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MÅNEDSBREV  

MAI ER «YOUTH SERVICE» 
MÅNED 

Utgave 11 - Mai 2020 

• Ungdomsutveksling 

• TV-aksjon 

• COL-representant  

• Respresentant for 
nominasjonskomitéen for RI 
direktør i zone 18 

• RI Virtual Conference 

• Momskompensasjon 

• Shelterbox 

• Klubbmøter i koronatiden 

• Medlemsnett 

I denne utgaven 
... 

Koronaviruset har satt samfunnet vårt i en helt spesiell 
situasjon og har også satt en stopper for fysiske møter i 
Rotary i de siste månedene. Mange klubber har møtt 
utfordringen ved å arrangere nettmøter, sende ut 
månedsbrev, besøke medlemmer eller holde kontakt med 
klubbenes medlemmer på en annen innovativ måte. Nå 
ser det ut som at vi kan avholde fysiske møter igjen, og en 
del klubber har invitert meg på besøk – noe jeg gjerne vil 
etterkomme så godt som mulig i den siste måneden jeg er 
distriktsguvernør. 29 dager igjen av en reise gjennom det 
utenkelige.  

Jeg ønsker dere en flott juni. Håper vi sees igjen snart! 

Rotaryhilsen, 

DG Jutta Bachmann 

 

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

 

 

 

KLUBBJUBILEER 
 
Eidsvoll Syd ble chartret 19.6.1972, Jeløy RK 9.6.1971, Lørenskog Vest 18.6.1984, Nesodden RK 18.6.1976, 
Sagdalen RK 3.6.1985, Sørumsand RK 9.6.1971 og Årnes RK 23.6.1962! Gratulerer alle sammen. Fortsett å 
gjøre godt i lokalsamfunnet og i verden. 
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COL-REPRESENTANT 
 
 
Som tidligere meddelt per epost så har distriktet nye 
lovrådsrepresentanter for årene 2020-2023. Vi 
takker Lena Mjerskaug for det fremragende arbeidet 
hun har gjort som distriktets lovrådsrepresentant i de 
siste tre årene, og for hennes store engasjement i å 
alltid holde oss oppdatert om de nye lovene som har 
kommet.  
 
Fra og med 1. juli 2020 representerer Johan Østby 
fra Enebakk Rotaryklubb distriktet i Lovrådet, og 
Elsa Nysveen fra Årnes Rotaryklubb agerer som 
vararepresentant. Lykke til med arbeidet.  
 
 
 
 
 

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. 

MÅNEDENS TEMA: 
YOUTH SERVICE 
 
 
Koronaviruset har også snudd Rotarys 
ungdomsutvekslingsprogram på hodet – dessverre. 
 
De fleste av distriktets utvekslingsstudentene som 
har vært ute, har kommet seg trygt hjem; to av våre 
har valgt å fortsette året i henholdsvis Australia og 
Taiwan, og to australiere bestemte seg å fortsette 
livet her i Norge. Jeg hadde til og med gleden av å 
møte Daniel, vår utvekslingsstudent fra Australia 
som for tiden bor hos DGE Ine og stortrives. Han 
forstår og snakker allerede ganske godt norsk. Vi 
gikk tur på Nesoddens kyststi og besøkte Spro 
gruvene.  
 

 
 
Ungdomsutvesklingsprogrammet utsettes 
 
15. mai vedtok guvernørene og multidistriktsteamet 
med Rolf Thingvold i spissen, å følge eksemplene 
fra andre land og utsette utvekslingsprogrammet i 
et år. Det var ikke en lett avgjørelse å ta, men med 
reiserestriksjoner, avgjørelsene fra andre land om å 
utsette programmet for et år, 
forsikringsutfordringer osv., var det bare en vei å 
gå – dessverre. 
 
Vi håper at de klubbene som har sagt seg villige til å 
være vertskap i 2020/2021 også vil være det i 
2021/22, siden søkerne har uttrykket ønske om å 
utsette utvekslingsåret med ett år.   
 
  

 
Nå har alle mulighet til å delta i en Rotary 
International Convention. Ingen trenger å reise 
rundt verden for å få med seg en uforglemmelig 
opplevelse.  
 
Følg med på www.riconvention.org; denne siden 
oppdateres stadig med informasjon om årets 
virtuelle Convention i perioden 22-26 juni.  
 
Kanskje kunne det være en mulighet for klubbene 
for en felles opplevelse på storskjerm?  
 

http://www.riconvention.org/


  

MEDLEMSNETT 

NETTMØTER 
 
Mange klubber har tatt i bruk forskjellige 
løsninger for å holde nettmøter på. Som 
tidligere annonsert, så har vi – ved siden av den 
nye Google-suite – flere GoToMeeting-lisenser 
tilgjengelig for å gjennomføre nettmøter i 
Rotary.  
 
GoToMeeting-programvaren gir dere mulighet 
til å gjennomføre møter med en eller flere 
personer samtidig. Kontakt DICO eller DG for å 
få tilgang til lisensene eller sette opp nettmøter. 
På support.rotary.no finner dere en 
bruksanvisning under menyen «Nettmøter».  
 
Inviter gjerne DG eller andre i distriktet til 
møtene. Passer datoen, så blir vi gjerne med. 
Det samme gjelder selvfølgelig fysiske møter, 
skulle dere velge å gjennomføre disse. Følg 
forøvrig myndighetenes anbefalinger om 
møtevirksomhet.  
 
 
 
 

 

 

 

NOE DERE VIL MEDDELE? 
 
Da ønsker vi at dere sender oss informasjon om 
akkurat dette til rotary@jutta-bachmann.com eller 
til distriktssekretær Petter Sponberg 
(petter@sponberg.no). 
 
 

NYHETER FRA DISTRIKTET 
 
Finner dere på www.d2260.rotary.no. Send oss 
gjerne bilder og tekst, og vi legger det gjerne ut på 
distriktets web- og Facebooksider.  

Det arbeides med overgang fra Zimbra-epost til Google-tjenester. Dette betyr at våre funksjons-
eposter og klubb-eposter flyttes til Google-servere. Men vi beholder @rotary.no-adresser.  
 
Rotary er en ideell organisasjon, og det er derfor Google åpner opp for at rotaryklubbene i Norge 
kan bruke deres G-suite gratis. G-suite inneholder mye, men møteprogram og e-post vil være det 
viktigste vi skal ta i bruk i første omgang. 
 
Hver klubb har fått/eller skal få sin unike G-suite lisens. 
 
Denne overgangen vil gi brukere fri tilgang til Google-Meet-programmet for nettmøter. Dette betyr 
at alle som får G-Suite-kontoer – altså alle klubber og sentrale tillitsvalgte i distriktet - kommer til å 
ha tilgang til disse tjenestene.  
 
Kontakt vår DICO, Johnny Rivli (dico2260@rotary.no) for mer informasjon om disse tjenestene for 
din klubb. 

Representant i 
nominasjonskomiteen for 
RI direktør i zone 18 
 
Vi har nå telt stemmene for distriktets 
representanter i nominasjonskomiteen for RI 
direktør i zone 18 og flertallet av stemmene har 
gått til Elsa Nysveen fra Årnes Rotaryklubb. På 
andre plass kom Herman Stabell fra 
Skedsmokorset Rotaryklubb, som dermed blir 
vararepresentant. Vi ønsker begge lykke til med 
vervet og takker klubbene for engasjementet med 
å velge distriktets representanter.  

Oppdatering av 
medlemslistene 
RI pleier å sende ut brev til alle tillitspersoner om at 
medlemslistene bør oppdateres i RI sin database på 
rotary.org. Vi gjør oppmerksom på at vi her i Norge 
bruker en nasjonal database (Medlemsnett), 
endringene MÅ gjøres i denne.  
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ROTARY søker om TV-aksjonen for høsten 2022 til 
«en poliofri verden» 

 
På vegne av de norske Rotary-distriktene søkte Norfo om TV-aksjonen for inneværende høst. Den ble som 
kjent tildelt WWF. Selv om vi ikke vant, så lærte vi mye om prosessen, og det gjorde oss mye bedre rustet til 
å søke igjen. Det er ganske uvanlig at en organisasjon vinner frem med sin første søknad. Ja, det er ikke 
uvanlig at man må søke både to og tre ganger før man kommer i mål. Søknaden må være god, men ikke 
minst er det vesentlig at man er organisert godt, og at man kan demonstrere overfor NRK at ens 
organisasjon er i stand til å påta seg et så omfattende prosjekt. Et slikt prosjekt løper i realiteten over nesten 
fire år – fra søknadsarbeidet begynner, til aksjonen er gjennomført og alle innsamlede midler er distribuert 
og brukt til formålet. 
 
For å kunne fortsette arbeidet med en ny søknad valgte Norfo i januar i år å opprette en Interimkomite 
bestående av DGN Claus E. Feyling, D2250; DGN Erik Kreyberg Normann, D2310 og PDG Ingrid Grandum 
Berget, D2290 - med følgende oppgave: 
 
Det skal utarbeides et mandat som minst inkluderer: 
• Scope 
• Organisering, roller, ansvar og myndighet 
• Nødvendig kompetanse 
• Finansiering 
• Risikovurdering 
• Prosjektskisse med milepælsplan 
• Kommunikasjonsplan 
 
Komiteen har sluttført sitt oppdrag og presenterte dette på Norfos vårmøte 17. april. Det ble her vedtatt at 
Interimkomteens anbefalinger skal tas til følge, og at Rotary skal søke NRK om TV-aksjonen for 2022. En 
søknad skal utarbeides og leveres 30. april 2021, og svar forventes i juli samme år. Man har altså ca. fjorten 
måneder på å forberede selve aksjonen. 
 
Over flere år er det utviklet et nærmest fast aksjonssekretariat på 10- 12 personer, og som i månedene frem 
til selve aksjonen gradvis blir utvidet til opptil 50 personer. Disse utgjør fylkesaksjonsledere, og lokale 
medarbeidere. Den som vinner TV- aksjonen, «arver» denne gruppen fra forrige organisasjon, og som så blir 
ledet, i vårt tilfelle, av en profesjonell prosjektleder engasjert av Norfo. Denne prosjektlederen rapporterer til 
Norfos styre gjennom en styringskomité som består Norfos arbeidsutvalg (AU). 
 
Interimkomiteen valgte denne løsningen for å kunne sikre kontinuitet fordi AU’s medlemmer sitter i tre år, 
mens Norfo’s styre (Guvernørene) kun sitter i 1 år. Ideelt sett vil prosjektleder være en Rotarianer, men vi 
vet ikke ennå om en slik person finnes i våre rekker, og det er tatt høyde for at en utenforstående person må 
engasjeres. Dette vil i begge tilfeller være en lønnet stilling. Vinner vi TV-aksjonen for 2022, så vil denne 
personen måtte være på plass 1/1/21. 
 
Kostnadene med aksjonssekretariatet med medarbeidere betales av aksjonen selv, mens Rotarys 
prosjektleder må finansieres av Rotary. Det er riktignok mulig at disse kostnadene kan bli dekket av 
aksjonen, men fordi prosjektleder må være på plass 1/1/21 så har vi i alle tilfelle utgifter som ikke blir dekket 
dersom vi ikke vinner frem med søknaden. Kostnader ved prosjektleder og relaterte aktiviteter er budsjettert 
til kr 1 million. Det ligger i mandatet at dersom vi ikke vinner frem for TV-aksjonen 2022, så søker vi for 
2023. I så tilfelle blir budsjettet doblet, nemlig kr 2 millioner. Det er opp til distriktsguvernørene å søke 
finansiering av dette, men vi håper og tror at klubbene er villig til å bidra. Med ca. 9900 rotarymedlemmer i 
Norge så tilsvarer dette ca. kr 100 pr medlem for første søke-år, og det samme neste år dersom vi må søke 
igjen for 2023. 
 
Innsamlede midler vil gå til vaksinasjonsarbeid i Afghanistan og Pakistan, som er de to land som fremdeles 
har Polio. Av innsamlede midler, unntatt fra næringsliv og det offentlige, vil Bill og Melinda Gates 
Foundation (BMGF) matche hver krone vi samler inn med 2 kroner!. Dette vil gi et totalresultat som langt 
overskrider det man til nå har sett til TV-aksjonene. (Dette gjelder for en aksjon i 2022. En avtale er 
foreløpig ikke inngått med BMGF for neste tre-års periode). 
 
 
 
 



 

 

 

Målet vil være å komme nærmere målet om en poliofri verden, at vi kan slå i hjel noen myter om polio, 
- og det å skape stolthet i vår egen organisasjon. 
 
MEN det vil kreve rotarianeres og klubbenes engasjement både for å få aksjonen og for å gjennomføre 
den. Svært mange klubber er hvert år «fast» engasjert i TV-aksjonen allerede, i forbindelse med lokal 
organisering, profilering, tellekorps osv. - og ikke minst bøssebæring. Vi vet at dette engasjementet blir 
lagt merke til av NRK, og det styrker vår søknad. Derfor, til de klubber som ikke allerede utfører arbeid 
under TV-aksjonen, så er dette en sterk oppfordring til å engasjere dere i høstens aksjon for WWF. 
 
Interimkomiteen forsetter nå sitt arbeid med å finne en god kandidat til Prosjektleder. Videre vil man 
også måtte oppnevne flere ressurspersoner blant Rotarianere, som skal fylle diverse roller etter hvert 
som arbeidet skrider frem. 
 
Norfo innser at en solid forankring i klubbene er nødvendig, og hele prosjektet blir presentert i detalj på 
distriktenes distriktskonferanser og årsmøter i høst. 
 
Det som er helt sikkert, er at vi vil få det gøy mens vi arbeider med TV-aksjonen, både gjennom 
forberedelsene, selve aksjonen og tiden etter. 
 
Målet om en poliofri verden er det altoverskyggende og PRIMÆRE målet! MEN, i tillegg vil dette 
også uten tvil avstedkomme andre effekter, som: 
 
En formidabel profilering av Rotary i Norge 
= øket forståelse for hva Rotary og klubbene står for  
= profilering i klubbenes nærmiljø 
= stimulering til medlemsvekst. 
Og det er akkurat det vi trenger! 
 
Tusen takk til  
 
Claus E. Feyling 
D-2250,DGN 
Phone +47 48001 747 
 
for bidraget! 

Lover og vedtekter for 
Rotary International og 
lover for rotaryklubber 
 
Lovrådet (CoL) beslutter endringer etter forslag 
innsendt fra klubber, distriktsstyret eller RI-styret.  
Disse lover og vedtekter er samlet i Manual of 
Procdures (Mop), denne oppdateres etter hvert 
møte i Lovrådet. Neste møte i Lovrådet finner sted 
i Chicago i april 2022.  
 
Fristen for å sende inn forslag til RI er 31.12.2020, 
dvs. forslag må sendes inn til distriktet senest 1. 
september i år. Forslaget sendes til  
Johan Østby (j-oestby@online.no)  

Resolusjonsforslag til 
RIs styre 
 
En resolusjon er et forslag om en formell 
uttalelse eller et programforslag som 
oversendes en gang per år i oktober. 
Avstemning skjer på nettet. Fristen for å sende 
inn forslag til CoR er 30.6. hvert år. Det er 
distriktets CoL representant som representerer 
distriktet i CoR. Nåværende CoL-representant 
Lena Mjerskaug (lena@mjerskaug.no) ordner.  

mailto:j-oestby@online.no
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ROTARYMØTER I KORONATIDEN 
 

 
 
 
 
 
Nittedal Rotaryklubb var også en av mange klubber som har gjennomført nettmøter i de siste månedene. 
Torsdagens klubbmøte var viet ungdom og talentutvikling. Blant annet holdt Herman Brunborg et foredrag 
om karbonfangst, en metode som allerede er tatt i bruk i mange oljeproduserende land. Martine Standal 
Kalland holdt et foredrag om pluripotente stamceller, et tema DG har jobbet med i noen år. Hennes foredrag 
omhandlet hvordan man kan erstatte skadede celler (diabetes, Alzheimer m.v.). Vanlige stamceller har 
allerede vært brukt til å kurere blodkreft.  
 

 

Det har gått ni uker siden regjeringen satte 
i gang "de mest inngripende restriksjoner i 
Norge i fredstid". Dette fikk også 
konsekvenser for frivilligheten, også for 
rotaryklubbene i distriktet. Mange godt 
forberedte klubbmøter har gått i vasken, 
og i stedet har vi måttet forsøke oss på litt 
mer improviserte nettmøter. En ny 
erfaring ble det i alle fall, først og fremst på 
godt. Men nå kan vi endelig møtes ansikt 
til ansikt igjen: 
 
Her ser dere AG Finn-Olaf Berg og polio- 
og undervannspesialist Bjørn Olav 
Rosseland på vei til klubbmøte i Onsøy 
Rotaryklubb. Stilig!  

Nesodden Rotaryklubb begynte for 2 uker siden med fysiske møter 
igjen og feiret det første utendørsmøtet med Koronakake og besøk hos 
Torunn Stangeland, medlem i Nesodden RK og ganske kjent for sine 
urte- og teprodukter.  Et nytt produkt hun har begynt med i samarbeid 
med kontaktene sine i Uganda, er et pulver basert på Moringa-planten. 
Dette er både næringsrikt og har helsebringende effekter. De fremmøtte 
medlemmene fikk hver sitt prøveglass, så heretter blir det nok enda mer 
futt i Nesodden Rotaryklubb☺ 

 

Som medlem i Rotary får en mang en gang svar på noe en ikke 
engang visste en lurte på, så også denne kvelden! Enebakk 
Rotaryklubbs eget medlem, Johnny Rivli, DICO i distriktet, 
tok klubbens medlemmer med på en engasjerende og 
humoristisk reise i whiskyens verden. Vi lærte om whiskyens 
historie, hvilke glass vi bør (eller ikke bør) drikke whisky av, 
hvor-, og hvordan whisky blir produsert og lagret, at whisky 
selges i de fleste prisklasser, at whisky også produseres i Norge 
- og ikke minst: For de som ikke kjørte (eller valgte å la bilen stå 
ved møtelokalet til i morgen...) var det mulighet for å få smake 
på 4 veldig ulike whiskyer: Yamazaki (Japan), Amrut (India) og 
de skotske Clynelish og Macallan - sistnevnte benevnt som 
«whiskyens Rolls Royce». 

Jeløy Rotaryklubb har i de siste ukene invitert til store møter som 
ble direktesendt på nett. Forrige tirsdag ble det foredrag av Tormod 
Heier, som er oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets 
høgskole. Han holdt et glimrende foredrag om «Et farligere Norge?» 
og tok for seg norsk sikkerhetspolitikk mellom USA i vest og Russland i 
øst.   

Det er mange andre klubber som har gjennomført flotte nett- og fysiske møter. Send meg gjerne 
informasjon og jeg tar den med i det neste månedsbrevet. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 Foto: Muhammed Said/Anadolu Agency via Getty Images 

  
 
Sammen forvandler vi fortvilelse til håp 
ShelterBox og Rotary International er offisielle ”Project Partners in Disaster Relief”.  
 
Takket være partnerskapet har familier verden over fått mulighet for at gjenoppbygge  
tilværelsen etter at katastrofer har ødelagt deres hjem. 
  
Sammen yter Rotary og ShelterBox nødhjelp i den globale bekjempelsen af Covid-19. 

Rett hjelp, på rett tidspunkt 
Husly har stor betydning for å forebygge og bekjempe pandemien. 
 
I tett befolkede områder og flyktningeleirene har familiene behov for å opprettholde  
avstand samt mulighet for å isolere de mest sårbare. 
 
ShelterBox arbeider for å bedre forholdene i de verst stilte katastrofeområdene og yter nødhjelp  
i kampen mot Covid-19 sammen med Rotary og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner. 
 
NÅ appellerer vi til DEG og DIN Rotary klubb – La oss sammen støtte de mest utsatte i pandemien. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På forhånd takk! 

 
www.shelterboxnorway.no 
Følg oss også på Facebook 

 

En humanitær katastrofe av ukjent omfang. 
 

Gjør en forskjell – hjelp de mest utsatte familiene, 
fordrevet fra eget hjem og uten mulighet for beskyttelse. 

ShelterBox and Rotary International are project partners in disaster relief. 
ShelterBox is a charity independent of Rotary International and the Rotary Foundation  
  

6.000 kroner 
Kan sikre en familie en 

komplett ShelterBox med 

nødhjelp, eller hjelpe flere 

familier med ShelterKit til 

gjennoppbygging 

av deres ødelagte hjem. 

 

 
KLUBB DONASJON á 6.000 KRONER (NOK) ÅRLIG 
Klubben ønsker å støtte ShelterBox med en årlig donasjon, første gang i 2020. 
Send e-mail til donasjon@shelterboxnorway.no  
 
KLUBB ENGANGS BELØP 
Klubben ønsker å støtte med et engangs beløp. 
Overfør beløpet direkte til ShelterBox Norway bankkonto 3201 62 12767 
Merk innbetalingen ”Covid-19” 
 
PRIVAT DONASJON 
Du kan sende din donasjon på Vipps nr 105692 eller bankkonto 3201 62 12767 
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