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Distriktsguvernørens forord  
Kjære presidenter og alle andre Rotarianere i klubbene våre samt distriktsorganisasjonen  

i Distrikt 2260!  

Dette har vært et særdeles givende og godt år for meg.  Måten jeg er blitt tatt imot på i klubbene og når jeg ved 

forskjellige anledninger har truffet dere og det vennskapet og den varmen jeg har følt, har gjort dette året meget 

spesielt for meg.  Jeg har hatt god støtte hjemme av Grethe og føler at hele distriktsorganisasjonen har støttet meg 

og trukket i samme retning. 

Vi har mange veldig gode klubber og det har vært jobbet godt i mange av disse. De har nådd sine mål og noen av 

dem med GOD margin. 

På min besøksrunde i klubbene har jeg fått innsikt i det klubbene driver med. Vi har flere hundre prosjekter i 

distriktet vårt. Dette kan vi være veldig stolte av. La oss snakke mer om det vi gjør slik at flere får vite om oss.  Over 

tid gir nok dette utenforstående lyst til å bli en del av den GODE og verdensomspennende organisasjonen som 

Rotary er. 

For presidentene og ledelsen i klubbene har det vært mange ting å tenke på: 

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

rekruttere og fornye, sikre gode klubbmøter, videreføre og eventuelt starte givende prosjekter. Vi har forpliktelser 

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

nettsider som skal oppdateres. Distriktet har med sin organisasjon etter beste evne støttet klubbene med dette.  

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

I året 2018-19  har mange med meg jobbet målrettet med innbetalinger til The Rotary Foundation, 

(Annual Fund og End Polio Now). 

Vi har innbetalt til disse to fondene til sammen USD 60,- pr medlem. Jeg gleder meg til å arbeide videre sammen 

med dere! 

I skrivende stund går mine tanker til vår meget dyktige RI president 2018-19 Barry Rassin, hans familie og hans 

landsmenn etter ødeleggelsene på Bahamas av syklonen nå i september. 

 

 

 

 

 

Rune Magnussen  

Distriktsguvernør 2018-2019  
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RI-president Barry Rassin og hans tema for året 2018 – 2019 

RI-president i rotaryåret 2018-2019 har vært Barry Rassin. Han kommer fra The East Nassau Rotary Klubb, New 
Providence, Bahamas, er ingeniør, og har en imponerende CV i rotarysammenheng. Her kan du lese om ham i 
dette «klippet» fra Rotary International:  

«Barry Rassin earned an MBA in health and hospital administration from the University of Florida, and is the 
first fellow of the American College of Healthcare Executives in the Bahamas. He recently retired after 37 years 
as president of Doctors Hospital Health System and continues as an adviser. He is a lifetime member of the 
American Hospital Association and has served on several boards, including the Quality Council of the Bahamas, 
Health Education Council, and Employer’s Confederation. 
A Rotarian since 1980, Rassin has served Rotary as director and is vice chair of The Rotary Foundation Board of 
Trustees. He was an RI training leader and the aide to 2015-16 RI President K.R. Ravindran. 
Rassin received Rotary's highest honour, the Service Above Self Award, as well as other humanitarian awards 
for his work leading Rotary’s relief efforts in Haiti after the 2010 earthquake there. He and his wife, Esther, are 
Major Donors and Benefactors of The Rotary Foundation». 

 

Årets tema 

Som tema for rotaryåret 2018-2019 valgte Barry Rassin «Be the Inspiration».  

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

stressed the power of Rotary’s new vision statement,  

“Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — across 

the globe, in our communities, and in ourselves.”  

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

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

to want to change. To want to do more. To want to reach their own potential. It’s your job to motivate them — 

and help them find their own way forward.”  

Progress on Polio. 

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

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

poliovirus; just 20 cases were reported in 2017 as of 27 December. “We are at an incredibly exciting time for polio 

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

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

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

a paralysed child, for at least three years,” he said. “Until then, we have to keep doing everything we’re doing now.” 

He urged continued dedication to immunization and disease surveillance programs». 

 

 Pr 5.9.19 
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Kort om Rotary  

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

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

over 1,2 millioner medlemmer i ca. 35.000 klubber i mer enn 200 land.  

I Norge er det ca. 10.300 rotarianere fordelt på ca. 280 klubber.  

I Distrikt 2260 er det 1.650 medlemmer i 46 klubber.  

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

over hele verden.  

Rotarys motto  

Rotarys motto er:” Service Above Self”; ”Å gagne andre”. Vi arbeider for å gagne andre gjennom hjelpeprosjekter 
både lokalt og internasjonalt. Vi legger stor vekt på fremme av etisk standard i all yrkesvirksomhet. Vi arbeider for 
internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer for ungdom, støtte til utdannelse og annen 
kontaktskapende virksomhet over landegrensene.  

Rotarys formål  

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. De fem 
tjenestegrener/avenyer er sentrale i dette arbeidet:  

1  Lære våre medmennesker å kjenne.   Klubbtjeneste  

2  

Stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og 
samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt 
nyttig arbeid.  

  

 

Yrkestjeneste   

3  
Søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, 
yrkesliv og som samfunnsborgere.  

 

 
Samfunnstjeneste  

4  

Arbeide for internasjonal forståelse og fred 
gjennom vennskap over landegrensene mellom 
mennesker fra alle yrker.  

  

 

Internasjonal tjeneste  

5  
Rotarys ungdomssatsing – RYLA, 
Ungdomsutveksling, Rotaract m.m.  

 
 

Nye generasjoner/ 
Ungdomstjenesten  

Fire-spørsmålsprøven 
* Er det sant?  

* Er det rettferdig overfor alle det angår?  

* Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  

* Vil det være til det beste for alle det angår?  
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Organisering og ledelse 

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

RI-president 

Distriktsguvernør 

Klubbpresident 

Distriktsguvernøren (DG)  

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

oppdrag under kontroll av RI´s styre.  

 

Distriktets ledergruppe  

Distriktsguvernøren er distriktets leder. Vervet rullerer hvert år og varer fra 1.7. til 30.6. året etter. 

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

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

distriktsguvernør (DGE) samt påfølgende distriktsguvernører (DGN).  

Distriktsrådet 

Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Distriktsrådet har hatt 4 møter  

Guvernørrådet  

Guvernørrådet består av alle de tidligere distriktsguvernørene i Distrikt 2260. Rådet har hatt et møte. 

Rådet er distriktets øverste rådgivende organ. Den samlede erfaring som rådets medlemmer innehar, er en viktig 

ressurs for den til enhver tid sittende distriktsledelse. Møtene i Guvernørrådet ledes av distriktsguvernøren.  

Distriktskomitéene 

Det viktigste arbeidet i Rotary foregår i klubbene. Derfor er det viktig at arbeidet og livet i klubben føles 
meningsfylt for alle medlemmene. Klubbene må fungere godt slik at de beholder sine medlemmer og har et godt 
grunnlag for å rekruttere nye. Distriktet er organisert i komitéer for å kunne støtte klubbene innen ulike områder.  
 
Eksempler på noen av komitéene i distriktet er:  
 
TRF og End Polio Now  
Klubb- og medlemsutvikling  
Kommunikasjon  
Ungdomstjeneste  
RYLA  
Club Visioning  
Rotary Leadership Institute  
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Distriktsorganisasjonen 2018-2019 
 

Ledergruppen 

Rune Magnussen DG  Nannestad RK 

Yvona Holbein IPDG  Strømmen RK 

Jutta Bachmann DGE  Nesodden RK 

Ine Barlie DGN  Kolbotn RK 

Lars Borgestrand DGND (møterett)  Jeløy RK 

 

Distriktsadministrasjonen  

Elsa Nysveen District Trainer  Årnes RK 

Bjørn J Berntzen  Distriktssekr.   Nannestad RK 

Terje Strømsæther  Distriktskasserer  Årnes RK 

Jan Walbeck Webredakt/Pr Komm Gjersjøen RK  

Johnny Rivli DICO  Enebakk RK 

Dag Gipling ass. DICO  Tune RK 

Karin G. Langaard Distr.konferansen  Nannestad RK 

Sean Armana  Medl - Rotaract  Jeløy RK 

Jan Sverre Hanssen TRF – DRFC  Råde RK 

Johan Østby TRF komite  Enebakk RK 

Kristin Samuelsen Undomsutveksling  Oppegård RK 

Gro Irene Holt Ungdom ass.  Kløfta RK 

Ole A. Seipajærvi RYLA leder  Nesodden RK 

Marit Liv Solbjørg Club Visioning  Nittedal RK 
  samt mange fasilitatorer 

Øystein Mogensen RFE   Lørenskog RK 
                                       Rotary Friendship Exchange 

Elsa Nysveen RLI  Årnes RK 
                                          Rotary Leadership Institute  

Hans Christian Kihl RBN  Råde RK 
                                          Rotary Business Network  

Lena Mjerskaug Lovrådet Repr D2260 Enebakk 

Johan Østby Lovrådet vara D2260 Enebakk RK 

 

Assisterende guvernører i 2018-19 

Konrad Bjoner Område A  Rakkestad RK 

Finn Olaf Berg Område B  Onsøy RK 

Einar Smedsvik Område C  Råde RK 

Hans-Chr Greaker Område D  Hobøl og Spydeberg RK 

Per Einar Brustad Område E  Ås RK 

Tor W Johansen Område F  Oppegård RK 

Atle Stauren Område G  Sagdalen RK 

Arne Skaugen Område H  Jessheim RK 
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Rapporter fra AG-Områdene 

AG område H 
Gjennomført 4 fellesmøter med klubbene I løpet av rotaryåret. 

To møter med presidenter, der spesielt nyrekruttering, midler til TRF/ Polio+ og fellesprosjekter ble diskutert 

To møter med innkomne presidenter og sekretærer for å forberede dem på kommende rotaryår. Det ble lagt 

spesiell vekt på problemene med å legge riktige data inn I Rotary.org. 

I tillegg til disse fellesmøtene er det foretatt besøk til enkeltklubber for å diskutere spesielle behov. Har ikke hatt 

spesielle problemer med noen av klubbene. 

Har ellers deltatt på samtlige distriktsmøter. 

En del tid har blitt brukt for å få to klubber til å bli istand til å sende ut / ta imot utvekslingsudenter. Heldigvis med 

positivt resultat. Mye tid har gått med til planlegging og gjennomføring av RLI, med fasilitator trening og 

gjennomføring av to fulle kurs pluss et kurs for opplæring av nye fasilitatorer. 

Arbeidet med RLI vil fortsette inn I neste rotaryår 

Rotaryåret ble avsluttet med Rotary Convention I Hamburg. 

Arne Skaugen 

AG område A 
2018-10-18 Samling Villa Gjølstad med DICO / CICO . Alle til stede. 

Tema: Klubbenes nettsider /FaceBook: Drøftelser og tips om forbedringer om hverandres nettsider.  

2018-10-29 Villa Gjølstad.  Innkommende guv. Jutta Bachmann møtte innkommende presidenter til informasjon 

om rotaryåret 2019-20 Det ble lagt fram et detaljert møteplan/årshjul for rotaryåret, spesielt på hva som det bør 

legges vekt på ved overgangen til et nytt rotaryår.  Marit Liv Solbjørg orienterte om ClubVisioning  

2019-02-28 Medlemskap og klubbutvikling med Sean Armana. 

Første møte i en serie av fire om medlemskap og klubbutvikling.  Klubbene la fram sitt opplegg fra sine egne 

klubber. Dette materiale ble utvekslet mellom klubbene. 

Materialet er tatt i bruk for drøftelser og for det videre arbeid i den enkelte klubb. 

2019-03-28 Medlemskap og klubbutvikling.  PDG Johan Østby." Hvordan bygge en sterkere klubb" Klubbene la 

fram sine planer og intensjoner, fra møtet den 28. feb, som ble drøftet. 

De to siste møtene i serien går en nærmere inn på klubbenes indre liv. 

Konrad Bjoner 

AG område F 
I mitt første år i rollen som AG har jeg hatt gleden av å komme tettere på Rotary-bevegelsen 

utenfor egen klubb, så vel på distriktsnivå som i løpende dialog med klubbene i Område F. 

Samlingene i Distriktsrådet har tilført meg god kunnskap om felles saker som jeg etter beste evne 

har forsøkt å dele med klubbenes presidenter, fortrinnsvis i felles møter og gjennom løpende 

dialog på epost. Hertil har jeg besøkt klubbene og deltatt i klubbmøter og enkelte sosiale 

arrangementer. 

Vi fikk tidlig beskjed om at område F skulle overta ansvaret for å gjennomføre RYLA etter Område 

E for årene 2020 og 2021. Klubbene nedsatte en komite med deltagere fra de fem klubbene som 

skal lede arbeidet med å forberede og gjennomføre de kommende arrangementene av RYLA. 

Etter en generøs invitasjon fra Område E fikk vi en god innføring i hvordan vi skulle legge opp 

dette felles prosjektet. Gjennom det forstående arbeidet i de to kommende årene vil de fem 

klubbene knyttes tettere sammen. 

Klubbene har gjennom dette året arbeidet med egne veldedige prosjekter og har i to tilfeller 

oppnådd støtte til disse gjennom District Grants. Egne prosjekter virker samlende og 

engasjerende for klubbene - og er avgjørende viktig for klubbenes utvikling. 

Fra Guvernøren ble klubbene utfordret til å prioritere bidragene til TRF ved å introdusere et 

ambisiøst mål på 100 dollar per medlem. 2 av 5 klubber nådde målet. 

En særlig begivenhet som huskes er at bekjempelsen av Polio har fått en vitamininnsprøytning 

gjennom Bjørn Rosselands glimrende foredragsrunde i Distriktet. 

Dette Rotaryåret kan være det siste der Guvernøren reiste rundt til alle klubbene i Distriktet. En 

imponerende og krevende øvelse som det står stor respekt av. Heretter legges det opp til 

områdevise møter der AG får en koordinerende rolle. En spennende nyvinning som det må legges 

mye arbeid i å få til å fungere som en erstatning for de individuelle klubbesøkene. 

Tor W. Johansen 

http://rotary.org/
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AG område B 
Kråkerøy Rotaryklubb 

Kom tidlig i kontakt med interimsstyret i Kråkerøy RK. Stemningen ble etter hvert snudd fra nedleggelse til 

sammenslåing med Fredrikstad RK, som åpent inviterte de andre inn. Det ble satt i gang en del fellesaktiviteter 

som etter hvert ga skinn av sammenslåing og ikke bare opptak av nye medlemmer. Den nye klubben beholder 

navnet Fredrikstad RK, men har et nytt charterbrev med tre datoer, først den opprinnelige charterdatoen, deretter 

charterdatoen til Kråkerøy RK, og til sist datoen får sammenslåingen. 

Klubbenes bidrag til TRF/ End Polio 

Klubbene ligger ganske likt, men dårlig an. Det har vært vanskelig å agitere for giversaken i området. Jeg ser dette 

som en holdningssak som må prioriteres gjennom flere år. Noen klubber for eksempel i Område C er flinkere, de 

må engasjeres i holdningsskapende kampanjer ute i de andre klubbene. Når det er snakk om holdninger, er det i 

første rekke snakk om å slippe til. Det må bli høstens store sak, kanskje på distriktsnivå? 

Lokal lavterskel ungdomsutveksling 

Flere av klubbene holder i gang kortvarig internasjonal ungdomsutveksling gjennom vennskapsklubber i utlandet. 

Men først og fremst vedlikeholdes et mangeårig engasjement gjennom å sende ungdom på store båter under Tall 

Ships Races. I år sponser vi 20 egne medseilere, men engasjementet vårt omfatter også samtlige medseilere som 

deltar via Fredrikstad kommune, sirka 140 ungdommer totalt. Vår TSR-komite har deltagere fra samtlige 6 

klubber, fra Borge i nord til Hvaler i syd. I tillegg har vi et eget prosjekt gående med et Rotary informasjonstelt 

under TSR. Hvor alle 6 klubbene stiller opp. Jeg fyrer oppunder med RI-presidenten: Vi skal ha det moro.  

Og ellers da? 

Har besøkt klubbene jevnlig, flest ganger helt ute på Hvaler hvor jeg også hentet damene og kjørte dem på PETS. 

Jeg har tro på klubben på Skjærhalden. Gjorde avtale med Bjørn Olav Rosseland som holdt foredrag i Fredrikstad 

RK, annonseringen ut til de øvrige klubbene sviktet. Har gjort ny avtale med Bjørn Olav om å komme til Elingård i 

starten av november. Da skal jeg sjøl lage blest om et nytt fellesarrangement. 

Med hilsen fra Finn-Olaf 

AG område C 
Området omfatter rotaryklubbene i Jeløy, Moss, Rygge, Råde og Våler. De har totalt 170 medlemmer, hvorav 38 er 

kvinner (22%). Samtlige klubber er fokusert på å rekruttere flere medlemmer, med varierende resultater. 

Assisterende Guvernør har vært Einar Smedsvig, Råde RK 

Biørn Borge, Jeløy RK, overtar som AG fra rotaryåret 2019/2020 

Fellesarrangementer 

Området har faste «fellesarrangementer» delvis organisert av AG.  Det arrangeres «Intercity-møte» vår og høst 

etter et fast mønster.  De avholdes på samme sted og samme tidspunkt, dato bestemmes tidlig.  Foredragsholdere 

er på høyt nivå. Det er tilbud om enkel middag etter foredraget. «APPLAUS» er en årlig oppsetning arrangert av 

Kulturskolen i Moss. Her «kjøper» Rotary en forestilling og alle klubbene selger billetter. Rotary deler ut et 

«Rotary stipend» til en av elevene. Rotary oppnår betydelig media fokus gjennom dette arrangementet  

Fellesmøter/arrangementer med «mingling» synes å bli mer og mer populære. 

Prosjekter 

Det er varierende aktiviteter i området. Hovedtyngden ligger på det lokale plan.  RYLA står sterkt, mens 

ungdomsutveksling er nede i en bølgedal. Fellesarrangement ifm «End Polio Now» er gjennomført med god 

erfaring. To av klubbene har gjennomført «CV-prosessen», mens de øvrige har hatt interne tilsvarende prosesser. 

Klubbene er oppfordret til å sende deltakere på RLI. Responsen har vært varierende.   Det arbeides med å etablere 

av en Rotaract-klubb i Mosseområdet.  Etablering av RBN med Kihl Gård som møtested har hatt en positiv 

utvikling.  

Vurdering 

AG har jevnlig besøkt alle klubber. Hovedinntrykk er at det arbeides godt og effektivt, særlig innenfor etablerte 

rammer. Evne og vilje til å gå ut over disse er varierende  

Områdets klubber er forskjellige i bakgrunn og kultur. Moss og Jeløy er typisk urbane klubber mens de tre andre 

speiler mindre tettsteder i jordbruksområder. Klubbenes kultur og aktiviteter bærer preg av dette. Interessen for 

mer samarbeid mellom klubbene er økende. Forståelsen og bruken av Rotary’s enorme databaserte (internett) 

«informasjonsbank» er varierende.  Dette bør være et kontinuerlig satsningsområde. 

Utviklingen av AG’enes rolle og ansvar innen D2260 organisasjon har vært positiv og konstruktiv i mine 3 år som 

AG. 

Einar Smedsvik 
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Sammendrag fra Distriktets komitéer  

TRF The Rotary Foundation – DRFC, Jan Sverre Hansen 

Bidrag til The Rotary Foundation (TRF) 

For at Rotary International skal være i stand til å drive sine internasjonale humanitære prosjekter, er RI avhengig 

av de enkelte rotaryklubbenes årlige bidrag til The Rotary Foundation.  

Mange klubber har lagt et budsjettert beløp, for eksempel kr 900 per år - eller ca. USD 100,-  

per medlem, inn i kontingenten for klubben.  

Støtte til våre prosjekter 

The Rotary Foundation er en stiftelse etablert av Rotary, med formål å støtte rotarianernes arbeid med å fremme 

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

av fattigdom. 

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

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

 

Det foreligger en egen håndbok på norsk som kan lastes ned fra Distriktets hjemmeside: http://d2260.rotary.no 

under fanen Rotaryfondet (TRF) finnes TRF-håndboken. Denne går grundigere inn i både bidrag- og 

tilskuddsordningene gjennom Rotary Grants. 

 

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

ovenfor. 

TRF klassifikasjonsseminarer gjennomført 5. og 6. september 2018. 

28 medlemmer fra 17 klubber gjennomførte seminaret. 

 

Status District Grant 2018-2019 

 
 

Status Global Grant 

- Global Grant prosjekt i Mozambique (Eidsvoll RK) godkjent og utbetalt. Totalbudsjett er på USD 86 403 (11.500 

fra DDF). Samarbeid med Chimoio Rotary Club og Norges Blindeforbund. Prosjektet har startet. 

- Global Grant prosjekt i Nepal (Ås RK) godkjent og utbetalt. Vann og sanitær. Totalbudsjett USD 60 750 (17.850 

fra DDF). Samarbeid med Patan South Rotary Club i Nepal, og SEWA (miljø og forurensning). Prosjektet er under 

oppstart. 

- Global Grant prosjekt i Uruguay og Argentina (Nesodden RK) forberedes/ behandles. Helse for 

funksjonshemmede. Samarbeid med Juan L. Lacaze Rotary Club i Uruguay, Sunnås Sykehus, NGO 

hjelpemiddelfondet, og NAV. Totalbudsjett USD 42 180 (17.000 fra DDF). 

- Distriktet (og klubber) bidrar også med mindre beløp i Global Grant prosjekter i Bangladesh og Equador. 

Hobøl og Spydeberg Basic education and literacy

Utstyr til skole for barn med lærevansker. 150 barn, noen 

autister. Stort behov for tilpasset læring. Sarajevo, Bosnia

Oppegård, 

Gjersjøen, Kolbotn

Disease prevention and 

treatment

Mobile operasjoner av grå stær på landsbygda i Burkino 

Faso. 100 - 120 personer blir operert Burkino Faso

Nittedal Maternal and child health

Inngår i en del av et GG prosjekt hvor det fokuseres på 

familie planlegging og helse. Equador

Enebakk Water and sanitation

Innstalering av utstyr som vil gi kjøkkenet i en 

barnelandsby for 40 foreldreløse barn tilgang på varmt 

vann. Bolivia

Jeløy

Disease prevention and 

treatment

6 optikere reiste til Cambodia og undersøkte synet til ca 

650 personer. Tilpasset briller og sendte de som trengte 

kirurgisk inngrep til The Lake Clinic som er en 

samarbeidspartner.  Cambodia

Onsøy, Fredrikstad, 

Gamlebyen, 

Rolvsøy, Borge, 

Hvaler Scolarships 

Klubbene i område B skal spons 25 ungdom som skal delta 

på Tall Ships Races seilas fra Ålborg til Fredrikstad Norway

Skedsmokorset Scolarships Støtte til to deltagere på verdensspeiderleir i Vest Virginia USA
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TRF-Mål for rotaryåret 2018-2019 

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

Fellesmål D2260 for innbetaling til End Polio Now og Annual Fund: USD 100,- per medlem  

I 2018-19 betalte alle vi i D2260 nesten USD 100.000,- til TRF Annual Fund og End Polio Now.  

Dette er mer enn USD 60,- fra hver og en av oss. 

TUSEN TAKK! 

Medlemsutvikling /medlemsrekrutterings komitéen – Sean Armana 

Komitéen skal støtte og styrke klubbene i rekrutteringsarbeidet. Det skal være en målrettet medlemsrekruttering 
med vekt på Rotarys verdigrunnlag. 

Dette søkes gjort gjennom: 

• Distriktskurs i Rotary Leadership Institute (RLI) 

• Distriktskurs i Club Visioning 

• Distriktskurs for medlemsverving og -pleie 

Klubbene oppfordres til å bruke det materiell som er lett tilgjengelig: Rotary Norden, månedsbrev og den 
informasjon som er tilgjengelig på Rotarys nettsider: 
www.rotary.org og www.rotary.no og www.d2260.rotary.no 

 
Sean har ledet Medlemsutvikling /medlemsrekrutterings komitéen.  Han har forelest på flere kurs og bidratt på 
RLI kurs. 
 
I tillegg har Sean startet en Rotaract klubb. Han har jobbet masse med saken og har lykkes. 
Varna Rotaract klubb vil møtes annenhver tirsdag på Refsnes Gods. 

Ungdomsutveksling DYEO 2260 - Kristin Samuelsen 

Ved start på Rotaryåret hadde distriktet to studenter fra Australia (Alicia, Sagdalen RK og Sofia, Strømmen RK). I 
august kom ytterligere tre studenter; Ian fra USA til Kløfta RK, Carolina fra Mexico til Nittedal RK, og Pablo fra 
Spania til Mysen RK. 
I august reiste det ut fem studenter.  
Aktiviteter som våre studenter har deltatt på her i Norge er Distriktskonferanse i Lyngdal, Julemarked på Bygdøy, 
Vintercamp på Nesbyen, langhelg i Oslo inkl. Holmenkollsøndag, og norgestur. 

Flere utvekslingsstudenter – nåværende og tidligere har bidratt med å snakke om ungdomsutveksling i 
Guvernørbesøkene i klubbene høsten 2018. 

Høsten 2018 mottok vi ni søknader til ettårig utveksling.  Dette er ny rekord for vårt distrikt, og har engasjert hele 
11 klubber som vil være vertskap for åtte studenter. 
Denne høsten sender vi fem studenter til Australia, én til Brasil, én til Sveits, én til USA og én til Taiwan. 

Club Visioning – Marit Liv Solbjørg 

Hensikten med Club Visioning er å bistå klubbene med å gjennomføre en strategiprosess som hele klubben deltar i 
og som munner ut i et «fremtidsbilde»: «Slik ønsker vi at vår rotaryklubb skal være om tre år». Temaene er alt fra 
medlemstall og rekruttering til hvilke typer prosjekter klubben skal engasjere seg i, inntektsbringende aktiviteter 
og PR og kommunikasjon. Målet er en langsiktig plan, som blir et verktøy for å lede og utvikle klubben videre, og 
som er forankret hos alle klubbens medlemmer. 
I 2018-2019 har vi gjennomført 2 Club Visioning-samlinger, i Ski og Langhus RK og i Lillestrøm RK. Totalt har nå 
16 klubber i D2260, eller 36 % av klubbene gjennomført en slik strategisamling. 
Vi har også gjennomført 3 informasjonsmøter om Club Visioning i år - i Sarpsborg RK, Askim RK og Nannestad 
RK. Vi har informert om Club Visioning på distriktskonferansen, på midtveismøtet og på PETS. 
Arbeidsgruppen for Club Visioning har bestått av Marit Liv Solbjørg (Nittedal RK) som koordinator, Bent 
Andersen (Lørenskog RK), Jon Ola Brevig (Fredriksten RK), Per-Christian Nilssen (Ski og Langhus RK), Gry 

http://www.d2260.rotary.no/
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Elisabeth Monsen (Gjersjøen RK) og Gunnar Fr. Aasgaard (Strømmen RK). I tillegg har Egil Rasmussen (Årnes 
RK) bistått med spørreundersøkelser for klubbene. Arbeidsgruppen har avholdt 4 møter i 2018-2019. Vi har laget 
metode for å ta klubben videre «fra visjon til plan», vi har testet ut metode for revisjon av en klubbs fremtidsbilde 
og måloppnåelse midtveis i treårsperioden, og vi har sett på idéer for en endret gjennomføring av selve Club 
Visioning-samlingen i klubbene.  
Vi har et solid korps av fasilitatorer som leder klubbene gjennom Club Visioning-samlingene: Bent Andersen 
(Lørenskog RK), Konrad Bjoner (Rakkestad), Biørn Borge (Jeløy), Jon Ola Brevig (Fredriksten), Karen Marie 
Ellefsen (Lørenskog), Tommy Finsand (Lørenskog), Gry Elisabeth Monsen (Gjersjøen), Per-Christian Nilssen (Ski 
og Langhus), Elsa Nysveen (Årnes RK), Egil Rasmussen (Årnes), Per Oscar Saugestad (Moss), Einar Smedsvig 
(Råde), Marit Liv Solbjørg (Nittedal), Håvar Vindorum (Nittedal), Gunnar Fr. Aasgaard (Strømmen). 

Lovrådsarbeidet i D-2260 - Lena J Mjerskaug og Johan Østby,  

Concil on Legislation (CoL), Rotarys lovgivende forsamling (Lovrådet), avholdes hvert 3. år, hvor alle (de pt 538) 
Rotarydistriktene i verden er representert med én stemmeberettiget representant. I 2016 vedtok CoL bl a å innføre 
Council on Resolutions (CoR), Resolusjonsrådet, for en årlig, nettbasert behandling av forslag til endringer av 
ikke-lovmessig og ikke-konstitusjonell art, som f eks 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. I Rotaryåret 2018-19 ble det avholdt CoR, høsten 2018 og CoL, våren 2019. 
 

Forut for lovrådsrepresentantens stemmegivning, ble forslagene diskutert med distriktsguvernøren samt 
distriktsrådet, det ble avholdt møte mellom lovrådsrepresentant og vararepresentant samt at det ble avholdt møte 
med lovrådsrepresentantene i de fem andre norske distriktene.  
 
Resultatet fra CoR 2018 kan leses her: https://my.rotary.org/en/cor/vote. RI Board og TRF Trustees har i 
etterkant av CoR behandlet resolusjonsforslagene, og deres behandling / beslutninger kan leses her: 
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/Trustee_and_Board_Action_on_Items_A
dopted_by_the_2018_Council_on_Resolutions_EN.pdf 
 

Forut for lovrådsrepresentantens deltakelse på CoL, ble forslagene diskutert med distriktsguvernøren samt 
distriktsrådet, det ble avholdt møte mellom lovrådsrepresentant og vararepresentant samt at det ble avholdt møte 
med lovrådsrepresentantene i de fem andre norske distriktene.  
46 forslag ble vedtatt (7 av de vedtatte forslagene ble endret «på stedet» i forhold til opprinnelig forslag). 
Resultatet kan leses her:  
https://my.rotary.org/en/document/vote-totals-2019-council-legislation  

I etterkant av CoL er alle klubber blitt tilskrevet med informasjon.  
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/2019_Council_on_Legislation_Report_of
_Action_EN.pdf 
Av de vedtatte forslagene, er særlig følgende relevante for distriktets klubber: 
 

19-18 ad medlemskap (RIs lover, art. 4):«Each club shall endeavor to build a well-balanced membership that 
celebrates diversity» 
 

19-22 ad valg av klubbpresident (klubblovene, art. 13):«In cases where a successor has not been duly elected, the 
term of the current president shall be extended for one year only» 
 

19-24 ad årsmøte (klubblovene, art. 8):«…presentation of a mid-year report, including current year income and 
expenses, together with a financial report on the previous year…» 
 

19-26 ad endring av en klubbs navn, eller møtested (klubblovene, art. 22:«at least 21 days before»…(tidl 10 dager) 
 

19-35 ad «make up» for fremmøte (klubblovene, art. 12):«During the Same Year»(tidl 14 dager før, eller etter) 
 

19-39 ad medlemskap (mange endringer i ett forslag, men..; RIs lover, art. 5): fjerning av «klassifikasjonsgrensene 
mht antall pr klassifikasjon» samt klubblovene, art. 10): «Holders of public office»…may retain their existing 
classifications during the time their hold office» 
 

19-70 ad terminering av en klubbs medlemskap i RI (RIs lover, art. 3):«The board may terminate a club upon the 
request of the governor if its membership falls below six members» 
 

19-72 ad Rotaract: Rotaractklubbene kan bli medlem i RI… 
 

19-82 ad kontingent til RI: «US$34,- per half year in 2019-20, US$34,50 per half year in 2020-2021, US$35,- per 
half year in 2021-2022, and US$35,50 per half year in 2022-2023…» 
 

Pr dato foreligger oppdatert versjon av Rotarys lov- og regelverk kun på engelsk. De kan leses her:  
- Constitution of Rotary International 
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/RI_Constitution_EN.pdf 
Bylaws of Rotary International 
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/RI_Bylaws_EN.pdf 

https://my.rotary.org/en/cor/vote
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/Trustee_and_Board_Action_on_Items_Adopted_by_the_2018_Council_on_Resolutions_EN.pdf
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/Trustee_and_Board_Action_on_Items_Adopted_by_the_2018_Council_on_Resolutions_EN.pdf
https://my.rotary.org/en/document/vote-totals-2019-council-legislation
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/2019_Council_on_Legislation_Report_of_Action_EN.pdf
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/2019_Council_on_Legislation_Report_of_Action_EN.pdf
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/RI_Constitution_EN.pdf
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/RI_Bylaws_EN.pdf
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Standard Rotary Club Constitution 
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/Standard_Rotary_Club_Constitution_EN.
pdf 
Så snart den svenske oversettelsen er klar, vil den bli sendt alle klubbene. 
 

Fristen for å fremme forslag til CoR 2019 var 30. juni 2019.  
 

Distriktets lovrådsrepresentant har i Rotaryåret 2018-19 informert om CoL og CoR på Distriktskonferansen, i 
diverse klubbmøter samt deltatt i, og informert distriktsrådet. 
Likeledes har distriktets lovrådsrepresentant i ulike fora informert om lovrådsarbeidet generelt. 

Rotary Business Network D2260 - Hans Christian Kihl 

Formål med Rotary Business Network - «Å skape en arena der yrkesaktive rotarianere etablerer et felleskap, 
inspirerer hverandre gjennom utveksling av idéer, tips, kontakter m.m. samt bidrar til hverandres 
forretningsmessige utvikling for det beste for medlemmene og lokalsamfunnet». 
Det er avholdt 3 møter på høsten og 3 møter på våren med tema: 

• Hva er god ledelse v/ Jonny Gander Hanssen, Laadegaard Norge as 

• Hva kreves for å bli verdensmester v/ Ine Barlie, verdensmester i bryting  

• Trender i yrkeslivet, sett fra BI v/ Per Erik Johanessen, samfunnsdirektør 

• Hva kreves av en styreleder v/ Einar A Enger, tidl. Konsernsjef NSB 

• Internet of things v/ Bjørn Amundsen, dekningssjef Telenor asa 

• Korrupsjon v/ Guro Slettmark, Generalsekretær Transparency International Norge 

Møtene tiltrekker seg medlemmer og reflektanter fra hele distriktet i et antall på 20 – 30 personer pr. møte. 
Møtene har fått meget gode tilbakemeldinger og vil fortsette i neste Rotary år. 
Møtene markedsføres under egen Facebook gruppe med 107 medlemmer pr dags dato. Vi mener det er vesentlig at 
også info til presidentene kommer fra distriktet slik at e-post adresser ikke blir distribuert til andre. Det er også en 
egen ide gruppe som står bak forslag og tilrettelegging av foredragsholdere. Budsjettet har vært på kr 10 000,- og 
går til å dekke bevertning, lokaler og gaver. 

Seminarer - Rotaryskolen DT – District Trainer - Elsa Nysveen 

Det gjennomført 10 seminarer. Alle seminarene er gjennomført i Akershus på Rotaryhuset på Kløfta og i Østfold på 
Kihl gård i Råde. 
Foreleserne er hentet blant distriktets dyktige ressurspersoner.  På seminaret «Bli kjent med Rotary» var det 5 
forelesere. Det varierte ellers mellom 1 og 3 personer.  
DT var kursleder og tilrettelegger på alle seminarene og foreleser på flere. 

• TRF-seminar i september 2018 

• Kommunikasjonsseminar i oktober 2018 

• Medlemsutviklingsseminar i november 2018 

• «Bli kjent med Rotary» i mars 2109 

• Rotary Club Central – arbeidsseminar i april 2019 

TRF-seminaret hadde 25 deltakere fra 20 klubber. På kommunikasjonsseminaret deltok 26 personer fra 14 
klubber. Medlemsutvikling var godt mottatt – 35 deltakere fra 19 klubber. «Bli kjent med Rotary» var ønsket fra 
flere presidenter og 31 medlemmer fra 7 klubber fant veien til dette seminaret. På arbeidsseminaret som 
gjennomgikk hvordan man registrerer i Rotary Club Central deltok 31 medlemmer fra 17 klubber.  
TUSEN TAKK for 4 år som DistriktTrener  ELSA 

Rotary Leadership Institute RLI – Elsa Nysveen 

RLI i distrikt 2260 gjennomførte i samarbeid med distrikt 2310 to kursrekker – hver på tre lørdager. Målet er å gi 
deltakere en vid gjennomgang av hva Rotary er og hva Rotary tilbyr medlemmene.  
I tillegg får deltakerne et større nettverk og mange erfaringsdelinger som gir kunnskap om hvordan klubber kan 
drives. 

Begge kursrekkene hadde 24 deltakere og nesten alle sammen gjennomførte alle modulene og kunne motta RLI – 

diplomet. Påmeldingen til vårens kursrekke var over all forventning og 16 stykker står på venteliste til høsten 2019. 

Deltakernes evaluering har vært oppløftende for oss som arrangerer RLI.  

Til sammen har 9 fasilitatorer stått på for å gjøre RLI – deltakelsen så god og lærerik som mulig for deltakerne.   

http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/Standard_Rotary_Club_Constitution_EN.pdf
http://msgfocus.rotary.org/files/amf_highroad_solution/project_705/Standard_Rotary_Club_Constitution_EN.pdf
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Rotaryhuset på Kløfta har vært en fin base for kursdagene og vi har besluttet å gjennomføre kursene på 

Rotaryhuset også til høsten.  Vi gjennomførte en ny opplæring av 26 fasilitatorer i mai 2019. Av disse var 10 

deltakere fra distrikt 2290 som også ønsker å starte opp RLI kommende rotaryår. 

Vi ønsker å takke guvernørene i D 2260 og D 2310 for flott oppfølging av RLI dette rotaryåret.  

RLI Division Norway har vært en suksess så langt. Elsa Nysveen - Leder RLI Division Norway 

PR og kommunikasjon – Jan Walbeck 
Målet er å øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary.  

Lørenskog RK har tatt initiativ til at Rotary får tildelt TV aksjonen på NRK.  

Når vi får dette så vil vi ta et stort skritt i riktig retning 

Distriktet holder PR og kommunikasjonskurs 

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

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

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

 

På PR-området har vi nok ikke nådd så langt som vi ønsker, men jeg vet at flere klubber til stadighet får inn saker i 

pressen.   STÅ PÅ VIDERE! 

Momskompensasjon 

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

rotaryklubber skal forholde seg til Norfo, og rapportere til Norfo 
 

I 2018-2019 fikk distriktets klubber samt D2260 tilbakeført ca. 400 000 kroner 

Norsk Rotary Forum (Norfo) 

Årets 6 norske guvernører har gjort et solid arbeid og store endringer er gjennomført med å omforme Norfo og 
hente tilbake store summer som har vært lagret på konto i Norfo. 

Ungdoms og tiltaksfondet i Norfo (nesten 2 mill kroner) er tilbakeført til distriktenes Tiltaksfond. 
For D2260 dreide dette seg om NOK 322.000,- 
I tillegg er det tilbakeført til distriktene 2,5 mill fra Norfo sin konto –  
For D2260 dreide dette seg om NOK 388.000,- 

Styret i Norfo har endret navn til Arbeidsgruppe og i fra og med året 2018/19  er alle distrikter representert i Styret 
i Norfo. I tillegg er alle distrikter representert i Norfos arbeidsgruppe. 
Tidligere var kun fire av seks distrikter representert.  

Norfos budsjett er kuttet mye dette året og kontingenten til Norfo er redusert fra kroner 150,- til kroner 100,- 
pr medlem dette året. I 2019-20 arbeider en komite som har oppgaven å redusere kostnadene i Norfo permanent 
slik at vi kan opprettholde kontingenten på kroner 100,- pr medl. pr år. 
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Regnskapet 2018-19 
Distriktskasserer Terje Strømseter, Årnes RK 

Revisor Petter Vegel, Jessheim RK 

Regnskapet sendes ut sammen med denne årsrapporten. 

Resultatet viser et overskudd på NOK 407.288,- (inkl. Ovf fra Norfo på kr.388.535,-). 

Ledergruppens forslag til bruk av årets overskudd: 

• NOK   200.000,- ovf til TRF, Annual Fund 

• NOK   100.000,- ovf til D2260 Tiltaksfond 

• NOK   107.288,- ovf til D2260 Tiltaksfond og brukes til utdanning og kurs, i Rotaryregi,  

 for Distriktsorganisasjonen de kommende år. 
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Rotaryforkortelser 

Her forklares et utvalg av de mest brukte forkortelser. 

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

 

AG  Assistant Governor (Assisterende guvernør) 

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

COL  Council on Legislation (Lovrådet) 

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

DG  District Governor (Sittende distriktsguvernør) 

DGE  District Governor Elect (Innkommende distriktsguvernør) 

DGN  District Governor Nominee (Nominert distriktsguvernør, etterfølger DGE) 

DGND  District Governor Nominee Designated (Etterfølger DGN) 

DICO  District Internet Communication Officer (Distriktets IT-koordinator) 

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

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

DSG  District Simplified Grants (Del av DDF som distriktet disponerer lokalt) 

DT  District Trainer (Leder av distriktets komité for opplæring og kommunikasjon) 

DTTS  District Team Training Seminar (Seminar for distriktets organisasjon i forkant av hvert rotaryår) 

DYEO  District Youth Exchange Officer (Leder av distriktets komité for ungdomsutveksling) 

EN  English (Forkortelse brukt i forbindelse med språk i RI-publikasjoner) 

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

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

IPDG  Immediate Past District Governor (Sist avgåtte distriktsguvernør) 

KPM  Klubbens planer og mål (Registreres i RCC). 

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

NOK  Norske kroner 

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

PDG  Past District Governor (Tidligere distriktsguvernør) 

PETS  President-Elect Training Seminar (Obl. treningsseminar for innkommende klubbpresidenter) 

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

RCC Rotary Club Central hvor klubben finner mange av sine «redskaper». Her følges målene opp 

RF  Rotary Foundation (kortversjonen av TRF) RI Rotary International 

RK  Rotaryklubb 

RM Rune Magnussen  

Rotaract  Klubb for unge voksne  

RYLA  Rotary Youth Leadership Awards (Ledelsesseminar for ungdom) 

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

TRF  The Rotary Foundation (benytter ofte kortversjonen RF) 

TSR  Tall Ships' Races 

UE  Ungt entreprenørskap 

USD  Amerikanske dollar 

VTT  Vocational Training Team 

YE  Youth Exchange (Ungdomsutveksling) 

YEO  Youth Exchange Officer (Klubbens leder for ungdomsutveksling)  

 


