. DGE Rune Magnussen sa seg villig til å få produsert 
en ny og mer moderne utgave.  

People of Action er rotarys internasjonale kampanje. Det er laget maler på 
www.rotary.org, der medlemmene kan hente ferdigproduserte annonser med følgende 
valgte slagord: Inspire, Transform, Connect og End Polio Now. Både originalbilder og 
egne bilder kan brukes i Facebook-annonser med disse slagordene. 

   

Seminarer om kommunikasjon ble gjennomført 13. og 14. mars på hhv. Kløfta og i 
Råde. Flere av komitémedlemmene bistod, se under Seminarer. 

  
Kommunikasjon: Arne Sigurd Rognan Nielsen Jan Walbeck og Elsa Nysveen 

Kommunikasjon var ofte tema i Månedsbrevet, der DG Yvona viste både klubbenes 
artikler i lokalavisen, bilder fra markeringsdager og stands m.m. 

Distriktets hjemmesider og Facebook-sider 

Distriktets hjemmeside og Facebookside har to forskjellige målgrupper. Hjemmesiden 
oppsøkes som oftest av medlemmer, mens Facebooksiden kan deles med venner, dvs. 
både rotarianere og ikke-rotarianere.  

http://www.rotary.org/
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DG Yvona har sammen med flere, ikke minst webredaktør Jan Walbeck, sørget for 
oppdatering av hjemmesiden og for å legge ut mer stoff om de forskjellige prosjektene 
og aktivitetene.  I tillegg har distriktets Facebookside blitt brukt aktivt – både mhp. 
distriktes aktiviteter og prosjekter i klubbene, men også ofte delt innlegg fra andre 
rotarymiljøer. Convention i Atlanta og Toronto er også godt dokumentert på FB.  

Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 

Ole Morten Ringdal er i tillegg til leder i Kommunikasjonskomiteen i D2260 også leder 
av NORFOs Kommunikasjonskomité. DG-ene 2017-18 satte i gang arbeid med 
kommunikasjonsstrategi, som Ole Morten ledet. Resultatet ble en Kommunikasjonsplan 
for Rotary i Norge 2018 – 2021, vedtatt på Vårmøte i NORFO 13. april 2018. Se kapittel 
om NORFO. 

10. Komité for medlemsutvikling 

Medlemmer i komiteen: Sean Armana (Jeløy RK, leder), Marthe Chr. Haneborg 
(Rakkestad RK) og Lena Mjerskaug (Enebakk RK). 
 
Resultatet i år viser iht. RI-statistikken en nedgang i medlemsmassen på 63 medlemmer, 
fra 1763 medlemmer 1. juli 2017 til 1700 medlemmer 30. juni 2018. Utviklingen over 
flere år, samt resultatet for hver av klubbene følger i tabellen under dette kapittelet. 
 
Sammenligning med andre distrikter (sammenstilt fra Medlemsnett).  
OBS: Det er fortsatt store forskjeller i antall medlemmer ført i Medlemsnett og det som 
finnes i RI-systemet på Club Central i www.rotary.org. Så tallene i tabellen stemmer ikke 
med den offisielle statistikken. 
 

 
 

Medlemsutvikling var prioritet nr. 1 i Rotaryåret 2017-18. Det ble fokusert på følgende: 

1. Beholde dagens medlemmer – gi dem det de etterspør (spør dem først, 
brukerundersøkelse) 

2. Etablere en langsiktig strategi i klubbene med hvordan de skal nå sine mål med å 
rekruttere bl.a. yngre medlemmer og hvor mange hvert år, slik at de kommer i mål 

3. Mangfold; rekruttering av kvinner og medlemmer med minoritetsbakgrunn og yrker 
vi har lite av (særlig profilering, kommunikasjon) 

4. Attraktivitet: Sammenheng mellom type prosjekter – kommunikasjon utad og 
rekruttering (jo mer relevante prosjekter vi har, desto lettere er det å synliggjøre 
dem utad og desto mer interessant blir det for aktuelle personer å bli medlemmer i 
klubben) 

5. Promotere det yrkesrelaterte ved Rotary  
 

http://www.rotary.org/
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Av tiltak som ble gjennomført for å få det til kan nevnes: 

• Temaark om Medlemsutvikling 
• Seminar om Strategi og medlemskap  
• Etablert Club Visioning – for å hjelpe klubbene med strategi 
• Etablert Rotary Business Network – støtte det yrkesaktive elementet 
• Vist gode eksempler (samlinger/distriktskonferanse og månedsbrev), inkl. en 

brukerundersøkelse fra Oppegård RK 
• Tydeliggjort for klubben status mhp. gjennomsnittsalder, kvinneandel og antall 

medlemmer (KPM, guvernørbesøk) 
• Startet Rotary Alumni for å samle ungdom igjen  
• Ba klubbene under guvernørbesøket om å fortsette å holde kontakt med ungdommer 

fra RYLA og ungdomsutveksling, samt deres familier, bl.a. ved lokale prosjekter og 
sosiale sammenkomster 

• Fokus på god ledelse i klubbene under guvernørbesøket (drift, kommunikasjon, 
arkivering, opplæring m.m.) 

• Leder for medlemsutvikling, Sean Armana, har også forsøkt å etablere en 
satelittklubb 

 
Utviklingen er litt dyster, men det er lys i tunnelen. Selv med reduksjon i antall 
medlemmer ser det ut som vi får bedret gjennomsnittsalderen, selv om det går veldig 
sakte (0,4 år per rotaryår, se tabellen nedenfor). For at Rotary skal være en attraktiv 
organisasjon for kommende generasjoner, trenger vi raskere foryngelse av 
medlemmene.  
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Kvinneandelen kunne også vært bedre. Nedenfor følger sammenligning med andre 
distrikter, hentet 3.9.2018 fra RI-database. Kvinneandelen ble tatt opp under 
guvernørbesøket og diskutert ikke minst i de klubbene som fortsatt ikke har noen 
kvinner.  
 

District Clubs Female % Female Male % Male 

2250 46 351 19,91 % 1412 80,09 % 

2260 48 280 16,45 % 1422 83,55 % 

2275 46 189 16,13 % 983 83,87 % 

2290 44 403 21,36 % 1484 78,64 % 

2305 50 343 19,78 % 1391 80,22 % 

2310 52 353 17,15 % 1704 82,80 % 

 

Det er imidlertid noen lyspunkter. Sarpsborg 
RK og Rakkestad RK viste gode eksempler på 
medlemsrekruttering under Midtveismøtet.  
Deres fremgangsmåte, lagt i presentasjonene på 
hjemmesiden under Midtveismøtet, kan gjerne 
benyttes av flere klubber. Club Visioning vil også 
bidra på lengre sikt til økt bevissthet om status 
og behov i klubbene, og forhåpentligvis også 
rekruttering. Type lokale prosjekter, i tillegg til 
gode foredrag og sosiale arrangementer rettet 
mot fremtidige medlemmer, kan gjøre klubben attraktiv i nærmiljøet. 
 

Medlemsutvikling de siste 6 årene (per 30. juni 2018) 
  Statistikk fra www.rotary.org (5 års utvikling + året 2017-18); klubbene som ikke finnes lenger er fjernet 

Club Name 
01-Jul-2013 
Members 

01-Jul-2014 
Members 

01-Jul-2015 
Members 

01-Jul-2016 
Members 

01-Jul-2017 
Members 30-Jun-18 

Askim 61 60 61 59 56 58 

Aurskog-Høland 18 19 18 15 16 16 

Borge 43 44 39 39 42 40 

Drøbak 27 25 23 28 27 30 

Eidsvoll 49 46 47 47 47 46 

Eidsvoll Syd 22 19 20 17 19 19 

Enebakk 26 28 27 29 30 28 

Fredrikstad 50 53 66 58 53 45 

Fredriksten 31 33 33 31 28 27 

Gamlebyen-Fredrikstad 33 32 29 31 28 31 

Gjersjøen, Oppegård 32 32 32 33 31 30 

Halden 53 51 50 53 52 50 

Hobøl-Spydeberg 30 30 33 33 34 32 

Hvaler, Østfold 20 20 22 24 24 20 

Jeløy 39 41 42 45 50 49 

Jessheim 45 43 56 50 49 41 

Kløfta 44 47 50 51 51 47 

Kolbotn 51 52 55 57 56 53 
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Kråkerøy 44 43 43 42 43 42 

Lillestrøm 45 45 48 44 44 40 

Lørenskog 31 32 31 30 30 29 

Lørenskog Vest 27 28 27 25 24 25 

Moss 44 43 37 37 34 35 

Mysen 44 42 43 43 44 44 

Nannestad 31 33 35 35 35 38 

Nesodden 39 39 33 38 38 39 

Nittedal 41 37 38 41 42 38 

Onsøy 32 29 26 34 33 31 

Oppegård 59 58 58 59 58 58 

Rakkestad 59 57 62 61 59 55 

Rolvsøy 27 27 26 24 25 24 

Rygge 39 38 37 37 36 38 

Råde 29 28 25 24 25 26 

Sagdalen 27 28 24 24 26 27 

Sarpsborg 41 39 37 36 36 42 

Skedsmokorset 32 37 33 35 36 31 

Skedsmo Nord 24 26 24 26 25 25 

Ski og Langhus 37 44 42 45 44 44 

Skjeberg 41 39 41 40 40 39 

Strømmen 26 20 22 22 25 21 

Sørumsand 28 27 25 29 26 26 

Trøgstad 36 35 31 31 34 34 

Tune 37 35 37 36 34 30 

Vestby 43 38 36 32 31 23 

Våler, Østfold 25 25 25 25 23 23 

Ørje Norway-Tøcksfors 23 21 26 24 20 21 

Årnes 49 52 52 46 49 43 

Ås 53 47 46 45 51 47 

SUM medlemmer 1855 1827 1773 1770 1763 1700 
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11.  Samfunnsprosjekter 

Det har i år vært mye fokusert på lokale prosjekter i klubbmiljøet. Tilnærmet alle 
klubbene har noen lokale prosjekter. DG Yvona laget sammenstilling av svarene fra KPM 
og sendte dette til klubbene, slik at de kan få idéer fra andre klubber. I tillegg ble det vist 
gode eksempler på Distriktssamlingen, Distriktskonferansen og Midtveismøtet. Også 
hvert månedsbrev hadde litt om lokale prosjekter. Nedenfor nevnes noen av dem, særlig 
de prosjektene der flere klubber samarbeider. 
 
Mentoring for flyktninger 

Flyktningene med bo- og arbeidstillatelse, som 
også har lært seg godt norsk og har en høyere 
utdanning fra hjemlandet, trenger en hjelpende 
hånd i Norge for å komme i gang. Steinar 
Sivertsen fra Lillestrøm RK er ildsjelen som 
brenner for mentoring for flyktninger og klarte 
å spre dette som en samfunnstjeneste i 
rotarymiljøet. Strømmen RK fulgte etter 
Lillestrøm RK og Lørenskog RK og enkelte 
medlemmer, inkl. DG Yvona, ble mentorer for flyktninger. Etter Give a Job 
arrangementet ble også Nittedal med, se bildet. 
 
Rotarys Give a Job 

På samlingen for 
mentorer og flyktninger 
på Måsan i Lillestrøm i 
DGE-året møtte Yvona 
Aiman Shaqura, som 
stiftet «Give a Job». 
Etter en samtale senere 
ble han med som en 
spennende 
programpost på 
Distriktskonferansen. 
Etter dette har område 
G (8 klubber) sammen med andre involverte fra «Give a Job» miljøet bestemt seg for å 
gjennomføre et Give a Job arrangement på Lillestrøm. Slik ble det - 28. februar 2018 på 
Thon Hotel Arena. Steinar Sivertsen var prosjektleder for en flott konferanse med god 
mat, foredrag og musikk/underholdning.  Steinar hadde til og med klart å få kunnskaps- 
og integrerings-minister Jan Tore Sanner til å åpne konferansen! I tillegg var det stands 
med bedrifter og frivillige organisasjoner i hallen, som flyktningene kunne komme i 
kontakt med.  
 

Målet var at 100 flyktninger skulle innkalles til intervju, 20 får jobb/praksisplass og det 
etableres 25 mentor-flyktning relasjoner. Rotarys yrkesbakgrunn og kompetanse, samt 
nettverk i ledende posisjoner passer som hånd i hanske med det flyktningene savner.  
DG Yvona var selv så heldig at hun sammen med ektemannen Gunnar klarte å skaffe 
praksisplass til 2 personer etter dette arrangementet. Nittedal RK har også etablert  
6 mentor-flyktning relasjoner. 
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Seilas med Christian Radich 

Nesodden RK har tilbudt ungdommer samt andre medlemmer og ikke-medlemmer til å 
være med på en seilas fra Bergen til Oslo 3.-6. mai 2018 for 4.000 kroner per deltaker. 
Det ble totalt 38 deltakere som fikk prøve seg i en vindstyrke på opp mot 20 m/s og 
hastighet på ca. 12 knop.  
 
APPLAUS-forestilling 

Rotaryklubbbene i Moss, Jeløy, Rygge, 
Råde og Våler har også i år sponset en 
forestilling fra ungdomsteatergruppen 
APPLAUS: The Addams Family. Det ble 
en kjempesuksess takket være Moss 
Kulturskole og Rotary venn, Lars 
Jegleim, som igjen var produsent. Nær 
200 rotarianere med venner var til 
stede. Før forestillingen deltok 50 
rotarianere i middag og fikk orientering 
om Rotary ved presidenten i Moss RK, 
Per Ivar Clementsen. Guvernør Yvona 
Holbein delte ut stipend med verdi 
10.000 kr på vegne av Rotaryklubbene i 
distriktet. Prisen gikk til Ylva Eggum, en svært talentfull APPLAUS-ungdom. 
 
Rotarymarkering på togstasjonene 

Kolbenklubbene, Kolbotn, Oppegård og Gjersjøen, under koordinering og ledelse av AG 
Rein Grefslie, deltok i en markering av TRFs 100-års jubileum langs toglinjen mellom 
stasjonene Ski og Rosenholm tidlig morgen den 28.9.2017. Klubbene laget egen folder 
for anledningen og spredte informasjon om Rotary. 
 

 
 

Støtte til Karenfolket i Myanmar  

Rotaryklubbene på Jessheim, Kløfta og Nannestad har slått seg sammen om å støtte 
prosjektet "Working with the Karen People" i grenseområdet mellom Thailand og 
Myanmar. Prosjektets lokale benevnelse er «Gyaw Gyaw» (som på norsk betyr «Sakte, 
Skritt for Skritt»). De arbeider for å forbedre levekårene for denne utsatte folkegruppen. 
Prosjektet ble startet og ledes av norske Line Ramstad fra Vormsund. Hun dannet blant 
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annet lokale prosjektteam av innfødte, som ved hjelp av norske sponsormidler, inkl. fra 
rotaryklubbene, bygger skoler og hus til barna og familier i området. 
 

 
 
EL-SOL prosjektet, solcellepaneler i Sør-Afrika 

Klimagruppen Rotary D2260 har 
besluttet å gjennomføre solcelleprosjekt 
ElSol IV. Prosjektet har som mål å gi lys 
og strøm til rundt 50 familier med barn i 
skolepliktig alder i en landsby i Limpopo-
provinsen, nord i Sør-Afrika. Et 
solstrømanlegg for en familie koster 
6.000 kr. Da får de montert fire LED-
lamper inne og to kraftige lys ute, en 
radio og uttak for mobiltelefon og annet 
12V utstyr. Rotaryklubben i Polokwane 
er igjen samarbeidspartner og 
installasjon av anleggene blir gjennomført i september 2018. 
 
Dette er bare noen av mange prosjekter klubbene driver med lokalt og internasjonalt.  

12. Tiltaksfondet 

Tiltaksfondet styres etter egne vedtekter, som ligger på distriktets hjemmesider. 
Tiltaksfondets styre har i 2017-18 bestått av IPDG Johan Østby (leder), DG Yvona 
Holbein og DGE Rune Magnussen. 
  
Alle klubber kan søke om midler fra tiltaksfondet. I 2017-18 var det 5 prosjekter det ble 
søkt midler til. Vedtatt støtte til disse utgjør totalt 43.500 kroner. 
 
Klubb Prosjekt Bevilget beløp  
Nannestad RK Refleksaksjonen 7.000 kr 
Mysen RK iPad som gave  2.000 kr 
Fredriksten RK Snøkanon 7.000 kr 
Drøbak RK Bok-prosjektet 20.000 kr 
Strømmen RK Sagelvafestivalen 2018 7.500 
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De to siste er tilsagn til prosjekter som på bevilgningstidspunktet ikke var gjennomført.  
Etter dokumentert regnskap vil beløpene bli utbetalt i rotaryår 2018-19.  
Videre er det utbetalt om lag 50.000,- kr til klubbprosjekter som i tidligere rotaryår 
hadde fått tilsagn om støtte.   
 
I 2017-18 er det også bevilget 10.000,- per student til klubbene med 
utvekslingsprogram. Dette gjelder følgende klubber: 
 
Klubb Student (inbounds) Bevilget beløp 
Sagdalen RK Alicia (Australia)  10.000 kr 
Strømmen RK Sofia (Australia)  

og Abigail (Mexico) 
20.000 kr 

Ås RK Kalista (Canada) 10.000 kr 
Kløfta RK Sydney (USA) 10.000 kr 
Kolbotn/Gjersjøen/Oppegård RK Lauren (Canada) 10.000 kr 
   
 

13.  Komité for TRF (The Rotary Foundation) 

Medlemmer: 

DRFC Jan Sverre Hanssen (Råde RK) - komitéleder 
RGSC Johan Østby (Enebakk RK) 
RPFSC Egil Kristiansen (Nittedal RK) 
 
Seminarer 2017: 

• Det er gjennomført 2 kvalifikasjonsseminarer 13. og 14. september på henholdsvis 
Kløfta og i Råde. 25 klubber ble kvalifisert for å søke om midler fra The Rotary 
Foundation (TRF). 

• Johan Østby og Jan Sverre Hanssen deltok på TRF-seminar i regi av NORFO 2.11.2017 
på Gardermoen. 

 
Global Grant prosjekter: 

• Eidsvoll Rotaryklubb har fått godkjent et Global Grant prosjekt i Mozambique (GG 
1641210) i samarbeid med Chimoio Rotary Club. Prosjektet, som også er et 
samarbeid med Norges Blindeforbund (The Norwegian Association of the Blind and 
Partially Sighted, NABP), går ut på å skaffe utstyr til mobile behandlingsenheter som 
bl.a. skal behandle cataract (grå stær). Herunder inngår bl.a. en ny ambulanse.  
Prosjektets totalbudsjett er på US$ 86.403 hvorav US$ 11.500 er bidrag fra 
distriktets DDF midler og ca. US$ 30.000 fra innsamling fra lokalt næringsliv og 
Eidsvoll Rotaryklubb.  

• Ås Rotaryklubb har sendt inn søknad om et Global Grant prosjekt i Nepal i 
samarbeid med Patan South Rotary Club. De har knyttet til seg SEWA Nepal, en NGO-
organisasjon som arbeider for miljø og mot forurensning. Prosjektet er GG 1642973. 
Dette er et vann- og sanitærprosjekt, som har som mål å forbedre helsetilstanden til 
lokalbefolkningen gjennom å bygge sanitæranlegg på skole og på offentlige steder. 
Prosjektet inneholder også oppbygging av kunnskap for hvordan man kan forbedre 
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håndtering av avfall, vannkvalitet og sanitet. Prosjektets totalbudsjett er på US$ 
60.750. Bidraget fra distriktets DDF midler er på US$ 17.850. 

• Nesodden RK søker om Global Grant støtte til et Vocational Training Team (VTT) 
prosjekt i Uruguay og Argentina. Prosjektet er et samarbeid med Sunnaas Sykehus, 
NGO hjelpemiddelfondet og NAV, samt Juan L. Lacaze Rotary Club i Uruguay. 
Hensikten med prosjektet er å overføre kunnskap og å lære opp helsepersonell i 
arbeidet med funksjonshemmede i Uruguay og Argentina. Prosjektet har et 
totalbudsjett på US$ 42.180 og ber om US$ 17.000 i støtte fra distriktets DDF-midler. 

 
District Grant prosjekter 2017-2018 (DG1850206): 

Av tildelte DDF-midler utgjorde District Grant midler i 2017-2018 US$ 11.647. Det 
innkom kun fire søknader om støtte til DG-prosjekter. Hele summen ble fordelt blant 
disse fire som var: 

• Skedsmokorset Rotaryklubb m/flere. El-sol prosjektet i Limpopo Polokwane, Sør-
Afrika, hvor 50 familier får tilgang til elektrisitet gjennom solcelleinstallasjoner. 
Bevilget beløp US$ 3.217. 

• Rygge Rotaryklubb. Montering av vannrenseutstyr hos 100 familier, samt ett års 
videreutdanning for lokal jordmor i Guatemala. Bevilget beløp: US$ 3.570.  

• Ski og Langhus Rotaryklubb. Vannboreprosjekt i Kenya, som vil skaffe 200 familier 
rent vann. Bevilget beløp: US$ 1.290. 

• Lørenskog Rotaryklubb m/flere. Gjennomføre et arrangement i samarbeid med 
organisasjonen «Give a Job», som vil kunne skaffe flyktninger og innvandrere jobb i 
Norge. Bevilget beløp: US$ 3.570. 

 
Bidrag til TRF 2017-2018 

Annual Fund : US$ 62.929,08;  AF per capita: US$ 35,69 
Bidrag fra 37 av 48 klubber 

PolioPlus Fund : US$ 30.202,54 
Endowment Fund : US$   5.128,21 
 
Rotary Peace Fellow 

Nittedal RK og D2260 har anbefalt Jackline John Bage fra Sør-Sudan til stipend som 
Rotary Peace Fellow. Dette er et mastergradstudium over 22 måneder, som utdanner 
kandidaten i freds- og konfliktløsende arbeid. Søknaden er anbefalt av distriktet pr 
1.7.2018 og svar vil foreligge 1.12.2018. Kandidaten har valgt Uppsala Universitet som 1. 
valg med 2. valg på Birmingham Universitet. 
 
En stor takk må gå til RPFSC Egil Kristiansen, Nittedal Rotaryklubb, som har nedlagt et 
formidabelt arbeid i denne saken. 
 
Diverse 

DRFC har deltatt gjennom året på fire Skype møter med de øvrige DRFC i Norge.  
DRFC har i tillegg deltatt på diverse klubbmøter hvor TRF var tema. 
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14. End Polio Now 

Det ble mye fokusert på End Polio Now 
kampanjen i rotaryåret, særlig i forbindelse 
med Verdens Poliodag 24. oktober 2017. Flere 
klubber holdt stands i sitt nærmiljø og samlet 
inn penger. Bildet: Moss og Jeløy RK. 
 
I 2017 ble mer enn 430 millioner barn 
vaksinert i 39 land. Det ble i hele 2017 
rapportert 22 tilfeller av polio, hvorav 14 i 
Afghanistan og 8 i Pakistan. Hittil i 2018 er det innrapportert 11 tilfeller i Afghanistan og 
3 i Pakistan. Det ble brukt nesten 2 milliarder doser oral polio vaksine. 
 
Distriktet har i tidligere år overført ca. 20 % av mottatte DDF-midler til Polio Plus. Det 
ble derfor på distriktsrådsmøte 22. februar 2018 vedtatt å overføre 5 000 USD til Polio 
Plus (avrundet fra 4.634 USD = 20 %). 
 
Takket være distriktets bidrag til TRF og poliokampanjen har distriktet per. 4.9.2018 
US$ 18.232 «Foundation Recognition Points», dvs. nok til utdeling av 18 PHF. 
 

15. Ungdomsutveksling og sommerleire  

Kristin Samuelsen (Oppegård RK), ansvarlig 
for ungdomsutveksling, oppsummerer året:  
 
Distriktet har i 2017-18 tatt imot 6 
utvekslingsstudenter (”inbounds”) og 7 
norske studenter var i utlandet, hvorav 2 
har kommet tidlig hjem (”early return”). Det 
var altså 5 som gjennomførte hele 
utvekslingsåret.  
 
Kommende år er det 5 som reiser ut,  
så antallet går altså ned. Totalt vil det være 40 utvekslingsstudenter fra Norge i 2018-19. 
D2260 vil ha utveksling med Spania, USA, Mexico og Australia. 
 
Rekruttering av kandidater for utveksling i 2019-20 er nåværende 10. klassinger. 
 
Inbounds: 
• Sagdalen: Alicia (Australia) 
• Strømmen: Sofia (Australia) og Abigail (Mexico) 
• Ås: Kalista (Canada) 
• Kløfta: Sydney (USA) 
• Kolbotn/Gjersjøen/Oppegård: Lauren (Canada) 
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Outbounds: 
• Strømmen: Julianne (Australia) 
• Kløfta: Marte (USA) 
• Kolbotn/Gjersjøen/Oppegård: Emmy (Canada) 
• Ås: Mina (Canada) 
• Nesodden: Benedikte (USA) 
 
Aktiviteter: 
• Jan./feb: Språk- og kulturkurs (Nesbyen) 
• Feb.: Skicamp (Nesbyen) 
• 9. – 11. mars: Holmenkollen-weekend 
• April: Ambassadørkurs for outbounds, distriktsaktivitet (m/D2310), 50 deltakere 
• Mai: Sertifsering av vertsfamilier og rådgivere 
• Juni: Samling i Oslo for outbounds, multidistriktsaktivitet 
• Juni: Norgestur 
 
I tillegg til Kristin har også DGN Jutta Bachmann (Nesodden RK) og Gro Irene Holt 
(Nittedal RK) bidratt. 
 
Jutta Bachmann var også i år ansvarlig 
for Norgesturen for alle inbounds i 
Norge. Gül Capar og Øystein Mogensen 
var også med for å hjelpe til. 
 
Det ble 23 deltakere i år, og med de 
samme faste kostnadene som tidligere 
(med flere deltakere), sliter dette 
arrangementet økonomisk. Til neste 
år vil det antakelig bli 40 deltakere på 
Norgesturen. Norgesturen var like 
imponerende som tidligere år, med 
stopp i Flå, Nesbyen, Myrland, Myrdal, Flom, Voss, Bergen, Førde/Briksdalsbreen, Stryn, 
Geiranger, Ørnesvingen, Ørskog, Ålesund, Kristiansund og Hunderfossen.  
 
Sommerleire 

Sommerleire (Summer camps) er et lite benyttet rotarytilbud. Det var kun 2 søknader 
om sommerleire fra D2260. Les mer om dette på www.rotary.no under ”Ungdom”. 
Klubbene skal ikke betale noe for sommerleire. Deltakeren må betale 
administrasjonsgebyr til Rotary på 1.000 kr i tillegg til prisen for den aktuelle leiren. 
Leirene er rimelige og er gode tilbud. De beste blir raskt borte. Klubben må 
signere/sende ungdommen ut. Vivianne Jodalen (Skedsmokorset RK) er kontaktperson, 
en oppgave for NORFO.  
 
Sommerleir i utlandet 

Sommeren 2018 var det totalt 17 ungdommer fra Norge som 
reiste på sommerleir, der 6 stk. kom fra D2260. Det er noe 
dårligere enn i fjor da det var 22 stk. totalt og 8 fra D2260. 
Klubbene må ha kandidater klare i februar - mars. 

http://www.rotary.no/
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Sommerleir i Norge 

Det var kun 2 sommerleire i Norge i 2017-18 (mot 4 i fjor). Den ene ble avholdt i D2290 
og arrangert av Grimstad, Notodden og Sem. Den andre, i D2250, var klubbene Bryne, 
Egersund, Gand, Klepp, Sandnes, Sandnes sør og Sokndal arrangører for. Det ble 12+12 
ungdommer fra utlandet som deltok på leirene i Norge. 

16. Rotary Youth Leadership Award (RYLA) 

RYLA er et lederutviklingsseminar for unge ledere og unge med lederambisjoner. Dette 
er en fantastisk mulighet for Rotary til å få kontakt med og bli kjent i en aldersgruppe vi 
normalt ikke har kontakt med. RYLA har vært et offisielt rotaryprogram siden 1971. 
 

Målet med seminaret er å gi 
fremtidens ledere impulser 
og ideer til godt lederskap, 
bidra til å utvikle 
samarbeidsevner og 
kreativitet, bli kjent med 
egen personlighet m.m. 
Samtidig gjøres deltakerne 
kjent med Rotary, dets 

verdier, etiske standard og virksomhet. 
 
RYLA i D2260 har de siste årene vært holdt på Fredriksten festning i Halden. I år ble 
ansvaret for RYLA flyttet for 2 år til område E med klubbene Vestby, Ås, Drøbak og 
Nesodden. De valgte å arrangere RYLA på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. Ole 
Seipajærvi overtok stafettpinnen etter ”RYLA-generalen” John Jones, som har vært 
distriktets programansvarlige gjennom mange år.  
 

 
 
RYLA ble gjennomført fredag til søndag 16.-18. mars 2018 og kostet 5.000 kr per 
deltaker. Det var 44 deltakere fra 34 klubber, med en gjennomsnittsalder på 20,4 år. 
Temaet var Prosjekt/entreprenørskap/motivasjon. Mange av foredragsholderne var 
rotarianere. Arrangementet var vellykket og konsept og sted vil bli det samme i 2019.  
Rakkestad RK, og sikkert flere klubber, fikk en fin artikkel om klubbens engasjement og 
RYLA-deltakere i Rakkestad avis.  
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17.  Club Visioning og Strategikomité 

Gjennom hele året ble det fokusert på at klubbene selv skal 
definere sine langsiktige mål og hvordan man skal komme 
dit. Det operative bidraget var innføring av Club Visioning, 
som første distrikt i Norge. Club Visioning er et verktøy som hjelper klubbene i dette 
arbeidet og som mange klubber og distrikter i verden allerede bruker.  
 
Hvordan startet vi? 

Klubbenes presidenter fikk høre om Club Visioning på Pre-PETS 17.11. og 1.12.2016, og 
deretter på PETS, der særlig del 2 ble fullstendig viet til dette tema. Grunnleggeren av 
Club Visioning, PDG Steve Wilcox (USA), og PDG Nils Fredrik Salén (Sverige) var 
inviterte og presenterte konseptet for klubbpresidenter - først på Strømmen 21. mars og 
deretter i Råde 22. mars 2017. 
 

         
 
Organisasjonen ble etablert 

DG plukket ut aktuelle og motiverte rotarianere og inviterte dem til å være med i 
Strategikomiteen og/eller som fasilitatorer for Club Visioning. Det ble avholdt møte hos 
DG hjemme på Skjetten 10. mai 2017 og Strategikomiteen ble etablert.  
 
De faste medlemmene i komiteen var Per-Christian Nilssen (Ski og Langhus), Jon Ola 
Brevig (Fredriksten), Gry Elisabeth Monsen (Gjersjøen), Bent Andersen (Lørenskog), 
Frank Almaas og Einar Bergum (Kløfta) og Marit Liv Solbjørg (Nittedal). I tillegg har Egil 
Rasmussen (Årnes) deltatt som rådgiver til gruppa i forbindelse med internettrelaterte 
oppgaver (spørreundersøkelser og nettbasert dokumentarkiv), DG Yvona Holbein, 
Gunnar Fredrik Aasgaard (Strømmen) og Lena Mjerskaug (Enebakk) deltatt på noen av 
møtene. Jon Ola Brevig var komitéleder og Marit Liv Solbjørg var nestleder og 
koordinator for Club Visioning.  
 
Det er avholdt 7 protokollerte møter i komiteen – det første 10. mai 2017, som nevnt 
over, og det siste i klatreparken hos Jon Ola nært Halden.  
 
På det første møtet ble det avklart organisering av strategikomiteen, arbeidsoppgaver og 
forventninger til resultat. Det er definert 2 hovedoppgaver: 
• Markedsføre og bistå klubbene med gjennomføring av Club Visioning  
• Gjennomføre en strategiprosess i distriktsorganisasjonen 
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Hovedfokuset var å få i gang strategiarbeid i distriktets klubber ved hjelp av verktøyet 
«Club Visioning» (CV). Strategigruppa har nedlagt et betydelig arbeid med å oversette og 
tilpasse informasjonsmaterialet og original dokumentasjon for CV til norske forhold.  
 
Målet var at 12-15 klubber skulle bestille CV for gjennomføring før 1.7.2018. 
 

Den 16. september 2017 ble det på Mortens kro på Hellerudsletta (Nittedal) 
gjennomført opplæring av fasilitatorer for CV. PDG Steve Wilcox med sin dyktige kone og 
rotarianer Terri, samt PDG Nils Fredrik Salén tok seg av opplæringen.  
 
Følgende 20 personer fra D2260 har gjennomført opplæringen, hvorav de første 17 
deretter fungerte som fasilitatorer. Også flere personer fra D2310 deltok, med DG Stig 
Asmussen i spissen. Fra D2290 deltok DG Erik Gran. Se bildet fra samlingen nedenfor.  
 
Navn Klubb 

Marit Liv Solbjørg Nittedal 

Jon Ola Brevig Fredriksten 

Gry Elisabeth Monsen Gjersjøen 

Per-Christian Nilssen Ski og Langhus 

Bent Andersen Lørenskog 

Frank Almaas Kløfta 

Einar Bergum Kløfta 

Håvar Vindorum Nittedal 

Tommy Finsand Lørenskog 

Tone Kristensen Lillestrøm 

Einar Smedsvig Råde 

Gunnar Fredrik Aasgaard Strømmen 

Karen Marie Ellefsen Lørenskog 

Per Oscar Saugestad Moss 

Egil Rasmussen Årnes 

Biørn Borge Jeløy 

Konrad Bjoner Rakkestad 

DG Yvona Holbein Strømmen 

IPDG Johan Østby Enebakk 

DT Elsa Nysveen Årnes 

 

Videreføring av arbeidet med Club Visioning ble ledet av Marit Liv Solbjørg. Klubbene 
fikk anledning til å bestille presentasjon av dette først. Da fikk de besøk av en av 
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fasilitatorene, som presenterte opplegget og muligheten som ligger i det. De aller fleste 
klubbene bestilte deretter selve CV workshopen.  
 
Resultatet fra rotaryåret 2017-2018 

• Det er gjennomført 20 informasjonsmøter, og 2 møter er bestilt for kommende 
Rotaryår – totalt 22 av 48 klubber.  

• 14 klubber har gjennomført CV. Disse er: Nittedal, Lørenskog, Gamlebyen 
Fredrikstad, Gjersjøen, Råde, Skjeberg, Tune, Moss, Lørenskog Vest, Strømmen, 
Skedsmokorset, Fredriksten (Halden), Fredrikstad og Sagdalen. 

• I tillegg har klubbene Ski og Langhus, Lillestrøm og Sarpsborg bestilt CV workshop 
for kommende rotaryår, og Drøbak RK vil høre mer om CV.  

 
Distriktets mål er altså nådd med god margin og det er 
vi kjempefornøyd med! 
Det viktigste er imidlertid at CV virkelig hjelper 
klubbene. Presidenten i Gjersjøen RK, Tore Matre, 
skrev om CV til DG blant annet følgende: «… 
Programmet ble gjennomført 15. januar. Det var tydelig 
at dette var noe som engasjerte, for nesten alle i 
klubben møtte opp. Facilitatorene gjorde en kjempejobb 
og klarte å styre prosessen på en veldig strukturert 
måte. Det ble gjennomført på litt over 3 timer og 

avsluttet med en oppsummering av prioriterte aktiviteter på de ulike fokusområdene. 
Dette ble veldig bra og har blitt et godt grunnlag for videre utvikling av klubben. 
 
Resultatene fra Club Visioning prosessen blir nå brukt i KPM-en for neste rotaryår og vil 
være et godt redskap for de kommende presidentene. Dette skal være et levende 
«dokument» og det blir nå viktig at de prioriterte punktene blir gjennomgått og diskutert 
minst en gang hvert rotary år, - helst i samband med forberedelse til KPM-en. Totalt sett en 
meget god prosess.» 
 
Gjennomføring av CV-workshopen er en viktig start. Oppfølgingen er imidlertid viktigst, 
for det er gjennom konkrete tiltak og gjennomføring av disse at de omforente målene om 
utvikling av klubben kan nås.  
 
Etter CV workshop i klubben har disse senere blitt fulgt opp for å avklare resultater. Alle 
melder at de er kommet i gang med organisering og oppfølging av prosjekter foreslått 
under CV workshopen. 
 
Den andre oppgaven til Strategikomiteen, å revidere strategi til D2260, ble noe be-
grenset når det viste seg at RI var i gang med revisjon av egen strategi. Mot slutten av 
rotaryåret ble det lagt frem en skisse til fremdrift for å revidere distriktets strategi. Det 
er startet med forarbeid og gjennomført en spørreundersøkelse blant klubbene i 
distriktet. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil inngå i den videre prosessen. 
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18.  Seminarer, kunnskapsbygging  

District Trainer (DT) Elsa Nysveen har i 2017-18 bistått 
både med planlegging og gjennomføring av midtveismøte 
og distriktskonferanse, men ikke minst stått for 
gjennomføring av seminarer i D2260. Seminarene ble alltid 
gjennomført både i Rotaryhuset på Kløfta i Ullensaker 
kommune (eid av Kløfta RK) og på Kihl gård i Råde, 
lokalene der Råde RK har sine møter. 
 
Elsa refererer: Det har vært godt oppmøte og generelt har 
det vært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi har ikke 
hatt skriftlige evalueringer, men muntlige 
oppsummeringer har for det meste vært positive.  
 
Seminarene har vært holdt over samme lest i de tre årene 
DT Elsa har hatt denne funksjonen, men foredragsholderne 
har variert noe fra år til år. Alle foredragsholderne har 

vært hentet fra distriktets tillitsvalgte. DT har arrangert og deltatt på samtlige 
seminarer. 

 
Følgende seminarer har vært gjennomført i 2017-18: 

• Strategi- og medlemskap 30. og 31. august 2017 
Forelesere Jon Ola Brevig, Marit Liv Solbjørg, Lena Mjerskaug og Elsa Nysveen. 
Rotaryhuset hadde 46 deltakere fra 16 klubber 
Kihl gård hadde 44 deltakere fra 18 klubber 

• TRF og prosjekter 13. og 14. september 2017 
Foreleser Jan Sverre Hanssen. 
Rotaryhuset hadde 17 deltakere fra 12 klubber 
Kihl gård hadde 26 deltakere fra 14 klubber 

• Internett – medlemsnett og redigering av hjemmesider 25. og 31. oktober 2017 
Forelesere Johnny Rivli og Dag Gipling. 
Rotaryhuset hadde 32 deltakere fra 18 klubber 
Kihl gård hadde 18 deltakere fra 9 klubber 
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• Introduksjon til Rotary 14. og 15. februar 2018 
Forelesere var Lena Mjerskaug og Elsa Nysveen 
Rotaryhuset hadde 10 deltakere fra 6 klubber 
Kihl gård hadde 17 deltakere fra 8 klubber 

• Kommunikasjon 14. og 15. mars 2018 
Forelesere var Yvona Holbein, Jan Walbeck, Jan Arild Gundersen, Ole Morten Ona 
Ringdal og Arne Sigurd Rognan Nielsen. 
Rotaryhuset hadde 18 deltakere fra 9 klubber 
Kihl gård hadde 15 deltakere fra 10 klubber 

 

19. Rotary Leadership Institute (RLI) 

Rotary Leadership Institute ble startet internasjonalt i 1992 for å gi rotarymedlemmer 
en mulighet for å lære mer om Rotary og om lederskap. Målet var å bidra til økt 
engasjement hos medlemmene og ønske om videreutvikling av klubben og Rotary. 
 
RLI gjennomføres som en dialogbasert og interaktiv opplæring med høyt tempo og mye 
aktivitet, der deltakernes engasjement og kunnskap blir brukt. Opplæringen foregår 
over 3 kursdager (lørdager). Deltakerne blir ledet av egne fasilitatorer, som på forhånd 
har fått opplæring i denne metodikken.  
 
Prosessen for etableringen var slik: 

D2260, under ledelse av District Trainer 
og PDG Elsa Nysveen, er det første 
distriktet i Norge, som sammen med 
D2310 startet RLI i Norge og etablerte RLI 
Division Norway. 
 
DT Elsa Nysveen, på vegne av DG Yvona 
Holbein, sendte brev til RLI Chair David 
Linnet den 22. august 2017, der Elsa ba om 
tillatelse til å opprette en RLI-divisjon i 
Norge. Det kom raskt et positivt svar og 
han ba henne knytte kontakt med Nordens 
RLI- koordinator. 

DG Stig Asmussen og DT Tor Petter 
Gulbrandsen (D2310), DT Elsa Nysveen og DG 
Yvona Holbein (D2260) 

 
Den 5. oktober 2017 ble papirer undertegnet av DG Yvona Holbein (DG 2260) og Stig 
Asmussen (DG 2310) og sendt til RLI Chair for godkjenning. Daværende IPDG Rina Sture 
Kristensen fra Danmark ble vår kontakt, og Elsa møtte henne på Gardermoen den 24. 
oktober. RLI-assistent Egil Rasmussen fra Årnes RK, og DT fra D2310, Tor Petter 
Gulbrandsen deltok også i dette møtet. Det ble avtalt at Rina skulle komme til Norge og 
Rotaryhuset på Kløfta den 10. februar 2018 for å trene og godkjenne RLI-fasilitatorer. 
 
Opplæring av fasilitatorer 

Det var ikke noe problem å få fasilitatorer. Allerede i løpet av høsten hadde flere ytret 
ønske om å delta på denne opplæringen. Den 10. februar kom Rina tilbake til Norge og 
denne lørdagen ble alle de 14 som hadde meldt seg, skolert og godkjent som RLI-
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fasilitatorer. Det er en veldig hyggelig gjeng, med stor kunnskap om Rotary. 
Fasilitatorene kommer både fra D2260 og D 2310. 
 

Dette er de godkjente RLI-fasilitatorene: 

Navn Klubb Distrikt 

Einar Smedsvig Råde RK 2260 

Arne Skaugen Jessheim RK 2260 

Lena Mjerskaug Enebakk RK 2260 

Johan Østby Enebakk RK 2260 

Terje Strømsæther Årnes RK 2260 

Runa Bjerkomp Årnes RK 2260 

Egil Rasmussen Årnes RK 2260 

Elsa Nysveen Årnes RK 2260 

Tor Petter Gulbrandsen Oslo RK 2310 

Stig Asmussen Oslo RK 2310 

Svein Eystein Lindberg Hønefoss-Øst RK 2310 

Tore Røen Oslo St.Hallvard RK 2310 

Terje J.Løken Nesbyen RK 2310 

Yvona Holbein Strømmen RK 2260 

 

Som bekreftelse på gjennomført opplæring, fikk alle diplom og RLI-pin. 
 
Etter dette møtet har Elsa Nysveen, Tor Petter Gulbrandsen og 
Egil Rasmussen hatt flere møter og fikk ferdigstilt brosjyren for 
RLI i Division Norway. Den 25. april møttes «korpset» igjen og 
her ble det tatt avgjørelser om veien videre. Distriktene har via 
DG’ene fått hver sin roll up for RLI, og kostnaden for brosjyren er 
sponset av Egil Rasmussen.  
 
Den 5.  juni 2018 gikk det ut invitasjon om å delta på RLI-
seminarer til alle klubber og tillitsvalgte i våre 2 distrikter. 
Seminarene går på lørdager den 29. september, 20. oktober og 
10. november 2018. I skrivende stund er det allerede påmeldt ca. 
10 personer til høstens seminarer. Både Elsa og DG Yvona er 
stolte over det vi har fått til og gleder seg til fortsettelsen. 
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20. Rotary Business Network (RBN) 

RBN er et positivt tilbud til yrkesaktive rotarymedlemmer og kan også være en god 
rekrutteringsarena for yngre medlemmer.  
 
Fokus på vår yrkesmessige tilknytning 
må ikke bli redusert ved at stadig flere 
medlemmer går over i pensjonistenes 
rekker. Distriktet har derfor oppfordret 
klubbene til å satse på mentoring i 
skolene, knytte til seg kontakter innen 
Ungt entreprenørskap, starte som 
flyktningmentor for våre nye 
landsmenn eller andre aktiviteter som 
fremmer engasjement hos våre 
yrkesaktive medlemmer og tiltrekker 
seg nye.  
 
Videre har DG stått i spissen for etablering av Rotary Business Network, på samme måte 
som i andre land (inkl. Sverige), eller slik Forretningsnettverk i Oslo og i Bærum 
fungerte. Hans Christian Kihl har tatt ansvaret for nettverket og etter litt planlegging 
inviterte han til det første møtet 1. mars 2018 – på Kihl gård, se bildet over. Deretter 
fulgte 2. møte 12. april og det siste i rotaryåret 2017-2018 ble arrangert 7. juni.  
 
Møtene gjennomføres en ettermiddag i måneden og er svært populære – både blant de 
yrkesaktive rotarianerne og deres venner. Hans Christian har derfor allerede datoene 
klare for neste rotaryår. Det er etablert en Facebook gruppe for utveksling av 
informasjon og påmelding. 
 

 21. Rotary Alumni 

Målet med Rotary Alumni var å samle ungdom 
som tidligere benyttet seg av rotary-tilbud og å 
gi dem anledning til å friske opp gamle 
bekjentskap samtidig som klubbene skulle få 
anledning til å knytte nærmere bånd til dem 
igjen. 
 
Etter forsiktig start og samarbeid mellom Lars 
Erik Hermansen (Halden RK), guvernør Yvona og hennes datter Kristine (tidligere 
RYLA-deltaker), foreslo D2260 en samling på Østfold golfsenter med Escape Room som 
hovedattraksjon. Det ble laget en fin invitasjon på flere sider. RYLA-deltakere og 
ungdom fra utvekslingsprogrammet de siste 3 årene ble invitert på mail.  
 
Vi inviterte til «en hyggelig dag, spekket med moro, spenning, fellesskap og personlig 
utvikling». Deltagelsen var gratis. Det var planlagt med opptil 20 deltakere, men kun 
noen få meldte seg på og arrangementet måtte avlyses. Lars og Yvona ble enige om at 
man må tenke på nytt hvordan noe slikt kan gjennomføres. 
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22. Rotary Friendship Exchange (RFE) 

RFE er Rotarys utvekslingsprogram for oss 
rotarianere, drevet av distriktet. Det 
vanligste er utveksling for en periode på 
inntil 12 dager. Et alternativ er en mini-
utveksling over omtrent fem dager, 
vanligvis i Europa. Vi og våre familier tilbys 
muligheten til å oppleve andre kulturer ved 
å besøke hverandres land og hjem. 
Programmet er gjensidig. 
 
Formålet med utvekslingen er å stimulere til internasjonal forståelse, skape godvilje og 
fred, så vel som å knytte kontakter fra person til person over landegrensene. 
 
Hvis du reiser med RFE, vil du oppleve landet på en helt annen måte enn om du reiser på 
egen hånd. Du vil oppleve Rotarys arbeid, bo hjemme hos rotarianere og kan ofte 
etablere varige vennskap, noe som kan resultere i samarbeid om internasjonale 
prosjekter.  
 
Øystein Mogensen, som selv har vært på flere RFE, har tatt seg av dette og forsøkte 
sammen med guvernøren å etablere en plattform for denne nye aktiviteten i distriktet. 
Det ble laget tekst til hjemmeside, eget temaark (også lagt ut på web) og det ble 
promotert på guvernørbesøkene og samlingene/møtene. I tillegg har det blitt sendt ut 
en presentasjon av D2260 og eksempler på hva vi kan vise frem, både lokalt og i Oslo, til 
besøkende rotarianere fra Europa eller andre verdensdeler.  
 
Øystein har også tilbudt å presentere dette i klubbene. På våren ble en tur til Porto i 
Portugal planlagt, men grunnet få påmeldte ble turen avlyst. Dette må forberedes bedre 
og promotering trenger lengre tid for å bære frukter. Begge håper at flere vil hjelpe og 
vise interesse til å delta på en slik spennende utveksling.  
 

23. Lovrådet og Resolusjonsrådet (CoL, CoR) 

Council on Legislation (CoL), Rotarys lovgivende forsamling (Lovrådet), avholdes 
hvert 3. år. Alle rotarydistriktene i verden er representert med én stemmeberettiget 
representant. CoL ble sist avholdt i april 2016. Neste CoL avholdes i april 2019. 
 
CoL 2016 vedtok blant annet å innføre Council on Resolutions (CoR), 
Resolusjonsrådet, for en årlig, nettbasert behandling av forslag til endringer av ikke-
lovmessig og ikke-konstitusjonell art. Dette kan f.eks. være forslag fra klubber og 
distrikter til Rotarys International Board og The Rotary Foundations Board of Trustees 
om å fokusere på og/eller foreta seg noe i én eller annen retning. 
 
Fra forrige rotaryår: Valget av distriktets representant og vararepresentant for CoL 
2019 (inkl. CoR 2017, 2018 og 2019) ble gjennomført ved en ekstraordinært 
sammensatt nominasjonskomité, med meddelelse om nominasjonskomiteens beslutning 
til klubbene i slutten av juni 2017, dvs. ca. 9 måneder etter distriktskonferansen. Lena J. 
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Mjerskaug og Johan Østby, begge fra Enebakk Rotaryklubb, ble valgt som hhv. 
lovrådsrepresentant og vararepresentant i perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2020. 

 
Arbeidet i rotaryåret 2017-18  

• Fremme forslag til CoR 2017 
• Fremme forslag til CoL 2019 
• Fremme forslag til CoR 2018 
 
Forslag til CoR 2017 
Fristen for å fremme forslag til behandling på CoR var 30. 
juni 2017. De 38 forslagene som skulle stemmes over på 
CoR 2017 ble bekjentgjort på Rotary Internationals 
hjemmeside 1. oktober 2017. 

 
Forslag som skulle stemmes over ble informert om på Distriktskonferansen 2017 
(samme dag som forslagene ble offentliggjort). Alle Rotarymedlemmer kunne gå inn og 
lese forslagene som skulle stemmes over på CoR, men kun lovrådsrepresentanten kunne 
avgi stemme. Forut for lovrådsrepresentantens stemmegivning, ble distriktets klubber 
oppfordret til å gjennomgå forslagene og komme med innspill. Forslagene ble også 
fremlagt for-, og diskutert med distriktsrådet samt distriktsguvernør, det ble avholdt 
møte mellom lovrådsrepresentant og vararepresentant samt at det ble avholdt to møter 
med lovrådsrepresentantene i de fem andre norske distriktene. 
 
Den elektroniske stemmegivningen var mulig i perioden 15. oktober – 15. november 
2017. Resultatet fra CoR 2017 ble offentliggjort 20. november, meddelt alle distriktets 
klubber og distriktsrådet og kan leses her: https://my.rotary.org/en/cor/vote.  
 
Forslag til CoL 2019 
Fristen for å fremme forslag til CoL 2019 var 31. desember 2017. Det er ikke registrert 
mottak av forslag til endringer for behandling på CoL 2019 fra distriktets klubber 
og/eller distriktsledelsen.  
 
Forslag til CoR 2018 
Fristen for å fremme forslag til CoR 2018 var 30. juni 2018. Det er heller ikke registrert 
mottak av forslag til endringer for behandling på CoR 2018 fra distriktets klubber 
og/eller distriktsledelsen. 
 
Distriktets lovrådsrepresentant har informert om CoL og CoR på Distriktskonferansen 
2017, i diverse klubbmøter samt deltatt i-, og informert distriktsrådet i Rotaryåret 2017-
18. Likeledes har distriktets lovrådsrepresentant i ulike fora informert om de endringer 
som ble vedtatt på CoL 2016, spesielt mht. den vedtatte «mulighet for fleksibilitet» for 
klubbene.»  
 
 
 
 

https://my.rotary.org/en/cor/vote
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24. Guvernører for 2019/2020 og 2020/2021 

DGE Jutta Bachmann, guvernør 2019/2020 

Jutta, som er medlem i Nesodden RK, kom fra Tyskland til Norge pga. en jobb hennes 
mann Lutz fikk ved Universitetet i Oslo. Mannen er også rotarianer – datteren likeså. 
 
Jutta har vært en drivkraft som leder av ungdomsprogrammer i D2260 i mange år, og er 
fortsatt aktiv med ungdomsutveksling i distriktet. 

 
DGN Ine Barlie, guvernør 2020/2021 

Ine er medlem av Kolbotn RK, der hun var president 2016/2017.  
 
Ine jobber som fagkoordinator for barnefysioterapeutene i Oppegård kommune. Etter 
flere år som bryter på internasjonalt toppnivå har Ine hatt svært mange oppdrag 
nasjonalt og internasjonalt. I dag bruker hun mye av sin fritid til å trene yngre brytere.  
 

25. Resultatregnskap og balanse 
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26. Revisors beretning 

 

 


