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For et år det har vært! Nå er året «mitt» fortid. Ine har gått inn 
som distriktets guvernør, og Roald Fiksdal fra D2305 har tatt 
over min rolle som styreleder i Norfo. Da jeg sa ja til 
guvernørsvervet for rundt tre år siden, kunne jeg ikke i mine 
villeste drømmer forstille meg at året som guvernør for distrikt 
2260 kunne bli som det ble, at det skulle gå så fort og samtidig 
så sakte, spesielt i krevende tider. Og koronaviruset gjorde sitt. 
Siden 12. mars har vi hatt unntakstilstander i hele verden. 
Viruset har krevd distansering, men har samtidig brakt oss 
nærmere hverandre. Vi har oppnådd mye, har blitt bedre kjent 
under områdemøtene, distriktskonferanse, RLI og andre 
seminarer, og ikke minst gjennom nettbaserte møter.  
 
Takk for flott samarbeid. Vi sees neste rotaryår! 

Rotaryhilsen, 

DG 2019-2020– og nå IPDG Jutta Bachmann 

 

Rotary Connects the World:  www.d2260.rotary.no 
 

 

 

 

KLUBBJUBILEER 
 
Askim RK ble chartret 6.7.1949, Tune RK den 24.7.1965 og Ås RK den 10.7.1959. Vi gratulerer klubbene og 
takker for alt de gjør for samfunnet.  
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NY AUTOGIROAVTALE 
 
 
Ny digital Autogiro m/signering via 
BankID/BankID på telefon. 
 

Ny ordning for Autogiro lanseres nå. Da blir 
det slutt på den gamle ordningen med PDF 
som fylles ut, og sendes i posten. Den nye 
ordningen gjelder i første omgang Autogiro til 
TRF Annual Fund. I løpet av relativt kort tid 
vil det også bli mulig å tegne Autogiro for 
Polio+ med den nye ordningen. Litt ut på 
høsten vil det også bli åpnet for 
engangsbetalinger til TRF, også til 
Fredsfondet. Ved engangsbetalinger vil 
kortløsning bli benyttet, med signering via 
BankID. 

 

Linken som skal benyttes er: 

https://www4.solidus.no/SolidusUser/avtalest
raks/35A7B50C-E391-4B93-871E-
E5CD9730672C 
 
 
 
 

MOMS-KOMPENSASJON 
 
NORFO jobber fremdeles med dette. Det er 
sendt en purring til Lotteri- og stiftelsestilsynet 
om hvor langt de har kommet med behandling 
av klagen vår. Avgjørelsen er forsinket pga 
korona. Vi holder dere oppdatert. 

JUNI ER ROTARY 
FELLOWSHIPS MÅNED 
OG JULI TRANSITION 
MÅNED 
 
Fellowships er noe for rotarianere som vil treffe 
rotarianere fra hele verden med interesse for 
fritidsaktiviteter (Recreational Fellowships) eller 
yrkesinteresser (Vocational Fellowships) samtidig 
som man gjør «good in the world». Man løper blant 
annet for å samle inn penger for Shelterbox, 
EndPolio, og mange andre prosjekter. Det finnes en 
rekke forskjellige fellowships. Sjekk 
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-
fellowships for fellowships som kunne passe dine 
interesser. Vår mann i distriktet som kan hjelpe 
dere videre, heter Rolf Mikkelsen. Dere finner 
kontaktinformasjonen hans i håndbøkene 2019-
2020 og 2020-2021.  
 
Jeg er blant annet medlem i maraton-fellowshipet 
og gleder meg hvert år til å treffe løpeglade 
rotarianere fra hele verden, sist på Island. Du må 
ikke nødvendigvis løpe, du kan gå eller kun være 
med for å treffe andre rotarianere og besøke 
interessante steder verden rundt. Det blir alltid 
mye moro og god mat. I år setter dessverre 
coronaviruset en stopper til neste maraton, som 
skulle vært i Portugal. Det er synd, men det blir 
flere hyggelige løpeturer i årene som kommer.  
 
 

 

 
Har du vært på en RI Convention før? Da vil du 
alltid ha lyst til å delta igjen. Det er en utrolig 
opplevelse. Her føler du at du er medlem i en stor 
rotaryfamilie, du møter mellom 25.000 og 40.000 
rotarianere fra hele verden og stemningen kan 
ikke beskrives. Den neste RI Convention finner 
sted i Taipei. Sjekk linken nedenfor for mer 
informasjon og registrering og program. 
 
https://convention.rotary.org/en 
 
 
4. –8.6. 2022: Houston 
27. – 31. 5. 2023: Melbourne 
 

https://www4.solidus.no/SolidusUser/avtalestraks/35A7B50C-E391-4B93-871E-E5CD9730672C
https://www4.solidus.no/SolidusUser/avtalestraks/35A7B50C-E391-4B93-871E-E5CD9730672C
https://www4.solidus.no/SolidusUser/avtalestraks/35A7B50C-E391-4B93-871E-E5CD9730672C
https://convention.rotary.org/en


  

RYLA 2020 

GUVERNØRSKIFTE 
 
Onsdag 24. juni var tiden inne til å overlate 
stafettpinnen til påtroppende distriktsguvernør 
Ine Barlie.  
 

 
 
Avtroppende distriktsguvernør Jutta Bachmann 
takket teamet sitt i året som har gått og delte ut 
utmerkelser for innsatsen teamet hennes har 
gjort.  
 
Bildet viser Tor Willy Johansen (avtroppende 
AG område F), Arne Skaugen (avtroppende AG 
område H), IPDG Rune Magnussen, DGN Hans 
Christian Kihl, DYEO Kristian Samuelsen, DGE 
Lars Borgestrand, Dag Johansen (påtroppende 
AG område F), Arne Sigurd Rognan Nielsen 
(påtroppende AG område A), Konrad Bjoner 
(avtroppende AG område A og AG område D), 
Geir Anda (påtroppende AG område H), og Finn 
Olaf Berg (AG område B), avtroppende 
distriktsguvernør Jutta Bachmann og 
påtroppende distriktsguvernør Ine Barlie.  
 
 
 

 

 

 

ROTEX 2260 – 
noe for våre rebounds! 

 
Vi er glade for å kunne meddele at D2260 nå har 
fått sin egen Rotex-klubb. Fem tidligere 
utvekslingsstudenter har, med god støtte av  
DYEO Kristin Samuelsen, opprettet ROTEX 2260. 
Stiftelsesmøte var på distriktskonferansen på 
Color Fantasy, og klubben er nå offisielt registrert 
i Brønnøysundregisteret.  
 
Klubben har til formål å arbeide for og støtte 
Rotarys arbeide.  Formålet skal oppnås gjennom 
følgende aktiviteter: Delta i og bidra  til å formidle 
informasjon om ungdomsarbeidet i Rotary på 
rotarymøter. Etter anmodning møte på konferanser 
og samlinger i Rotarys regi. Hjelpe til med 
arrangementer for Rotarys ungdomsutveksling 
(bl.a.:  ambassadørkurs, RYLA, 
distriktskonferanser, informasjonsmøter m.m.).  
Gjennomføre prosjekter som faller inn under de 
seks fokusområdene til  Rotary International/The 
Rotary Foundation. Jobbe tett sammen med  
DYEO i D2260 og rapportere til denne kvartalsvis. 
 
 
 
 

 
 
RYLA 2020 avholdes på Oscarsborg 16. – 18. oktober 2020. RYLA-komiteen har sendt en epost til klubbene 
som har påmeldt deltakere til RYLA, som skulle gå av stabelen i mars 2020, men som måtte utsettes pga 
korona. Sjekke epostene deres, eller ta kontakt med Britt Heidi Berger (ryla2260@rotary.no) for mer 
informasjon.  
 
Korona har satt en stopper for mye, også  RYLA 2020, men teamet gjør alt – i samarbeid med klubbene – for 
at RYLA 2020 skal kunne gjennomføres i oktober. Informasjon om RYLA 2021 kommer om ikke så lenge.  

 

mailto:ryla2260@rotary.no
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ROTARY søker om TV-aksjonen for høsten 2022 til 
«en poliofri verden» 

 
 
Orientering til distriktene om arbeid med søknad om å få NRKs TV-aksjon i 2022 til Rotary 
og "En poliofri verden!" 

  
Rotary i Norge ved Norfo besluttet på Vårmøtet 17.04.2020 å søke om NRKs TV-aksjonen i 2022. TV-
aksjonen skal ha som formål å samle inn penger for en ekstraordinær innsats for å lykkes med å utrydde 
polio og vi vil kalle den "En poliofri verden!". Den vil inngå i Rotarys arbeid med End Polio Now. 
  
Det har blitt sendt ut informasjon til alle klubbene om arbeidet vi skal i gang med for å forberede Rotarys 
søknad for å få TV-aksjonen i 2022. NORFO vil koordinere arbeidet med søknaden og arbeider nå for å 
rekruttere en prosjektleder fra 1.1.2021. Prosjektlederen skal rapportere til NORFO sitt styre gjennom en 
styringsgruppe som består av NORFO`s arbeidsutvalg. 
 
Om vi skulle vinne fram med vår søknad om TV-aksjonen, vil organisasjonen som vi har valgt å kalle Rotary 
Norge TV-aksjonen (RNTV) bli oppskalert. Bl.a. skal det inngås et samarbeid med en organisasjon NRK 
bruker som har årelang erfaring med å kjøre TV-aksjoner (som for Care, Kirkens Bymisjon, Unicef m.fl.). 
Hvis vi ikke lykkes med å hente inn eksterne midler, vil vi måtte komme tilbake til distriktene og be om 
bidrag, slik det ble gjort med Handicamp. 
 
I tillegg til den betalte prosjektlederen er det behov for en rekke personer som kan tenke seg å gjøre en 
frivillig innsats i arbeidsgrupper. Vi ber om at de som kan være interesserte i prosjektlederstillingen (se 
utlysningstekst) eller i annet frivillig arbeid i arbeidsgruppene om å ta kontakt. Nærmere informasjon vil 
ligge på NORFOs hjemmeside. 
 
Ideelt sett vil prosjektleder være en Rotarianer, men vi vet ikke ennå om en slik person finnes i våre rekker 
og det er derfor tatt høyde for at en utenforstående person kan engasjeres. Dette vil i begge tilfeller være en 
lønnet stilling. 
 
Det vi kan si i denne omgang er: 
 
-          Tiltredelse 1/1/21. 
-          Type ansettelse: Engasjement med varighet 1-4 år, avhengig av om, eller når, vi blir tildelt TV-
aksjonen 
-          Stillingsbrøk: Skalerbar frem til en tildeling av TV-aksjonen foreligger (juli 2022, eller juli 2023). 
Stillingen økes deretter i forhold til størrelsen på oppgavene i samråd med styringsgruppen.  Det antas full 
stilling etter tildeling. 
 
-          Arbeidssted: Oslo, men en del reising må påregnes. 
 
Krav til søker 
 
-          Høyere relevant utdanning 
-          Flere års leder-erfaring, gjerne med personalansvar. 
-          Utpregete samarbeidsevner, og -vilje. 
-          God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, Norsk og Engelsk. 
-          Erfaring med å håndtere media, politikere, bedriftsledere mv. 
-          God kunnskap om organisasjonen Rotarys verdier og idealer  
 
Ta kontakt med sekretær Johan Østby innen 15. august for mer informasjon dersom du selv er interessert eller 
vet om gode kandidater. 
    
Vi er overbevist om at å søke og få TV-aksjonen vil være svært viktig for Rotary`s arbeid med å utrydde 
polio. Det er også viktig for Rotary som organisasjon, ved det engasjementet som naturlig blir skapt ved 
gjennomføringen av TV-aksjonen. Ved det unike samarbeidet med The Bill & Melinda Gates Foundation har 
vi dessuten en mulighet til å kunne få 3 kroner ut av hver innsamlet krone, ved at de gir 2 kroner for hver vi 
samler inn. 
 



 

 

 JOIN LEADERS:  www.rotary.org/fellowships 

Rotary Fellowships consist of members who share a 
common interest in recreational activities, sports, 
hobbies, or professions. These groups help expand 
skills, foster vocational development, and enhance the 
Rotary experience by exploring interests while 
developing connections around the world. 
 
OVERVIEW 
x Help participants make lasting friendships outside 

their own club, district, or country 
x Advance Rotary’s public image and identity 
x Serve as an incentive for joining Rotary and for 

maintaining active membership 
 

ORGANIZATION 
x Function independently of Rotary International by 

establishing their own rules, dues requirements, 
and administrative structure. 

x Are open to Rotarians, their family members, as 
well as participants and alumni of all Rotary and 
Foundation programs. 
 

STARTING A NEW FELLOWSHIP 

If your recreational or vocational interest isn’t 
represented by Rotary’s current Fellowships, contact 
rotaryfellowships@rotary.org for information about 
starting a new group.  
 

ADDITIONAL INFORMATION 
Visit www.rotary.org/fellowships for additional 
resources on Rotary Fellowships. 

Contact rotaryfellowships@rotary.org with questions. 
 
 

ROTARY FELLOWSHIPS 

mailto:rotaryfellowships@rotary.org
http://www.rotary.org/fellowships
mailto:rotaryfellowships@rotary.org


 

 
 

4 X 4 Vehicles http://rotary4x4.org.za Lawyers www.rotarianlawyersfellowship.org 
Amateur Radio  www.ifroar.org Magicians www.rotarianmagician.org 
Antique Automobiles www.achafr.eu Magna Graecia     www.fellowshipmagnagraecia.org 
Beer  www.rotarybrew.org Marathon Running www.rotarianrun.org 
Bird Watching  www.ifbr.org Military Veterans http://rotarianveterans.org/ 
Bowling      http://www.rotariansbowling.org/ Motorcycling www.ifmr.org 
Canoeing      http://sites.google.com/site/canoeingrotarians/ Music www.ifrm.org 
Caravanning www.rotarianscaravanning.org.uk Old and Rare Books www.rotaryoldbooks.org 
Chess   www3.sympatico.ca/brian.clark Past District Governors www.pdgsfellowship.org 
Computer Users  http://www.icufr.org/ Photographers www.facebook.com/groups/IFRP1/ 
Cooking  www.rotariangourmet.com Police and Law Enforcement www.polepfr.org 

Convention Goers  www.conventiongoers.org Quilters and Fiber Artists www.rotariansquilt.org 

Corporate Social 
Responsibility 

http://www.csr-rotarianfellowship.org/ Railroads www.ifrr.info 

Cricket   www.rotarycricket.org Recreational Vehicles http://www.rvfrinternational.com/home.html  

Cruising 
www.facebook.com/groups/cruisingrotariansfell
owship 

Rotary Global History www.rghfhome.org 

Curling   www.curlingrotarians.com Rotary Heritage and History www.rhhif.org 
Cycling  www.cycling2serve.org Rotary Means Business www.rotarymeansbusiness.com 
Doll Lovers http://rotarydlf.org/ Rotary on Pins www.rotaryonpinsfellowship.com/ 
Draughts boyebade@hotmail.com Rotary on Stamps  www.rotaryonstamps.org 

E-Clubs http://rotarianseclubfellowship.org/ Rowing http://www.iforr.org 
Editors and Publishers  www.facebook.com/groups/IFREP/ Russian Culture Germany.eckstein.artur@googlemail.com 
Educators www.rotarianeducators.org Scouting www.ifsr-net.org 

Environment  www.envirorotarians.org Scuba Diving 
https://www.facebook.com/groups/15095939271
9/about/https://www.facebook.com/groups/1509
59392719/about/ 

Esperanto  http://radesperanto.monsite-
orange.fr/index.html Shooting Sport www.shootingsportrotarians.org 

Ethics 
www.facebook.com/groups/113395066663010
0/ Singles www.rsfinternational.net 

Fishing                  www.facebook.com/groups/InternationalFellow
shipofFishingRotarians 

Skiing www.isfrski.org 

Flying www.iffr.org Social Networks   www.rosnf.org 
Genealogy  https://www.facebook.com/RIfellowship Surfing https://www.facebook.com/SURFSurfersUnite/ 

Go   www.gpfr.jp Table Tennis 
www.facebook.com/Table-Tennis-Fellowship-of-
Rotarians-1130180430367736/  

Golf   www.igfr-international.com Tennis www.itfr.org 
Health Professionals   https://www.rotary-site.org/health-professionals Total Quality Management www.rotarytqm.it 
Hiking  paskky@gmail.com Travel and Hosting   www.ithf.org 
Home Exchange  www.rotarianhomeexchange.com Water Polo https://www.facebook.com/IWpFR/ 
Honorary Consuls kappenberger@gmail.com Wellness and Fitness kappenberger@gmail.com 
Horseback Riding franz.gillieron@hispeed.ch Whisk(e)y  www.whiskeydram.org 
Internet     www.roti.org Wine www.rotarywine.net 
Jazz www.rotaryjazz.com Yachting  www.iyfr.net 
Latin Culture https://www.facebook.com/RotariosLatinos/?fre

f=ts Yoga www.rotarianyoga.org 

  

EN—(0218) 

ROTARY FELLOWSHIPS 
Interested in a particular Fellowship? Connect directly: 
 
 

http://rotary4x4.org.za/
http://www.rotaryjazz.com/
http://www.rvfrinternational.com/home.html


TV-AKSJONEN 2022 TIL “EN POLIOFRI VERDEN”



Rotary og utryddelse av polio

• 1979: Pilotprosjekt på Filipinene:                             
6 millioner barn ble vaksinert.
• 1985: Rotary lanserer PolioPlus Blir

verdens største globale folkehelseinitiativ
koordinert av private.
• 1988: Rotary blir en spydspiss i

partnerskapet Global Polio Eradication 
Initiative (GPEI), sammen med World 
Health Organization, UNICEF og U.S. 
Centers for Disease Control    and Prevention. 
Senere slutter The Bill & Melinda Gates 
Foundation seg til initiativet. 



Polio og COVID-19
• Dør-til-dør-aksjoner i Pakistan og Afghanistan for å 

vaksinere er satt på vent inntil forbud mot å gå ut er 
opphevet.
• Hele infrastrukturen som er bygget opp for å 

bekjempe polio: Helsearbeider, helsesenter, 
laboratorier mm. er stilt til disposisjon i arbeidet for 
å stoppe COVID-19.
• Vaksinasjonsarbeidet går for fullt der det er mulig.
• The Bill & Melinda Gates Foundation er fortsatt med. 

(Feilinformasjon har sirkulert.)



Effekten av Rotarys polioarbeid
Siden 1988 har Rotary:
• Bidratt til vaksinering av mer enn 2.5 milliarder

barn
• Bidratt til forebygging av mer enn 17.4 millioner

tilfeller av poliolammelser
• Bidratt til å avverge at mer enn 1.5 millioner

barn døde fordi vaksinen ble supplert med 
vitamin A og markkur

• Brukt over $1.7 milliarder på utryddelse av polio

MEN - ARBEIDET ER IKKE SLUTTFØRT!



Hvorfor arbeide for å få TV-aksjonen?
• Rotary har lovet verdens barn å utrydde polio.
• Målet er innenfor rekkevidde, men den fasen vi er 

inne i nå er ekstremt kostbar. 
• TV-aksjonen innbringer årlig ca. 240 mill. kroner.
• I vårt tilfelle vil The Bill & Melinda Gates 

Foundation doble den private andelen av 
innsamlede midler. Det vil øke forventet resultat
vesentlig. (Avtalen utløper 1. juli 2023)
• TV-aksjonen vil gi Rotary positiv

oppmerksomhet.



Forankring
• De norske distriktene samarbeider om 

fellesprosjekter gjennom Norfo, Norsk Rotaryforum.

• Distriktsguvernørene har gjennom vedtak på Høst-
og Vårmøter i de siste 3 årene bekreftet at de vil søke 
om å få TV-aksjonen til End Polio Now.

• Mange rotaryklubber er allerede engasjert i TV-aksjonen
som bøssebærere og har etterspurt at den skal gå til End 
Polio Now i mange år.

• Det informeres om TV-aksjonsarbeidet høsten 2020 på
alle distriktenes årsmøter.



Vi søkte om å få TV-aksjonen i 2020

Men, vi vant ikke frem den gangen.
• Dette er ikke uvanlig.
• De fleste organisasjoner søker flere ganger før de når 

frem
• Mange svært gode og verdige «konkurrenter»
• Vi lærte mye om prosessen
• Masse nyttig arbeid la grunnen for neste gang…



Organisering
• Prosjekteier (PE): Norfo, Rotary Norge. Representert ved 

Norfos styre.
• Prosjektansvarlig (PA): Leder av Norfos arbeidsutvalg
• Styringsgruppe: Norfos arbeidsutvalg, utvidet med den som 

var leder foregående år. Ved å utvide styringsgruppen på denne 
måten sikres en kontinuitet over 4 år. Norfos AU arbeider i 
andre saker i den nåværende sammensetning i henhold til 
Norfos vedtekter § 3.2

• Prosjektleder (betalt): Engasjeres fra 1. jan. 2021 i skalerbar 
stilling for å lede prosjektorganisasjonen, Rotary Norge TV-
aksjonen (RNTV). Hvis Rotary tildeles TV-aksjonen i 2022 vil 
stillingsstørrelsen utvides i henhold til oppgavene.

• Arbeidsgrupper/ressursgrupper: Opprettes etter behov. 



Faser:
1. Forankring hos og motivering av egne medlemmer 

og utarbeidelse av ny søknad.

2. Planlegge og gjennomføre selve TV-aksjonen.

3. Gjennomføre aksjonsuker i Afghanistan og 
Pakistan og langs grensen mellom de to landene.

4. Rapportere og evaluere.



Prosjektet vil omfatte:

1. Sørge for at Rotary oppfyller alle krav for å kunne søke, f.eks. 
ved å opprettholde distriktenes godkjennelse hos 
Innsamlingskontrollen.

2. Lokalisere og bruke Rotarys ressurser.
3. Innhente eksterne ressurser hvor nødvendig
4. Definere prosjektene pengene skal brukes til, i samarbeid 

med Rotary/End Polio Now i Evanston.
5. Utarbeide søknaden til NRK TV-aksjonen.
6. Fortsette forankringen. Vektlegge informasjonsflyt.
7. Gjennomføre TV-aksjonen sammen med NRK.
8. Gjennomføre prosjektene (bruke pengene) via End Polio 

Now.
9. Rapportere til NRK når arbeidet er sluttført.



Fordeling av oppgaver

Norfo: Ansvarlig for prosjektet i alle faser.

En frittstående profesjonell organisasjon bygd opp av 
NRK vil organisere selve innsamlingsaksjonen under 
ledelse av en prosjektleder oppnevnt av Rotary.

De innsamlede midlene overføres til Rotary/End Polio 
Now.

Klubbenemå stille med entusiasme og flest mulig 
bøssebærere.



Kostnader og finansiering
Fase 1 -Planlegging, forankring, skrive søknad
Lønns- og aktivitetsmidler pr år: NOK 1 million
Finansieres via sponsormidler eller bidrag fra distriktene.

Fase 2 - Planlegge og gjennomføre selve TV-aksjonen.
NRKs innsamlingsaksjon koster ca NOK 40 mill. Den 
finansieres av de innsamlede midlene men må forskutteres 
av RNTV.
Lønn til prosjektleder: Finansiering ikke avklart pga. ny 
avtale med NRK som er under utarbeidelse.



Finansiering i søknadsperioden

Lønn til prosjektlederen må finansieres. Enten via 
tilskudd fra distriktene eller ved hjelp av 
sponsormidler.

Det arbeides med ulike løsninger. Klubbene vil bli 
holdt orientert. 



Vil du være med?
• Vi behøver en prosjektleder, fortrinnsvis en rotarianer, men 

det er ikke et krav.

• Frivillige rotarianere som vil delta i arbeidsgrupper og kan litt 
om økonomi, informasjonsarbeid, polio eller annet relevant for 
arbeidet.

• For mer informasjon, kontakt:

• Claus E. Feyling: 48001747, cfeyling@cerfe.no
• Erik Kreyberg Normann: 97501120, erik@normann.no
• Ingrid Grandum Berget: 91365033, ingrid.berget@gmail.com



“The progress on polio is a reminder of what 
people can accomplish when they are bold, 
determined, and willing to work together.”
- Bill Gates at the 2017 Rotary International 
Convention, Atlanta, GA, USA
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Kjære Rotarianer! 

Velkommen til Distriktskonferansen 2020!  
  

Det er med stor glede vi inviterer til Distriktskonferansen 2020. Årets  
arrangement holdes på  

  

Quality Hotel Entry på Kolbotn 19.-20. september 2020 

 
2020 har blitt et annerledes år med en pandemi som har satt en bremse  
på hele samfunnet. Heldigvis kan vi nå løsne på bremsen og i tråd med  
anbefalingene til Regjeringen og FHI kan vi nå arrangere våre Rotary møter  
som før OG ikke minst også arrangere årets Distriktskonferanse.  

Vi gleder oss!  

Årets konferansetema er: Likeverd, toleranse og fred.  

RI president 2020-21, Holger Knaack, sa disse tre ordene under International Assembly i San Diego i 
år. Dette er verdier som står sterkt i Rotary. Fred er et av FNs bærekraftmål og årets temaer er en rød 
tråd fra fjorårets konferanse som IPDG Jutta Bachmann arrangerte på Kielferga. Mange av FNs 
bærekraftmål ble da tatt opp. Likeverd, toleranse og fred er vide temaer og vi har fått inn spennende 
foredragsholdere som vil belyse disse fra ulike ståsteder.  

Selve konferansen begynner lørdag 19. september men noen ønsker å starte allerede fredag 18. 
september til en «Get Together» samling hvor et enkelt måltid serveres kl. 1900. En fin anledning til å 
bygge og vedlikeholde våre nettverk utover kvelden, og veldig hyggelig. 

Ledsagerne er som alltid velkomne til å delta på årets konferanse, og det er lagt opp til en 
ledsagertur på lørdag formiddag. De er selvfølgelig hjertelig velkomne til å delta i 
konferanseprogrammet eller bare måltidene.  

 Det blir også i år et «House of friendship» hvor klubber og andre kan vise sine prosjekter, gjerne også 
spennende inntektsgivende prosjekter.  

OBS: Husk at deltakelse på distriktskonferansen er obligatorisk for klubbpresidentene, og på 
generalforsamlingen lørdag ettermiddag er det ønskelig at alle klubbene er representert. Dette er 
distriktets årsmøte som bl.a. behandler foregående guvernørs årsmelding og regnskap. 
Årsmøtedokumentene sendes til klubbpresidentene på forhånd.  

 
Distriktskonferansen er åpen for alle og det er veldig hyggelig om nyere medlemmer også vil delta. 
Det er en flott anledning til å bli bedre kjent med Rotary som organisasjon, man øker sitt nettverk og 
blir inspirert! Motto for Rotaryåret 2020-21 er «Rotary Opens Opportunities» så en slik konferanse 
inviterer til refleksjon, læring og ideer som man kan ta med seg videre inn i egen klubb og i våre liv.  
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Programmet er spennende med gode foredragsholdere. Tidligere statsminister Kjell Magne 
Bondevik kommer men i tillegg vil vi også få besøk av  
 

• Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet 
• Turid Astrid Reksten, orlogskaptein, tidligere deltaker på Rotary Peace Fellowship-studier i 

Thailand 
• Inger Skjelsbæk, tidl. Deputy Director PRIO, Professor UIO. 

 
Vi kommer tilbake med enda flere navn etter hvert! 
 

Priser  

Prisene er per person  

Periode Enkeltrom Dobbeltrom For 2 i dobbeltrom 
Fredag kveld til 
søndag lunsj 4050,- 3550,- 7100,- 
Lørdag til søndag 
lunsj 2950,- 2750,- 5500,- 

    
Dagpakke lørdag 750,-   
Festmiddag lørdag 750,-   
Dagpakke søndag 750,-   

 
Klubbene må selv avklare om de skal dekke deltakelsesavgiften helt, delvis eller ikke. Dette avgjøres 
av hver enkelt klubb. Betaling vedr. konferansen administreres 100% av klubben. Ref. punkt betaling 

Det er viktig at informasjon kommer ut til klubbens medlemmer og at påmelding skjer så raskt som 
mulig så vi får en oversikt over hvor mange som kommer. VI har satt en påmeldingsfrist til 15. august 
men vi oppfordrer klubbene å sette i gang prosessen overfor medlemmene. 
Påmeldingen er bindende fra 1. september 2020  

Alle må melde seg på via denne linken  
 

Betaling 
Arrangør v distriktssekretær 2020-21 Hilde Thømte sender til hver av klubbene v/presidenten en liste 
over påmeldte deltakere, med valgt konferansepakke. Klubbpresidenten sørger for at betaling 
gjennomføres innen betalingsfristen som er 7. september.  

Deltakeravgiftene pr klubb innbetales til konto nr 1506 30 83442 basert på info fra Hilde  
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Vennligst bidra til at innkallingen kommer frem til alle klubbens medlemmer. Husk de som vil delta 
MÅ melde seg på via linken som nevnt over.   

 Vi gleder oss til å møte mange av dere på denne distriktskonferansen som vil bli gjennomført i tråd 
med FHIs retningslinjer for hygiene og avstand. 

  

Med vennlig hilsen  

  

Distriktsguvernør 2020-2021    President Kolbotn Rotary Klubb 2020-2021 
Ine Barlie      Stein Erik Narvesen 
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