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1 Oppsummering av rotaryåret 2019 - 2020  

For et år det har vært! Da jeg sa ja til guvernørvervet 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. Myndighetenes tiltak, kunngjort 12. mars, er de mest inngripende foretatt i landet 
vårt i fredstid. Et virus har klart å stoppe en hel verden. Hadde noen sagt dette for et halvt år 
siden, og beskrevet dagens situasjon, hadde nok ingen trodd at dette kunne skje.  

Viruset har krevd distansering, men har samtidig brakt oss nærmere hverandre. Hvor veien 
fører oss hen vet vi ikke. Mange mennesker har mistet jobben, økonomien har gått på en 
smell, men vi har også lært å tenke nytt. Det er ikke alltid nødvendig å reise verden rundt for 
å møtes. Vi kan bruke digitale løsninger. Livet har blitt annerledes og vil også i framtiden bli 
annerledes. Jeg er glad for å være rotarianer, del av en verdensomspennende organisasjon 
som gir håp, spesielt i slike situasjoner som vi er i nå. 

RI President Mark Daniel Maloney ønsket at Rotary skulle vokse, at familiene skulle integreres 
mer enn før, slik at det ikke var nødvendig å måtte velge mellom Rotary og familien, gjorde 
oss oppmerksom på at man kan være en god president uten å måtte gjøre alt «alene», og ikke 
minst en god og nær distriktsguvernør uten å måtte besøke hver klubb for seg. Alt dette for 
at også flere yrkesaktive rotarianere turte å ta på seg slike lederstillinger i organisasjonen. Han 
ønsket årets DGer å være endringskonsulenter som våget å innføre endringer, bryte med noen 
tradisjoner vi selv hadde skapt oss mange år tilbake. Rotary skulle aldri ende opp som Kodak, 
men være som Apple, som lyttet til kundene sine og førte bedriften til verdensomspennende 
suksess. «Den virkelige framtida for Rotary ligger i klubbene våre», sa han, «hvor 
organisasjonen vår må gjøre mest mulig for å tilpasse organisasjonen til dagens virkelighet. 
Mens klubben er og forblir kjernen i det som knytter en til Rotary, er vi nå langt mer kreative 
og fleksible i hva vi tillater en klubb å være, hvordan den kan møtes, og til og med hva som 
kan regnes som et rotarymøte. Vi må være organiserte, strategiske og nyskapende i hvordan 
vi tilnærmer oss medlemskap, gjennom å skape utvidede og dypere tilknytninger til våre 
lokalsamfunn og ved å utvikle nye klubbmodeller for å tiltrekke og engasjere flere – og få mer 
mangfold blant medlemmer.» Jeg er overbevist om at vi er på riktig vei, også her i distriktet. 
Når vi hører om Maloneys motto «Rotary connects the world», tenker vi ikke bare 
ungdomsutveksling, men også at mange titalls internasjonale fellowships gir oss en glimrende 
mulighet til å få venner rundt hele verden. Vær stolt av å være rotarianer, bær rotarynålen 
med stolthet, og gled deg over de mange vennene du kan møte på grunn av det på flyplasser 
når du venter på å gå om bord i et fly. Han understreket at «Uansett hvor vi er fra, uansett 
hvilket språk vi snakker, uansett hvilken kultur vi er fra, eller tradisjon vi har, er vi her sammen 
for et formål: Å bygge et sterkere Rotary, slik at flere rotarianere og rotaraktorer og alle i vår 
rotaryfamilie kan tjene vår verden bedre enn noen gang før.»  
 
Last not least, ønsket han at vi skulle sette større fokus på samarbeid med FN. I 2020, mens 
Rotary markerer sitt 115. år, har FN sitt 75-årsjubileum. Det kjennetegner en tid for oss å feire 
vårt partnerskap også, med en serie planlagte konferanser over hele verden – så godt de lot 
seg gjennomføre fysisk - og et fokus på de bærekraftige utviklingsmålene som Rotary har som 
mål å støtte. Om vi arbeider for rent vann, bedre helse, bedre utdanning eller økonomisk 
stabilitet for verdens minst privilegerte mennesker, deler Rotary FNs varige forpliktelse for en 



sunnere, fredeligere og mer bærekraftig verden. Og Rotary tilbyr noe som ingen annen 
organisasjon kan matche: En eksisterende infrastruktur som gjør at folk fra hele verden kan 
koble seg til en tjeneste og fredssammenheng og utføre meningsfulle handlinger mot det 
målet. Bærekraftsmålene var dermed også hovedfokuset på årets distriktskonferanse. 
 
Jeg ønsker å takke hver eneste i distriktsorganisasjonen, klubbpresidentene, rotarianere og 
venner av Rotary for tillitten i året som har gått, for det flotte samarbeidet, inspirerende og 
motiverende ord, hyggelige og lærerike møter. Vi kom oss ganske trygd gjennom året selv om 
vi hadde en sterk motstander i COVID-19. Selv om viruset har satt en stopper for fysiske møter, 
skjedde noe som var utenkelig før koronatiden – viljen til å gjennomføre nettmøter – vi måtte 
jo bare - , lære noe nytt, og gjennom akkurat dette knytte tettere bånd med våre venner i 
naboklubbene, områdene, rundt verden. Vi klarte dette, klapp dere på skuldrene. Nettotapet 
i medlemsmassen i D2260 utgjorde kun 30 medlemmer. Men vi vet at flere nye medlemmer 
er på vei inn.  

Jeg ønsker dere alt godt, inspirerende møter og givende prosjekter også i framtiden, og ikke 
minst god helse! 

Rotaryhilsen, 

Jutta Bachmann 
Distriktsguvernør 2019-2020 

 

 

 

  



2 Forberedelser til guvernøråret 
 
Ingen «distriktguvernør» faller fra himmelen, og en god del forberedelser og opplæringer må 
til for at man i det året man er distriktguvernør har et godt team rundt seg, kjenner til Manual 
of Procedure, lovene, har lært om årets tema og mål, og har knyttet verdifulle bånd med andre 
distriktguvernører verden rundt for å så kunne ha kontakter skulle en klubb trenge det for 
Global Grants og andre prosjektsøknader.  

Forberedelsen til et nytt rotaryår består av flere trinn:  

• Opplæring av distriktguvernøren (som DGN og DGE) 

• Etablering og opplæring av distriktsorganisasjonen (som DGE) 

• Opplæring av presidentene i klubbene (som DGE) 

 

2.1 Opplæring av distriktguvernøren  

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 – hvis en da har - ansees 
som en viktig ressurs i Rotary og deltar også i opplæringen, som partner.  

Den obligatoriske opplæring for meg besto i:  

Nasjonal GETS (Governor Elect Training Seminar) i regi av NORFO, på Gardermoen 13. – 15. 
april 2018. Samlingen ga grunnopplæring og formalisering av samarbeid med de øvrige 5 
guvernørene i Norge.  

Sone-GETS i regi av sone 18 ble arrangert i Vilnius, Litauen 12. – 13. september 2018. 
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 distriktguvernører. 
Kommende RI president og flere fra den øvrige ledelsen i RI deltok. GETS ble etterfulgt av 
Rotary Institute 14. – 15. september. Under Sone-GETS og Institute ble de første verdifulle 
kontaktene med distriktguvernørene utenfor Norge knyttet.  

IA (International Assembly) i regi av RI ble gjennomført i San Diego, California, USA 13.-19. 
januar 2019, under ledelse av innkommende RI president Mark Daniel Maloney. Her møttes 
ca. 530 innkommende guvernører fra hele verden. Motto og logo for året 2019-2020 ble 
lansert: «Rotary connects the World». Her fikk alle opplæring om Rotary – både i form av 
engasjerende innlegg i plenum og arbeid i grupper. Partnerne hadde egne gruppeseanser.  



 

DGene 2019-2020 på opplæring i San Diego, USA. Fra venstre: Sten Hernes (2290), Ole-Jørgen 
Kjellmark (2275), Vigdis Osbak (2305), Baard Lund (2310), Jutta Bachmann (2260), Odd 
Henning Johannessen (2250). 
 
Før selve IA, pleier DGEene å delta på såkalt «homestay» et sted i USA; Jutta Bachmann hadde 
gleden av å være del av en gruppe DGEer i byen Sarasota, en uke arrangert av Sarasota Rotary 
Club. 

 

DGEer og partnere av DGEene fra mange forskjellige verdensdeler.  

Deltagelse på en Convention hører til grunnopplæringen til en kommende guvernør, selv om 
kostnadene bæres av distriktet. Årets distriktguvernør deltok av egen interesse (og budsjett) 



på RI Convention i Hamburg, Tyskland, hvor hun kommer fra i 2019 og skulle egentlig dra 
sammen med DGE Ine til RI Convention i Honolulu, Hawaii. Sistnevnte ble dessverre avlyst pga 
korona og ble erstattet med et nettmøte, fordelt på flere dager. Convention er alltid svært 
engasjerende og inspirerende og anbefales alle rotarianere å delta på i hvert fall én gang i 
livet.  

 

Del av den norske delegasjonen i Hamburg, med på laget fra D2260: Lena Mjerskaug (DG 
2010-11), Jutta Bachmann (DG 2019-20) og Yvona Holbein (DG 2017-18). 
 

 

2.2 Etablering og opplæring av distriktsorganisasjonen (som DGE) 

District Team Training Seminar (DTTS) ble avholdt på Ekelund på Nesodden 7. mars 2018. 
Samlingen var etter at distriktguvernøren hadde vært på IA i San Diego og mottatt årets motto, 
overordnede mål og informasjon fra RI sentralt. Det ble også avholdt flere møter med AGene 
og ledermøter (se møteplan – 3.2.2 - for detaljert informasjon).  

 

2.3 Opplæring av innkommende presidenter 

Opplæring av innkommende presidenter (og øvrige tillitsvalgte i klubben) foregikk som 
følgende: 



PETS (President Elect Training Seminar), som er obligatorisk for presidentene, ble arrangert 
på Oscarsborg Festning 16. mars 2019. Det er dette seminaret som formelt kvalifiserer CPE til 
å være president i klubb. Det er også obligatorisk for CPE å delta. Distriktssamling ble 
arrangert på lørdag samme sted. Samlingen var også rettet mot øvrige tillitsvalgte i klubben, 
ikke minst for kasserere og sekretærer. Innkommende guvernør presenterte også budsjettet 
for 2019-20. Budsjettet ble vedtatt.  
 
Presidentene møttes igjen under det såkalte midtveismøtet, som ble avholdt i «Folkets Hus» 
på Nesodden 30. januar 2020. Har fikk presidenten en oppdatering av det som hadde skjedd. 
Det ble servert god mat og gitt rikelig tid til mingling.  
 

3 Mål, strategi og tiltak 

Distriktets mål var basert på målene og årsmottoet til rotarypresident Mark Daniel Maloney, 
som illustrert med logoene her, vi er «People of action» og «Rotary connects the world». Men 
dette, og alle prosjektene forbundet med dette skjer ikke av seg selv. RI presidenten og mange 
på RI Assembly i San Diego følte at tiden var inne for at man måtte våge noe nytt for å lykkes. 

 

 

 

Et viktig budskap å ta hjem fra San Diego var at DGene skulle være «endringsagenter»: tørre 
å gjøre nye ting, tørre å sette i gang endringer. Man har i mange år snakket om hvordan man 
kan stoppe nedgang i medlemsmassen, denne gangen ble det sagt tydelig at  

Grunnleggende endringer må til for at 
Rotary skal være tidsaktuell i 
en verden som forandrer seg. 

 
 

La oss ta Apple og Kodak som eksempler for å illustrere hva det betyr å være tidsaktuell. «The 
change from preserving memories to sharing experiences…these were things that Kodak 
simply couldn’t handle.» 
 
Apple vet hva kunden ønsker. Kodak klarte ikke å tilpasse seg kundens behov og gikk konkurs 
i 2012. 
 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kodak
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kodak


Hva kan vi i Rotary lære av dette eksemplet? 
 

• Vi må bygge en kultur med innovasjon og vilje til å ta risiko 

• Vi må tilpasse oss en verden som er under stadig utvikling 

• Vi må våge å forandre tradisjonelle strukturer samtidig som vi tar vare på det vi vet 
fungerer 

 

Under guvernørskiftet på Nesodden 15. juni 2019 ble disse mottoene satt i aksjon! 
Distriktsorganisasjonen viste at de var «People of Action» ved at de tok seg en løperunde på 
Berger stadion på Nesodden. Det har også bundet oss sammen bedre («Rotary connects the 
world»), og gøy (guvernørens femte, uoffisielle motto) var det også.   

 

Medlemmer i Nesodden Rotaryklubb og distriktsorganisasjonen viser at de er «People of 
Action»  
 
 

3.1 Rotary skal vokse 
 
Maloneys første hovedfokus var «å bidra til at Rotary vokser for så å utvide vår tjeneste, å 
øke virkningen av våre prosjekter, men viktigst å øke antall medlemmer slik at vi kan oppnå 
mer. Å bringe inn flere medlemmer for å erstatte de vi mister, er ikke svaret. Det er som å 
hente mer vann i en bøtte full av hull. Vi trenger å ta opp årsakene til medlemstapet og 
årsakene til et medlemsengasjement som ikke er som det burde være. Det er tydelig at det er 
på tide å gjøre noen grunnleggende endringer. Vi vet allerede hva barrierene er for et 
engasjert og mangfoldig medlemskap. Det er på tide å handle ut i fra det vi kjenner: Å skape 
nye medlemskapsmodeller, åpne nye veier for rotarymedlemskap og bygge nye rotary- og 
rotaractklubber hvor de eksisterende klubbene ikke oppfyller et eksisterende behov. Det 
betyr ikke bare at klubbpresidenter forstår hvorfor det er så viktig å dyrke egne klubber og 
medlemskap generelt, men sørge for at de har en effektiv struktur for å gjøre det, i.e. 
medlemskapskomitéer som ser metodisk på samfunnet. Rotary må også vokse ved at vi 
oppretter nye klubber, ved at vi starter nye modellklubber som tilbyr alternative 
møteopplevelser og servicemuligheter. Opprettelse av nye rotaryklubber er 
distriktguvernørens og distriktets distinkte ansvar.»  
 



3.1.1 Medlemsutvikling i D2260 2019 – 2020 
 
Under PETS, områdemøtene og andre møter formidlet distriktguvernøren, AGene og andre i 
distriktsorganisasjonen informasjon om hvordan klubbene kunne ta i bruk den nye 
fleksibiliteten for å tiltrekke flere nye medlemmer inn i klubbene. Vi har lykkes ganske så bra, 
dog har distriktet hatt netto nedgang på 30 medlemmer i året som har gått. Vi vet om flere 
klubber som skal ta opp flere medlemmer i månedene som kommer.  
 
 

3.1.2 Opprettelse av nye klubber i D2260 
 
I 2019 – 2020 ble Varna Rotaractklubb og Rotex 2260 (for ungdommer som har vært 
utvekslingsstudenter chartrert. Mer informasjon om disse to klubbene finner dere i kapitel 19. 
 
 

3.2 På tide å tilpasse og forandre vår kultur 
 
Mark Daniel Maloney satte stort fokus på nødvendigheten av å bygge en levedyktig vei for at 
rotarianere som er aktivt involvert i sine yrker, tør å ta på seg verv som president, sekretær, 
kasserer, komitéleder og ikke minst guvernør. «Klubbpresidentens jobb bør aldri bli sett på 
som en tidsforpliktelse, som er for stor for at en opptatt yrkesutøver overhodet vil vurdere å 
ta på seg vervet. Vervet som distriktguvernør bør ikke komme med forventning om at du må 
gå av med pensjon fra din betalte jobb først. Ved å sette frivillige stillinger i heltidsansvar, 
lukker vi døren til bidragene fra de menneskene vi trenger mest i Rotary - de som har 
potensiale for flere tiår med rotaryservice og rotarylederskap.»  
 
«Vi kan gjøre det enklere. Mange av barrierene for ledende verv i Rotary er barrierer vi selv 
har bygget, med forventninger skreddersydd til en annen tid og en annen generasjon. Det er 
på tide å tilpasse, forandre vår kultur, og formidle budskapet om at du kan være en god 
distriktsguvernør uten å besøke hver klubb for seg, og du kan være en flott klubbpresident 
uten å gjøre alt selv. Du kan ta ledelsen i det kommende året - uansett hvilken livssituasjon 
du er i.»  
 

«Begynn med å forandre lederkulturen i ditt eget distrikt.» 
 
Og det har vi gjort! Mer informasjon nedenfor og i kapitel 4, som omtaler områdemøtene som 
for første gang ble gjennomført i distriktet.  
 

 

3.2.1 Firespørsmålsproven 
 
Firespørsmålsprøven og yrkeskodeksen nedenfor, er Rotarys etiske retningslinjer som alle 
rotarianere skal kjenne til, ha med seg som etisk ballast hvor enn de er, og praktisere etter 
beste evne. Det er vanskelig å etterleve disse standardene til enhver tid, men de er gode 
rettesnorer. I tillegg er spesielt firespørsmålsprøven et velegnet verktøy når det er behov for 
å løse stridigheter – både i klubb, distrikt og i situasjoner man kommer opp i utenfor Rotary – 
også i familien. 



 

• Er det sant? 

• Er det rettferdig for alle parter? 

• Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

• Vil det være til beste for alle parter? 
 
 

3.2.2 Det femte uoffisielle spørsmålet: Er det gøy? 

Samtidig innførte distriktguvernøren ved begynnelsen av rotaryåret 2019 – 2020 
et «uoffisielt» 5. spørsmål: Er det gøy? Å ha det gøy fører til motivasjon til alle 
involverte, ikke minst siden gøy fører til indre motivasjon.  

 

3.2.3 Et smil og godt humør skaper inspirasjon og motivasjon 
 
For å samstemme distriktsorganisasjonen på mottoet «Rotary connects the world» på en gøy 
måte, inviterte distriktguvernøren teamet sitt til en hyggelig, underholdende kveld under 
mottoet «Hawaii» for å bli bedre og ikke minst kjent med alle sine gode hjelpere så godt som 
mulig, slik at det skulle bli lettere å skape enda bedre forbindelser med presidentene, 
klubbmedlemmene osv. Et stort ønske for distriktguvernøren var å vise at Rotary kan være 
mer moro enn mange kan se for seg. Man kan gjennomføre store prosjekter uten å måtte 
legge moroa til side! 30. august ble det avholdt et teammøte hvor distriktguvernøren lot året 
«fly forbi». Denne aftenen skulle være til gjensidig inspirasjon, øke teamfølelsen og samhold. 
Slik begynte reisen:  

Når gjestene kom til Råde Syd (Kihl 
gård), ventet flytur med Rotary Air 
(RA) D2260 som skulle ta dem til 
‘Honolulu’, hvor 2020 RI 
Convention skulle avholdes. Purser 
Johan og flyvertinne Marit tok de 
reisende imot i RA-loungen hvor de 
fikk servert mat og velkomstdrikk. 
Deretter fikk de boardingkort med 
setenummer og gikk ombord i RA 
2260 hvor First Officer Jutta og 
Second Officer Ine tok dem med på 
en spennendene reise. Sjefingeniør 
Hans Christian sørget for at det 

tekniske var på plass  
 



og holdt også et øye på 
kjøkkenmannskapet. Gjestene 
ble servert gode drikker 
(med/uten alkohol) om bord 
på flyet, kaffe og dessert. Det 
var dessverre dårlig med 
hoteller rundt flyplassen, så de 
reisende måtte ha med seg 
madrass skulle de trenge 
overnatting, og alkohol til eget 
(og andres) forbruk.  
 

Bildet viser Johan Østby (purser) og Marit Liv Sjøberg (flyvertinne) mens de gjennomgikk sikkerhetsrutinene om 
bord i flyet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne Kick-off’en har også blitt omtalt i utgave 
nr. 6 av Rotary Norden. Denne utgaven inneholder 
ikke mindre enn tre bidrag fra distriktet vårt, 
besøk på Island sammen med maraton-
fellowshipet og distriktskonferansen. 
 
Rotary Norden redaktøren syntes "kick-off"-
bidraget var en fantastisk morsom sak og burde 
inspirere andre distrikter og klubber.  
 
https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot19_06/34/ 

 
 
Det viste seg at det ble et vellykket eksperiment og ga teamet stor motivasjon og inspirasjon. 
Med hånda på hjertet føler distriktguvernøren at det har vært en veldig positiv utvikling i hele 
distriktet, stor positivitet preget av samhold, glede og inspirasjon.  
 

 

3.2.4 Møteplanen for året 2019 – 2020 
 
Mye stod på møteplanen i året 2019 – 2020. Fra og med 13. mars 2020 utgikk mange fysiske 
møter – både på klubb- og distriktsnivå – og ble erstattet med nettmøter. I juni ble det mulig 

 



å avholde klubbmøter igjen ved at strenge smittevernstiltak ble tatt. Mange klubber ønsket å 
invitere DG, og hun fulgte opp så godt det lot seg gjøre i den nåværende situasjonen.  
 
2019 Dato Aktivitet Sted Ansvar 
Juli 
 

11.-14. 
  

Tall Ships Race  
Ås RK fyller 60 10.7.  
Askim RK fyller 70 6.7. 

Fredrikstad  

August To. 8 
To. 15. 
Lø. 24. 
Lø. 24. 
On. 28. 
To. 29. 
Fr. 30. 

Ledermøte 1 
Distriktsråd 1 
Halvmaraton/maraton 
Styremøte (NORFO) 
Rotaryskolen - Medlemsrekruttering 
Rotaryskolen - Medlemsrekruttering 
Kick-off for rotaryåret 2019-2020 

Nesodden (JB) 
Nesodden (E) 
Island 
Gardermoen 
Østfold 
Akershus 
Kihl gård 

DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DGE/IBa 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 

September On. 4. 
To. 5. 
Lø. 7. 
On. 11. 
To. 12. 
To. 12. 
 
Lø. 14.9. 
24.-26.9. 
24.-29.9. 
Ti. 24.9. 
On. 25.9. 

Rotaryskolen - The Rotary Foundation 
Rotaryskolen - The Rotary Foundation  
Intercitymøte område E 
Rotary-walk på helsestien Mysen elva 
Besøk Askim Rotaryklubb 
Rotary Business Network: Anne-Marie 
Helland 
Rotary Leadership Institute (RLI) 
GETS & Rotary Institute 
TRF-seminar og Rotary Institute 
Fellesmøte DG/klubber i område F 
Fellesmøte DG/klubber i område A 
 
Råde RK fyller 50 29.9. 

Østfold 
Akershus 
Drøbak 
Mysen 
Askim 
Kihl gård 
 
Kløfta 
Gdansk 
Gdansk 
Kolben 
Sarpsborg   

DG/JB 
DG/JB 
Drøbak RK  
DG/JB 
DG/JB 
 
 
DGE/Iba 
DGE/Iba 
DG/JB 
DG/JB 

Oktober To. 3. 
5.-7.10. 
Ma. 14. 
To. 17. 
18.-19. 
Lø. 19. 
Ma. 21. 
Ti. 22. 
On. 23. 
To. 24. 
To. 24. 
To. 24. 
Ti. 29. 
Ons. 30  

Distriktsråd 2 
Distriktskonferanse  
Vinsmaking Kløfta RK 
Rotary Business Network: Nina Rygh 
Styremøte/Høstmøte (NORFO) 
Rotary Leadership Institute (RLI) 
Fellesmøte DG/klubber i område E 
Fellesmøte DG/klubber i område C 
Rotaryskolen - Kommunikasjon 
Rotaryskolen - Kommunikasjon 
Rakfiskaften Sagdalen RK 
POLIODAGEN 
Fellesmøte DG/klubber i område B 
Intercitymøte område G – med Prof. 
Dag O. Hessen, UiO: Klodens tilstand – 
er det lys i tunnelen? 

Nesodden (E) 
Color Fantasy 
Kløfta 
Kihl gård 
Gardermoen 
Kløfta 
Nesodden 
Østfold 
Akershus 
Kløfta 
Sagdalen RK 
Alle klubber 
Fredrikstad 
Skedsmokorse
t 

DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
 
DGE/IBa 
 
DG/JB 
DG/JB 
 
 
DG/JB 
 
DG/JB 
alle 

November Ti. 5.  
Ons. 6. 
To. 7. 
To. 7. 
Tir. 12 
Tir. 12 
On. 13. 

Fellesmøte DG/klubber i område H 
Tune Rotaryklubb 
Trøgstad Rotaryklubb 
Rotary Business Network 
Charterseremoni Varna Rotaract 
Intercitymøte Jeløya 
Rakfiskaften v/Nannestad RK 

Jessheim 
Sarpsborg 
Trøgstad 
Kihl gård 
 
Jeløy/Refnes  
Nannestad 

DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 



To. 14. 
Lø. 16. 
Ma. 18. 
Ti. 19. 
Ons. 20. 
Tors. 21. 
Fr. 22. 
Lø. 23. 
Lø. 23. 
Ma. 25. 
Ti. 26. 
To. 28. 
Fr. 29. 
Lø. 30. 

AG-samling 
Rotary Leadership Institute (RLI) 
Intercitymøte – «Hvite busser» 
Rakfiskaften Borge RK 
Fellesmøte DG/klubber i område G 
Ledermøte 2 
Drøbak RK - Lutefiskkveld 
60-års jubileum Ås RK  
50-års jubileum Råde RK  
Enebakk RK (besøk Jennifer Jones) 
Eisbeinkveld Lillestrøm RK 
Julebord Sagdalen RK 
Styremøte NORFO 
TRF-seminar (i regi av NORFO) 

Nesodden (E) 
Kløfta 
Nesodden 
Borge  
Skedsmokorse
t 
DG/Skype 
Drøbak 
Ås 
Kihl gård 
Enebakk 
Thon Hotell 
Sagdalen 
Gardermoen 
Gardermoen 

DG/JB 
 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DGE/IBa 
DGN/LB 

Desember Tor. 5. 
Fre. 6. 
Ma. 9. 
To. 12. 
Ma. 16. 
Ti. 17. 
Ti. 17. 

Distriktsråd 3 – julesamling 
Gamlebyen RK - Lutefiskkveld 
Julemøte - ledergruppe 
Julebord Lørenskog RK 
Julebord Nesodden RK 
Ledermøte 
Julemøte Jeløy RK 
 

Nesodden (E) 
Gamlebyen 
Sofienmyr 
Lørenskog 
Nesodden 
Refsnes Gods 
Refsnes Gods 

DG/JB 
DG/JB 
DG/IBa 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 

2020     

Januar On. 8. 
Ma.13.-
18. 
Ma.19.-
25. 
Ti. 14. 
To. 23.  
Ma. 27. 
To. 30. 
Fr. 31. 

Ungdomsmøte 
Home Stay, Sarasota, Florida 
International Assembly, USA 
Askim RK  
Ledermøte 3 (går ut pga møtet 17.12) 
Ørje-Töcksfors RK – m. Jonny Gander 
Midtveismøte for klubbpresidenter 
Styremøte NORFO 
 
Mysen RK feirer 65 20.01. 
Ski og Langhus RK feirer 65 7.1. 
Ørje-Töcksfors feirer 50 5.1. 

Sofienmyr 
USA, CA. 
USA, CA. 
Askim  
Nesodden (JB) 
Ørje-Tøckfors 
Nesodden (G) 
Gardermoen 

Flere 
DGE/IBa 
DGE/IBa 
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB/AG 
DG/JB 
DGE/DG 

Februar Lø. 1. 
Lø. 1. 
To. 6. 
Lø. 8. 
On. 12. 
To. 13. 
On. 19. 
To. 20 
On 26. 
To. 27. 

Opplæring DICO, distriktssekretær 
Medlemsutvikling /zone 18 
Guvernørråd og ledergruppe 
Rotary Leadership Institute 
Skjeberg RK 
AG-samling – sittende og nye 
Fellesmøte DG/klubber område D 
Møte med AG/presidenter D/A 
Nannestad RK 
District Team Training Seminar 

Gardermoen 
Gardermoen 
Nesodden (E) 
Kløfta  
Skjeberg 
Kolbotn 
Rakkestad 
Rakkestad 
Nannestad 
Kolbotn 

DG/DGE 
DG/JB 
DG/JB 
 
DG/JB 
DGE/IBa  
DG/JB 
DG/JB 
DG/JB 
DGE/IBa 

Mars Lø. 7. 
To. 12. 
Lø. 14. 
20. – 22. 
To. 26. 

PETS + Distriktssamling 
Nytt områdemøte i Gamlebyen 
Rotary Leadership Institute 
RYLA (arrangeres av område F) 
Ledermøte 4 & Guvernørrådsmøte 

Kolbotn 
Borge 
Kløfta 
Oscarsborg 
Nesodden (JB) 

DGE/IBa 
DG/JB 
 
DG/JB 
DG/JB 



Lø. 28. Rotary Leadership Institute 
 
Lillestrøm RK feirer 65 8.3. 
Nannestad RK feirer 45 7.3. 

Kløfta  

April Ons. 1. 
To. 2. 
16-17. 
18.-19. 
On. 22 
 
 
To. 23 

Applaus – Parkteatret Moss 
AG-samling (Online) 
NORFO-møte (17. kl. 10 – 16) (Online) 
Norsk GETS 
Rotaryskolen -Bruk av Rotarys digitale 
verktøy, for medlemmer med og uten 
verv 
Rotaryskolen - Bruk av Rotarys digitale 
verktøy, for medlemmer med og uten 
verv 

Moss 
Kolbotn 
Gardermoen 
Gardermoen 
Østfold  
 
 
Akershus 

DG/JB 
DGE/IBa 
DGE/DG 
DGN/LB 
DG/JB 
 
 
DG/JB 

Mai To. 14.  
28. 

Distriktsråd 4 (Online) 
Ledermøte 5  
 
Skjeberg RK feirer 45 22.5. 

Nesodden (E) 
Nesodden (JB) 

DG/JB 
DG/JB 

Juni 
 

2. 
3. 
8. 
13. 
18. 
23. 
24. 
20. – 26. 
29. 

Fredrikstad Rotaryklubb 
Onsøy Rotaryklubb 
Halden Rotaryklubb 
NORFO 
Nitteldal Presidentskifte 
Hvaler Rotaryklubb 
Guvernørskifte 
RI Convention Online 
Presidentskifte Enebakk 
Sagdalen RK fyller 35 3.6. 

Fredrikstad 
Onsøy 
Halden 
Gardermoen 
Nittedal 
Hvaler 
Kolbotn 
Online 
Enebakk 

DG 
DG 
DG 
DGE/IBa 
 
DG/AG 
DGE/IBa 
Alle 
DG/DGE 

2020  DG – Ine Barlie (IBa)   

 

 

3.2.5 Videointervju med DG – tanker om Rotary 
 
Det er ikke lett å hilse på alle medlemmer. Distriktguvernøren, presidenten i Nesodden 
Rotaryklubb, Erling Lothe Lie, og presseansvarlig i klubben, Torstein Bjelland, møtes en 
høstdag for å lage et intervju. Torstein Bjelland stilte noen velvalgte spørsmål for å høre 
distriktguvernørens tanker om Rotary, rotarianere og rotarymedlemmer, ungdomsutveksling 
og mye mer.  
 
https://www.facebook.com/erlinglothelie/videos/10220305548689367?d=n&sfns=mo 
 
Tusen takk til Torstein Bjelland og Erling L. Lie for hyggelige møter for å få intervjuet på plass.  
 
 

3.3 Fokus på Rotarys historiske og varige forhold til De forente nasjoner.  
 
Maloney sa ved begynnelsen av året: «I 2020, mens Rotary markerer sitt 115. år, har FN sitt 
75-årsjubileum. Det vil være en tid for oss å feire vårt partnerskap også, med en serie planlagte 
presidentkonferanser over hele verden og et fokus på de bærekraftige utviklingsmålene som 

https://www.facebook.com/erlinglothelie/videos/10220305548689367?d=n&sfns=mo


Rotary har som mål å støtte. Om vi arbeider for rent vann, bedre helse, bedre utdanning eller 
økonomisk stabilitet for verdens minst privilegerte mennesker, deler Rotary FNs varige 
forpliktelse for en sunnere, fredeligere og mer bærekraftig verden. Og Rotary tilbyr noe som 
ingen annen organisasjon kan matche: En eksisterende infrastruktur som gjør at folk fra hele 
verden kan koble seg til en tjeneste og fredssammenheng og utføre meningsfulle handlinger 
mot det målet.»  

Årets distriktskonferanse om bord på Color Fantasy hadde som tittel «Rotary og FNs 
bærekraftsmål Bidrag til en sunnere, fredeligere og mer bærekraftig verden». Alle 17 
bærekraftsmålene ble presentert og diskutert.  

 

FN og bærekraftmålene, FNs bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene: 
Generalsekretær Anne Cathrine da Silva om bærekraftsmålene og samarbeidet mellom 
Rotary og FN i 2019 – 2020  

FNs bærekraftsmål nr 3: God helse: Kampen mot Polio v/Sigrun Møgedal  

FNs bærekraftsmål nr 1: Utrydde fattigdom: «Dråpen i havet» v/Turid Lilleheie  

FNs bærekraftsmål nr 14: Liv under vann: Bjørn Olav Rosseland  

FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, nr 6: Rent vann og gode sanitærforhold og nr 8: 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Torunn Stangeland  

SmartUse og bærekraftsmålene: Dag Reynolds og Ole Seipajærvi  

FNs bærekraftsmål nr 9: Innovasjon og infrastruktur 
FNs bærekraftsmål nr 10: Mindre ulikhet 
FNs bærekraftsmål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn  
FNs bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon FNs bærekraftsmål nr 13: 
Stoppe klimaendringene  

 
 

Kiel-fergen 5. – 7. oktober 
 

 

Rotary og FNs bærekraftsmål  
Bidrag til en sunnere, fredeligere  

og mer bærekraftig verden 
 

 

  



FNs bærekraftsmål nr 16: Fred og rettferdighet: Anne Cathrine da Silva  

Mer informasjon om distrikskonferansen finner dere i kapitel 7 og på distriktets webside 
(https://d2260.rotary.no/no/2019-2020-distriktskonferansen#.X0_-Qx2xVsM). 

Ine Barlie kommer til å ta opp temaet «bærekraftsmålene» i sitt guvernørår. 
Bærekraftsmålene vil også være tema igjen under 2020 distriktskonferansen.  

 

4 Møter og samlinger 

Guvernørens periode starter med guvernørskifte, som vanligvis gjennomføres sammen med 
presidentskiftet i klubben til innkommende guvernør. Slik ble det også denne gangen – 
president og guvernørskifte i Nesodden Rotaryklubb, 16. juni 2019.  

Etter velkomstdrikken ble det først presidentskifte, deretter var det middagsbuffet med deilig 
grillmat samt dessert. Klubben tok opp et nytt medlem med distriktguvernøren som fadder. 
Benedikte Bjelland, kjent fra The Voice Norway, fremførte to sanger med eget 
gitarakkompagnement. Så var det guvernørskifte der Jutta Bachmann fikk overrakt pin og 
guvernørkjede fra forrige guvernør, Rune Magnussen. Rune fikk tildelt PHF for sin innsats som 
distriktguvernør i 2017-18. Ine Barlie ble samtidig utnevnt som DGE og Lars Borgestrand som 
DGN. Rune Magnussen delte ut flere PHF, både til medlemmer i distriktsorganisasjonen og til 
past president i Nesodden Rotaryklubb, Marthe Sponberg, som med sine 21 år gjennomførte 
et godt år med god støtte fra klubben. Kvelden ble avsluttet med kaffe, kake, musikk og dans 
med klubbens egen sveitsisk band. Guvernøren åpnet dansegulvet med Schneewalzer, som 
siden har blitt en tradisjon – både da de norske rotarianere var i Hamburg på Convention og 
andre, mindre samlinger her i Norge.  

Nå kunne rotaryåret 2019-2020 begynne.  

For å etterleve mottoet «Rotary connects the world» og at man kan være en god 
distriktguvernør uten å besøke hver klubb for seg, ønsket distriktguvernøren å bringe 
klubbene og medlemmene - på tvers av klubbene - nærmere hverandre. Distriktguvernøren 
valgte derfor – i tråd med Rotary International President Mark Daniel Maloneys oppfordring - 
å videreføre det mange distrikter allerede gjør med stort hell – gjennomføre felles møter der 
klubbene i ett område sammen møter guvernøren for å utveksle erfaringer, finne 
samarbeidspartnere og bygge på synergier m.m. Selv om noen klubber i begynnelsen var litt 
skeptiske til dette møteformatet, så forente områdemøtene til slutt mange rotarianere om 
felles mål, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av klubbene.  

De fleste områdene gjennomførte svært vellykkede områdemøter; kun møtet i område D ble 
et offer av COVID-19.  

Distriktguvernøren pleide å åpne disse møtene med et rotaryhjul klippet ut fra en avis, serviett 
eller noe liknende – til glede til forsamlingene. Se 4.1 Guvernørbesøk i Område A. 

 



4.1 Guvernørbesøk i Område A 
 

Fellesmøtet med guvernøren i 
område A var organisert slik at AG, 
sammen med en av klubbene, 
hadde hovedansvaret for 
arrangementet. I år fikk Tune RK 
dette oppdraget, med president 
Mona Stensrud i spissen. Møtet ble 
avholdt på  
Hotel Quality, Sarpsborg, den 25. 
september. Vi ønsker også å takke 
Vilde Hallgren Bodal og Lars-Fredrik 
Øvstegård Bodal for et flott 
musikalsk innslag.  

 
Formøtet startet kl 17.30 med presidenter og sekretærer i klubbene Fredriksten RK, Halden 
RK, Sarpsborg RK, Rakkestad RK og Tune RK, hvor aktivitetene i de ulike klubber ble presentert. 
Møtet i plenum ble åpnet av president Mona Stensrud som ønsket velkommen, og AG Konrad 
Bjoner overtok ledelsen av møtet. DG Jutta Bachmann holdt et inspirerende foredrag. Her var 
det bare å kaste jakken, starte opp, ta fatt på nye og gamle oppgaver. 
 
Skjeberg RK tildelte PHF til Per Bergerud for sitt arbeid som organisator for VM i orientering i 
2019. Et stort og vellykket arrangement som satte Østfold og Sarpsborg på verdenskartet. 
Professor Dr. philos. Bjørn Olav Rosseland holdt et informativt og lærerikt foredrag om 
«Poliomyelitt- hva er det? Rotarys arbeid for poliosaken». Foredraget engasjerte forsamlingen 
til ny innsats for "End Polio Now". DGE Ine Barlie og innkommende AG, Arne Sigurd Rognan 
Nielsen, ble presentert. 
 
Vi opplever en ny tid i Rotary. Vi ønsket å gjøre den nye ordningen med fellesmøter til en 
positiv opplevelse for klubbene.  Et program med et aktuelt foredrag, et kulturelt innslag og 
en mini «House of Friendship».  Vi la til rette for at klubbene kunne utveksle erfaringer, som 
kan gi inspirasjoner til livet i klubbene. Ved å knytte kontakter på disse møtene, bør det være 
lettere å arrangere felles større møter med ulike temaer rettet mot samfunnet. Programmet 
innfridde forventningene. Det ble knyttet kontakter klubbene imellom. Foredragsholderne 
inspirerte forsamlingen til ny innsats. «Områdekonferansen» markerer at dette er mer enn et 
guvernørbesøk, og vi håper på at Rotary har gått et skritt videre. 
 
 AG Konrad Bjoner 
 

 
  



4.2 Guvernørbesøk i Område B 
 

Rotaryklubbenes årlige besøk av 
distriktguvernøren ble i år 
gjennomført på en helt ny måte. I 
stedet for enkeltvise møter med 
hver klubb, arrangerte Rotary-
klubbene Onsøy, Rolfsøy, Borge, 
Gamlebyen, Hvaler og «moder-
klubben» Fredrikstad et felles møte 
med vår guvernør, Jutta Bachmann 
fra Nesodden Rotaryklubb, i 
Tøihuset i Gamle-byen. Hun er 
guvernør for alle Rotaryklubbene i 
Østfold og Akershus - og Töcksfors i 

Sverige.  
 
Tirsdag 29. oktober fikk rundt ett hundre rotarianere oppleve et inspirerende foredrag fra 
guvernøren som pekte på utfordringer og som klart motiverte for at vi har potensial for å 
kunne møte disse.  
 
Etter foredraget gikk diskusjonene ivrig rundt bordene, med mange gode synspunkter og 
forslag til hvordan vi lokalt kan drive rotaryarbeidet videre. Møtedeltakerne kunne enes om 
at møtets intensjoner om inspirasjon, diskusjon og å bli bedre kjent med hverandre i aller 
høyeste grad ble innfridd. Et nytt fellesmøte skulle arrangeres igjen i februar/mars, som 
dessverre kunne ikke finne sted pga av COVID-19 tiltak.  
 
Bernt Børresen - President i Gamlebyen Rotaryklubb 
 

4.3 Guvernørbesøk i Område C 

Guvernørsbesøket på Refsnes Gods – i regi av Jeløy RK - 
ble en hyggelig, spennende, interessant og inspirerende 
kveld. 

Kvelden startet med et formøte, m/middag, hvor de 
tilstedeværende var DG Jutta Bachmann, 
DGN Lars Borgestrand, de fem presidentene i de fem 
klubbene i område C: 
Moss RK (Stein Schierenbeck), Råde RK (Jan-Sverre 
Hansen) , Rygge RK (Eirik Finnanger), Våler Rk (Tommy 
Spjøtvoll) og Jeløy RK (Sean Armana) – samt 
undertegnede! 
Alle klubbene fikk anledning til å orientere DG om 
klubbenes ve og vel med etterfølgende 
diskusjoner og samtaler! Veldig nyttig for alle parter! 
  



Hovedmøte startet kl 1900 – og salen var fylt til randen med nærmere 90 rotarianere tilstede! 
President Sean Armana ønsket alle velkommen fra arrangørklubben – ba alle reise seg for så 
å tenne et lys for fred og vennskap - hvoretter AG Biørn Borge hilste medlemmene til 
fellesmøtet velkommen.  
  
DG Jutta Bachmann startet med å klippe en serviett, slik at det ble et ROTARYHJUL – med 24 
tagger og seks eiker i hjulet – og holdt et morsomt, inspirerende, nytenkende (ikke 
formanende) foredrag som medlemmene satt stor pris. Det inneholdt alt fra vår RI President 
Mark Daniel Maloneys tanker om hvilke endringer han ønsker – hans 4 hovedfokus , tanker 
om nye medlemsskapsformer, hvor viktig vennskap og samarbeid er for både klubbene og 
for hvert enkelt medlem. 
 
På tampen roste hun områdets klubber for godt samarbeid, for godt rotaryarbeid og for gode 
og konstruktive tanker rundt det nye og fremtidige Rotary! 
   
Avslutningsvis takket President Sean Armana for en flott kveld – slukket stearinlyset og ønsket 
alle vel hjem!! 
  
Tusen takk for en givende kveld, DG Jutta Bachmann!! 
 
Biørn Borge AG - område C 

 

4.4 Guvernørbesøk i Område E 
 
Mandag 28. oktober samlet klubbene i område seg E til et felles møte med distriktguvernøren. 
Som vanlig møtte først presidentene for å diskutere gleder og utfordringer. Møtedeltakerne 
kunne enes om at møtets intensjoner ble innfridd.  

Mens guvernøren viste sitt imponerende avisklippetriks, snakket hun om at det er viktig at 
rotarianere er «People of Action». Man kan gjerne stille på møter for å høre interessante 
foredrag og møte andre mennesker, men Rotary skal være noe mer, og rotarianere skal gjøre 
noe mer. Vise verden at man er engasjert, leve etter mottoene om «doing good in the world» 
og sette «service above self». Hun føler selv sannheten i årets tema, «Rotary connects the 
world», og brukte seg selv, mannen og datteren som eksempler på hva engasjementet og 
mulighetene i Rotary har gjort for dem. Og kanskje er vi her ved selve kjernen: Jo mer du deler 
og gir av deg selv i Rotary, jo mer får du igjen – i form av virkelige verdier. De verdiene som 
ikke kan måles i penger. 

Distriktguvernør Jutta Bachmann var opptatt av at Rotary trenger å vitaliseres og tilpasses 
dagens mennesker, hvor ofte begge i et parforhold er i arbeid, og de har barn som skal følges 
opp i skole og fritid. 

Erling Lothe Lie, president Nesodden RK 

 

  



4.5 Guvernørbesøk i Område F 
 

24. september var 
klubbmedlemmene i Område F (Ski 
og Langhus RK, Enebakk RK, 
Gjersjøen RK, Kolbotn RK og 
Oppegård RK) samlet i Kulturhuset 
Kolben for å møte Guvernør Jutta 
Bachmann. Møtet var det første av 
Juttas møter med klubbene og 
medlemmene som for første gang 
var samlet på områdebasis.  

 
Møtet ble arrangert av Oppegård 
RK og president Ådne Skålevåg 

åpnet møtet med å ønske velkommen. Tor W. Johansen (AG) ledet møtet, og han benyttet 
anledningen til å takke av områdets presidenter for 2018/2019 og å presentere årets 
presidenter. Etterfølger i rollen som AG for området fra 2020/2021, Dag Johansen fra 
Gjersjøen RK, ble også introdusert. 
 
Britt Heidi Berger, Gjersjøen RK, leder arbeidet med å forberede RYLA for 2020. Hun holdt et 
inspirerende innlegg om RYLA og om planene for arrangementet som skal holdes på 
Oscarsborg 20-22. mars 2020.  
 
Kveldens høydepunkt, guvernørens foredrag, fulgte deretter. Og hvilket fyrverkeri av et 
inspirerende foredrag Jutta leverte! Det er ingen tvil om at hun trivdes i rollen! Hun fokuserte 
sterkt og tydelig på behovet for å fornye Rotary slik at vi blir mer aktuelle og synlige i det 
samfunnet vi lever i. Kravene til fremmøte er dempet ned. Nå er det mer et spørsmål om å 
finne nye arenaer der Rotary kan operere. Arenaer som nettbaserte møter, satelittklubber 
knyttet opp mot etablerte klubber og i tillegg behovet for å trekke medlemmenes familier 
nærmere inn til klubbene ble berørt. I det hele tatt presenterte hun en «verktøykasse» full av 
muligheter for klubbene til forbedringer og til å rekruttere nye medlemmer.  
 
Hun pekte spesielt på at Rotary er og skal være en yrkesbasert klubb der innslaget av 
yrkesaktive medlemmer er avgjørende viktig for at klubbene skal kunne følge med i tiden og 
sikre et godt tilfang av oppdatert kunnskap. 
 
Jutta representerer noe nytt og forfriskende og vi skal være glade for å ha Jutta som vår leder 
inn i en tid med krav til forandringer. Dette møtet var på alle måter vellykket og det kan synes 
som vi nå har funnet en god og velfungerende erstatning for den krevende oppgaven det har 
vært for guvernøren å avlegge alle klubbene i distriktet et besøk. 
 
For områdene er slike felles møter dessuten en god anledning til å knytte områdets klubber 
tettere sammen gjennom å fokusere på det vi har felles.  
 
AG Tor Willy Johansen 
 



4.6 Guvernørbesøk i Område G 
 

20. november gjorde klubbene i 
område G alt de kunne for at det ble 
et inspirerende møte med 
distriktguvernøren. Rundt 90 
rotarianere fra klubbene møttes for 
å høre nyheter fra distriktet og RI, 
samt å presentere egne prosjekter. 
 
Kvelden begynte med et formøte 
mellom distriktguvernøren og 
presidentene og sekretærene i de 8 
klubbene i området G. Så hilste 
møteleder Gunnar Aasgaard, 

president i Strømmen RK, alle deltakere velkommen før noen flinke kulturskoleelever fikk 
presentere et par fine låter. Guvernøren holdt en inspirerende tale om det som rører seg 
rotaryverden, og de 8 klubbpresidentene presenterte et flott utvalg av prosjekter klubbene 
gjennomfører. Flere berøringspunkter mellom klubbene, spesielt mellom prosjekter som 
omhandler flyktningsarbeid og mentoring, ble identifisert og ga et godt utgangspunkt for enda 
tettere samarbeid.  
 
Også dette områdemøte var en riktig suksess med bare gode tilbakemeldinger. Med denne 
arrangementsformen får riktignok guvernøren ikke et like detaljert inntrykk av hver enkelt 
klubb, men dette kan i tillegg ordnes på en annen basis. På den annen side får klubbene et 
nærmere forhold til hverandre. 
 
 

4.7 Guvernørbesøk i Område H 
 
Guvernørens møte med klubbene i område H ble avholdt tirsdag 5. november 2019 i Jessheim 
Rotaryklubb sine lokaler på Herredshuset i Jessheim. 
Kvelden var lagt opp med først et formøte med guvernøren og presidentene i klubbene, for 
deretter å ha et fellesmøte med alle oppmøtte medlemmer fra klubbene i området. 

 
Følgende klubber deltok: 
Aurskog – Høland RK, Eidsvoll RK, 
Eidsvoll Syd RK, Jessheim RK, Kløfta RK, 
Nannestad RK, Sørumsand RK, Årnes RK 
 
Møtet startet kl. 17.00 med et formøte 
med Guvernør og AG sammen med 
president og sekretær i de enkelte 
klubbene. De enkelte klubbene fikk her 
en mulighet til å legge frem sine 
prosjekter, planer og mål for rotaryåret 
samt å ta opp saker som de anså som 



viktige for klubbene. Av viktige ting som ble tatt opp var spesielt medlemsutvikling og 
økonomi. 
 
Etter en times formøte brukte guvernøren den neste halve timen til å treffe medlemmene fra 
de enkelte klubbene. Det formelle rotarymøtet startet så kl. 18.30. 

Kveldens hovedtaler var her guvernøren som fortalte om sine tanker og ideer for Rotary. 
Møtet ble avsluttet kl. 19.30. 

Det kom, både etter guvernørens foredrag og ved senere anledninger bare rosende ord om 
guvernørens foredrag og arrangementsformen for samlingen. Det var før møtet mange som 
var usikre på om dette var den riktige måten å kjøre guvernørbesøket på, men med få unntak 
kom det bare rosende ord om opplegget. Mange mente at dette er fremtiden for en mere 
moderne rotarystruktur.  

AG Arne Skaugen 

 

4.8 Klubbmøter 

I tillegg til å avholde felles områdemøter, besøkte distriktguvernøren mange klubber som 
ønsket å markere noe spesielt, feiret et jubileum, klubber som ønsket å samle inn penger til 
et godt formål eller ønsket å diskutere klubbdrift, årets motto, Rotarys nye fleksibilitet, nye 
klubbformater, osv. Det viktigste for distriktguvernøren var at «sammen kan vi skape en bedre 
verden», vi er «People of Action», og «la oss ha det litt gøy også». Å ha det gøy fører til 
motivasjon til alle involverte, ikke minst siden gøy fører til indre motivasjon.  

Her kommer et utvalg av klubbmøtene distriktguvernøren deltok i. Informasjon om mange 
andre flotte klubbmøter finnes i månedsbrevene til guvernøren (se 5 Guvernørens 
månedsbrev). 

Møte i Enebakk Rotaryklubb 

Distriktguvernøren besøkte Enebakk RK for et 
spennende klubbmøte med Rotary Foundation 
trustee Jennifer Jones og hennes mann Nick 
Krayacich fra Canada. De fortalte om 
internasjonale rotaryprosjekter som open 
heart surgery i Jordan. Jennifer Jones er for 
øvrig nominert som RI president 2022-2023 
som første kvinnelige RI president i Rotarys 
historie.  

 

 

 

 



Mysen Rotaryklubb  

Onsdag 11. september inviterte Mysen RK DG til en 
vandring langs Mysenelva, snitter og et lite 
inspirasjonsforedrag. Det regnet, men vandringen langs 
elven ble gjennomført til stor glede for alle som møtte opp. 
DG, samt DGE som var med, ble imponert over innsatsen 
fra klubben og samarbeidspartneres side for byens 
innbyggere. Vi lærte mye og også DGs uoffisielle 5. 
spørsmål «er det moro» kunne besvares med et klart «ja». 

 

Internasjonalt intercitymøte i Drøbak 

Lørdag 7. september inviterte Drøbak RK 
til et intercitymøte over landesgrensene 
med klubber fra England, Finland, Sverige, 
Tyskland, Estland og Kroatia. DG og 
representanter av klubbene i område E 
ble også invitert til utveksling av 
erfaringer.  
 
I 1970-årene startet rotaryklubbene i 
Åmål/Sverige, Grenå/Danmark og Drøbak 
i lys av dette samarbeidet, 

fellesprosjekter i blant annet Afrika. Det ble etablert årlige intercitymøter som 
arrangementsmessig gikk på omgang blant 4 klubber. Mye godt vennskap og mange gode 
relasjoner utviklet seg over landegrensene, og vi initierte og finansierte flere fellesprosjekter 
i Rotary-regi. 
 
Deltakerne kunne også glede seg over et foredrag av Henrik Syse, som spurte om hvorfor det 
å tenke og reflektere er viktig, og som alltid leverte et flott og inspirerende foredrag! 
Under selve møtet ble Andreas Egeberg fra Knardal Funpark tildelt klubbens tiltakspris (se 
bildet). Drøbak RK deler hvert år ut tiltakspris til personer/lag i Frogn som har gjennomført 
tiltak av betydning for kommunenes innbyggere. 

Nittedal Rotaryklubb 

Besøket var blant de første etter at myndighetene åpnet for fysiske møter igjen. 
Presidentskiftet foregikk delvis på Mortens Kro og delvis på nettet for å ivareta 
smittevernsregler. Sittende president Elisabeth Laake takket for «storfint besøk med 
nåværende og tidligere Guvernør Jutta Bachmann og Yvona Holbein», som delte ut PHF for 
Marits flotte hjelp til klubbenes strategiarbeid. 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
50-års-jubileum Råde Rotaryklubb 
23. november feiret Råde Rotaryklubb sitt 50-årsjubileum og Ås Rotaryklubb sitt 70-
årsjubileum. Det ble en travel kveld for guvernøren, som deltok først i festen i Ås og deretter 
i Kihl for å holde taler og overlevere en gave fra distriktet i form av en pengegave til TRF.  
 

 
 
Mange gjester koste seg meg god mat, taler og underholing. Bildet til venstre viser DG Jutta 
Bachmann, DGND Hans Christian Kihl og DGE Ine Barlie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bildet til venstre: PDG Yvona Holbein, Marit Liv 
Solbjørg og DG Jutta Bachmann 
 
Teamet til rotarypresident 2020-2021 Marit Liv 
Solbjørg 



 
70-års jubileum Ås Rotaryklubb 
 

 
 
DGE Jutta Bachmann og Ole-Ludvik Kleven                                   President Torstein Steine og kona  

 
For en feiring av klubbens 70 år! Mange taler, deilig mat og rotarianere i finstasen ga 

feiringen en flott ramme.  

 

 

4.9. Utenlandsreiser 
 

4.9.1. Island – maraton og møte med DG 
Distriktguvernøren elsket mottoet «Rotary connects the world», og siden det skal ferieres 
også samtidig som man er rotarianer, ble det også noen turer på eget budsjett, ikke kun som 
guvernør.   
 

24. august deltok IMFR – det 
«International Marathon Fellowship of 
Rotarians – på maraton i Reykjavik. DGs 
partner, Lutz Bachmann, var i 2019-2020 
president for fellowshipet som har ca. 200 
medlemmer. 60 løpere – om de nå løp 42, 
21 eller 10 k – fra ca 20 forskjellige 
distrikter deltok. Selv om det var en privat 
reise, så ble det likevel noen «offisielle» 
oppgaver gjennomført, blant annet 
klubbmøter og møter med DG Anna 
Steffansdottir.  

 
I tett samarbeid med DG Anna Steffansdottir ble det ikke bare en uforglemmelig 
løpsopplevelse, for fellowshipet og distriktets DG, men også en kulinarisk reise gjennom 
Island. Samtidig fikk deltakerne venner for livet. Mer informasjon om løpet og opplevelsene 
finner dere på FB-siden til fellowshipet.  
 

 

https://www.facebook.com/IMFRRotarianRun/


Interessert i fellowships? Ta kontakt med Rolf Mikkelsen, vår mann som vet hvor gøy det kan 
være å være del av det fellowship.  
 
 

4.9.2 RI Convention i Hamburg 
 

I juni reiste distriktguvernøren og mange andre fra de norske rotarydistriktene til RI 
Convention i Hamburg. Det var en uforglemmelig opplevelse. 
 

 
 
Del av den norske delegasjonen i Hamburg. 
 
 

4.9.3 Distriktskonferanse i 2360 i Sverige 
 
I november deltok distriktguvernøren og partneren hennes i distriktskonferansen i det 
svenske distriktet 2360 med guvernør Jerry Brattåsen i spissen. Guvernøren fikk innblikk i D 
2360s aktiviteter og holdt tale på vegne av D2260.  
 
 

  



4.10 Nettmøter 
 

Mens verden prøvde og fortsatt prøver å demme opp for 
COVID-19-pandemien, har siden 12. mars 2020 flere og flere 
rotaryklubber møtt online via Zoom, GoToMeeting, Skype, 
Google Handout, Microsoft Teams, eller streamet møtene 
sine på Facebook. Mt Lawley Rotaryklubben laget en liste 
over online rotaryklubbmøter som skjer rundt omkring i 
verden, slik at alle som ønsket kunne "besøke" andre 
klubber – «Rotary connects the world». 

Alle møtene ble listet her:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hK4 
by_4D040qLuWVlbrsnAsv3GDt7gpwZ1dbgcW 
ulUU/edit#gid=1172159044  

 

 

Det har også mange klubber i D2260 gjort. Distriktsorganisasjonen har informert klubbene om 
muligheter å holde nettmøter på. Det kunne blant annet brukes:  

 
Zoom: https://zoom.us/pricing.  
Gratis-versjonen gir dere mulighet til 40-minutters møter; dere kan oppgradere til en versjon 
som koster 14 $, med «Rotary Rewards» (last ned appen også), koster det rundt 12 $/måned. 
AG Arne Sigurd Rognan Nielsen fra Skjeberg RK har laget en video med instruks om hvordan 
man bruker Zoom: https://brainworker.box.com/s/70it281myhs4pcg7ethm7vpp150i5b0x 
 
Google Hangouts (Meet): Alle klubber har tilgang til G Suite Basic, så er dette en glimrende 
måte å holde klubbmøter på.  
 
Microsoft Teams: Kan lett gjennomføres av en som har tilgang til Teams.  
 
Distriktguvernøren inviterte også til nettmøter for å oppdatere rotarianere i distriktet som er 
interesserte om hva som rører seg i Rotary.  
 
Distriktguvernøren deltok i mange nettmøter i løpet av de siste månedene i rotaryår 2019-
2020. Noen ganger var det ganske gøy å kunne forflytte seg raskt fra ett klubbmøte til et annet. 
Distriktguvernøren gledet seg stort over engasjementet i klubbene, som tok utfordringen om 
å kjøre nettmøter på strak arm.  
 
Det siste møtet DG gjennomførte i rotaryåret 2010-2020 var et nettmøte med East Maitland 
Rotaryclub i Australia, vertsklubben til DGs datter Rebecca Lorena Bachmann, som tilbrakte 
et flott utvekslingsår i denne klubben i 2011-2012. DG overbrakte en hilsen fra D2260 og 
gratulerte klubben for det gode arbeidet med medlemsverving.  
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            NETTMØTER   

          MÅNEDSTEMA  

Mens verden prøver å inndemme Covid-19-
pandemien, møter flere og flere rotaryklubber 
online via Zoom, GoToMeeting, Skype, Google 
Handout, Microsoft Teams,eller streamer 
møtene deres på Facebook. Mt Lawley 
Rotaryklubben har laget en liste over online 
rotaryklubbmøter som skjer rundt omkring i 
verden, slik at dere kan "besøke" andre klubber.  
 
For å legge til informasjon om deres online-
klubbmøter og for å få tilgang til databasen, gå 
til bit.ly/addmyonlinemeeting.  

 
Alle møtene blir listet her:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hK4
by_4D040qLuWVlbrsnAsv3GDt7gpwZ1dbgcW
ulUU/edit#gid=1172159044 
 
Mange klubber i D2260 har også gått over til 
online-møter og melder tilbake at dette går 
veldig bra.  
 
 

 
 

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over 

MØTER FRAMOVER 
 
Som tidligere informert om, så utsetter vi alle 
fysiske møter fram til etter påske. Vi følger tett 
med hva de norske myndighetene sier og holder 
dere oppdatert om når det er mulig å se 
hverandre igjen. 
 

Ta godt vare på dere selv! 

 

Temaet i måneden april er: Mødre- og 
barnehelse, som er et av Rotarys 6 fokusområder.  
 
Kvinner føder fortsatt uten medisinsk hjelp verden 
over. Dette øker sannsynligheten for 
komplikasjoner og død. De fleste dødsfallene kan 
forhindres. Tilgang på rent vann og hygieniske 
forhold under fødsel er viktig for å forhindre 
infeksjoner. 
 

 
 
Jeg har selv vært med på å hjelpe barn til verden på 
Papua Ny Guinea, opplevde situasjoner der 
høygravide unge kvinner hadde gått i flere dager 
gjennom bushen for å komme til et trygt sted for å 
føde. Det har ikke alltid gått bra, men tilgang til 
rent vann, sykehus og jordmødre har forbedret 
situasjonen veldig mye. Vi som bor i den vestlige 
verden, er heldige å ha legesenteret bare et 
telefonanrop unna.  
 
The Rotary Foundation når mødre og barn i nød 
ved å gi lokalsamfunnet den hjelpen og den 
opplæringen de trenger for å ta kontroll over egen 
helse.  
 
Og vi rotarianere bidrar til å forbedre helsen til 
mødre og barn ved å støtte The Rotary Foundation.  
Ta gjerne kontakt med IPTG Rune Magnussen for å 
lære mer om TRF og Global Grants. 
 

Takk skal dere alle ha. 
 
 
 

 

 

 
       UNGDOMSUTVEKSLING   

Dere har sikkert tenkt på våre 
utvekslingsstudentene i disse koronatider. 
Hva skal man gjøre? Bli værende der man er, 
eller reise tilbake til hjemlandet? Her i Norge 
følger vi tett med det hva de norske 
myndighetene sier. Situasjonen er krevende. 
Men våre ungdomsutvekslingsansvarlige gjør 
en glimrende jobb med ungdommene og er i 
kontakt med alle det måtte angå. Vil dere vite 
mer, gå inn på 
http://rotary.no/no/informasjon-om-
korona#.XoIclm6xVsO. Her finner dere alltid 
oppdatert informasjon om hva som skjer.  

Det var første 
gang denne moren 
hørte hjerte til 
barnet hennes. 

https://zoom.us/pricing
https://brainworker.box.com/s/70it281myhs4pcg7ethm7vpp150i5b0x
https://support.google.com/a/answer/6043385


5 Guvernørens månedsbrev 
 

Guvernørens månedsbrev ble sendt ut en gang i 
måneden – noen ganger med litt forsinkelse. Alle 
månedsbrev ligger på D2260s webside og vil være 
tilgjengelig også i fremtiden. 
 
Gjennom månedsbrevet, som ble sendt til 
presidentene og lagt ut på distriktets webside, 
informerte distriktguvernøren om hva som rørte 
seg i distriktet, omtalte klubb- og andre møter, 
ungdomsutveksling osv.  

 
På distriktets webside (under tidligere guvernører/månedsbrev) finnes det alle månedsbrev 
som ble skrevet i rotaryåret 2019-2020. Klikk på lenkene nedenfor for å komme til brevene. 
Alle er i pdf-format og kan lett skrives ut om ønskelig.  
 

Juli 2019 
August 2019 
September 2019 (fikk jeg dessverre ikke tid til) 
Oktober - November 2019 
Desember 2019 
Januar - Februar 2020 
Mars 2020 
April 2020  
Mai 2020 
Juni 2020 

 

6 Distriktsorganisasjonen 2019 – 2020 
 

Navn Funksjon Mobil Email Klubb 

Ledergruppe og DGN     

Jutta 
Bachmann 

DG 908 32 053 rotary@jutta-
bachmann.com 

Nesodden 

Rune 
Magnussen 

IPDG 934 14 007 
rm007@online.no 

Nannestad 

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

Lars 
Borgestrand 

DGN 909 77 000 lars@borgestrand.no Jeløy 

     
Distriktsadministrasjon    

Petter 
Sponberg 

Distriktssekretær/Executive 
Secretary 

954 40 620 petter@sponberg.no Nesodden 

Terje 
Strømsæther 

Distriktskasserer 928 01 401 
tstromse@gmail.com Årnes 

     

https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/Juli%202019%20ma%CC%8Anedsbrev.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/August%202019.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/Oktober%20-%20November%202019.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/Desember%202019.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/Januar%20-%20Februar%202020.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/Mars%202020.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/April%202020.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/Mai%202020.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Manedsbrev/Juni%202020.pdf?context=mosdoc
mailto:rotary@jutta-bachmann.com
mailto:rotary@jutta-bachmann.com
mailto:rm007@online.no
mailto:i-barlie@online.no
mailto:lars@borgestrand.no
mailto:tstromse@gmail.com


Kommunikasjon og PR    

Ole Seipajærvi  Webmaster 950 32 711 mail@ole.as  Nesodden 

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

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

Chebel Kassab Promovideoer 984 17 918 mail@chebelkassab.com  Fredriksten 
     

Medlemsutvikling    

Sean Armana Chair 416 66 660 sean@armana.no Jeløy 

Rune 
Magnussen 

IPDG 934 14 007 
rm007@online.no 

Nannestad 

Lena 
Mjerskaug 

Zonekoordinator/ressurspe
rson  

915 64 421 
lena@mjerskaug.no 

Enebakk 

Hans Christian 
Kihl  

Rotary Business Network 905 63 282  hckihl@online.no  Råde 

     

The Rotary Foundation    
Rune 
Magnussen 

Chair 934 14 007 
rm007@online.no 

Nannestad 

Jan Sverre Medlem 909 87 979 j-sverre@online.no Råde 

Bjørn Olav 
Rosseland 

Kontaktperson Polio 901 15 697 bjorn.rosseland@nmbu.n
o  

Kolbotn 

     
Tiltaksfondet (IPTG, DG, DGE)    

Rune 
Magnussen 

Chair 934 14 007 
rm007@online.no 

Nannestad 

Jutta 
Bachmann 

DG 908 32 053 info@jutta-
bachmann.com 

Nesodden 

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

 
Ungdomsprogrammer    

Kristin 
Samuelsen 

DYEO (Chair) 958 27 785 
krisamue@online.no 

Oppegård 

Gro Irene Holst Ass. DYEO 928 17 959 gih@nord-
odal.kommune.no Kløfta 

Lars 
Borgestrand 

DGN  909 77 000 lars@borgestrand.no Jeløy 

Lars Erik 
Hermansen 

Alumni 975 39 793 larsehe@online.no  Halden 

Vivianne 
Jodalen 

Sommer camps (out) 
/ansvarlig for hele Norge 

930 84 345 vjodalen@online.no  Skedsmokorse
t 

     

RYLA (mars 2020 – ansvar: område F) 

Britt Heidi 
Berger  

RYLA-komitéeleder 975 94 183 britt.berger@me.com  Gjersjøen 
Rotaryklubb 

     

Lovrådet    

Lena 
Mjerskaug 

Representant 2017/2020 915 64 421 lena@mjerskaug.no  Enebakk 

Johan Østby Vararepresentant/NORFO-
sekretær 

905 02 303 
j-oestby@online.no Enebakk 

     

Opplæring og trening    

Gro Irene Holst District Trainer 928 17 959 gih@nord-
odal.kommune.no Kløfta 
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Elsa Nysveen Rotary Leadership Institute 
(RLI) 

909 51 339 elsa.ny@online.no Årnes 

Marit Liv 
Solbjørg 

Club Visioning 958 35 831  marit.liv.solbjorg@gmail.c
om  

Nittedal 

     
Internasjonal visibilitet     

Rolf Mikkelsen Rotary Fellowships 901 16 049 rolf@flybilder.no Borge 

     

TV-aksjon    

Øystein 
Mogensen  

TV-aksjon 920 84 758 
 

om@goldenage.no 
 

Lørenskog 

Dennis Sander TV-aksjon 942 18 620 
 

ds@sanderlaw.no Lørenskog 

     

Assisterende guvernører    

Konrad Bjoner AG Område A 901 83 744 konrad.bjoner@gmail.co
m 

Rakkestad 

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

Biørn Borge AG Område C 922 05 083 
 

biorn@waglechartering.n
o 
 

Jeløy 

Hans-Kristian 
Greaker 

AG Område D 901 34 726 
 

hans-kg@online.no 
 

Hobøl-
Spydeberg 

Per-Einar 
Brustad 

AG Område E 950 46 555 
 

per-
einar.brustad@hotmail.co
m 

Ås 

Tor W. 
Johansen 

AG Område F 928 92 838 
 

torwhjohansen@gmail.co
m 

Oppegård 

Atle Staurem AG Område G 950 81 427 
 

atlst@online.no 
 

Sagdalen 

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

     

Andre viktige kontaktpersoner    

Anja Stokke Kontakt PHF/TRF i Zurich-
kontoret 

+41 44 387 
71 44 

anja.stokke@rotary.org  Zurich 

 

7 Distriktskonferanse 
 
For første gang var det Nesodden Rotaryklubb som hadde distriktguvernøren i D2260. Og for 
første gang var det dermed Nesodden Rotaryklubb som, sammen med distriktledelsen skulle 
arrangere distriktskonferansen. Hm, hva gjør man da?  Nesodden har jo ikke noe stort hotell 
med konferansefasiliteter... Men daglig passerer det langs Nesoddlandet flere ferger med slike 
fasiliteter. Så hvorfor ikke gjøre en, i Rotary-sammenheng, ny vri? Ja, hvorfor ikke?   
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Tanken var født, og beslutningen ble fattet. Det måtte bli på Kiel-fergen, på Color Fantasy. Vi 
bestemte at tema for konferansen skulle være «Rotary og FNs bærekraftsmål». En rekke 
foredragsholdere og andre aktører ble kontaktet, avtaler inngått og program laget. 
Invitasjoner ble sendt ut. Reaksjoner kom inn. De var for det meste veldig positive, men noen 
var også skeptiske, som rimelig var – når vi hadde funnet på noe så uvanlig. 
 
Konferanse ble det dog, og rundt 150 var med. Lørdag 5. oktober klokken 11.00 startet 
konferansen i det store auditoriet på skipet. I «vrimleområdet» utenfor salen hadde en rekke 
utstillere montert plakater og bord med informasjonsmateriell. Inne ledet Kristin Samuelsen 
og de utenlandske utvekslingselevene og norske «rebounds» an i allsangen «Barn av 
Regnbuen», før Nesodden Rotaryklubbs president Erling Lothe Lie ønsket velkommen, 
Nesodden kommunes ordfører Truls Wickholm åpnet konferansen og distriktguvernør Jutta 
Bachmann holdt åpningstale. Så var det hele i gang... 
 
Se video med noen høydepunkter fra årets distriktskonferanse: 
https://vimeo.com/403228125. Tusen takk til Konrad Bjoner, AG i område A, som har tatt 
mange flotte bilder under konferansen og laget den fine videoen, som gir et bittelite innblikk 
i det som konferansedeltakerne opplevde på Color Fantasy. Selve programmet kan lastes ned 
fra distriktets webside (https://d2260.rotary.no/no/2019-2020-
distriktskonferansen#.X1DdRB2xVsM). 
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Nesodden Rotaryklubb ble chartret 18. juni 1976 av Majorstuen Rotaryklubb. P.t. har vi 34 medlemmer, 
hvorav drøyt 30% kvinner. Av større prosjekt klubben arbeider med, kan nevnes: 
 

• CENATT, der vi sammen med Hjelpemiddelfondet og samarbeidsklubber i Argentina og Uruguay 
bidrar til å gi bevegelseshemmede hjelpemidler som f.eks. rullestoler. Dette prosjektet blir presentert 
i «House of Friendship» på konferansen, og vi har inne søknad om Global Grant. 

• Ungdomsutveksling. 
• Reiser med «hvite busser» til konsentrasjonsleirer i Polen for ungdomsskoleelever. 

 

 
 

Her er noen av våre medlemmer. Du kan du treffe dem på konferansen. Spør dem gjerne om hjelp! 
 

F.v. innkommende president Håkon Skånland, distriktssekretær Petter Sponberg, president Erling Lothe Lie, Astrid Løes 
Hokholt, Raimonda Viburiene, Tove Ragna Reksten, distriktets webmaster Ole Andreas Seipajærvi 

Sittende (til en forandring!): Distriktsguvernør Jutta Bachmann 

 

https://vimeo.com/403228125


 

 
 

Her hilser en bukett entusiastiske konferansedeltakere til fotografen – og til alle sine 
rotaryvenner som dessverre ikke hadde anledning til å være med på cruiset. 
 

8 Styringsdokument  

DT Elsa Nysveen og PDG Johan Østby laget et styringsdokument for D2260 for noen år tilbake. 
Målet med styringsdokumentet 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 ble gjennomgått og bearbeidet av DG og DGE våren 2020 og sendt til 
ledergruppen for innspill. Dette dokumentet skal også i framtiden være et oppslagsverk for 
distriktsorganisasjonen så vel som klubbene. Dokumentet legges ut på websiden i løpet av 
høst 2020. 

 

9 Norsk Rotary Forum (Norfo) 
  
Norfo er et fellesorgan for de 6 norske rotarydistriktene, og har som oppgave å samordne og 
utføre felles oppgaver på vegne av de seks norske rotarydistriktene. I samsvar med 
vedtektene utgjør de seks distriktguvernørene (DGene) som kollegium Norfos styre som er 
det øverste, besluttende organ.  Denne oppgaven utøves gjennom styremøtene (Høstmøtet 
og Vårmøtet).  Arbeidsutvalget (AU) har ansvaret for driften av Norfo mellom styremøtene – 
i samsvar med Norfos vedtekter og de vedtak som er gjort på styremøtene. 
 



Rotary i Norges 6 guvernører 
for 2019-2020 under 
guvernøropplæringen på 
Gardermoen vår 2018. Bak fra 
venstre: Ole-Jørgen Kjellmark 
(2275) Baard Lund (2310), Odd 
Henning Johannessen (2250), 
Sten Hernes (2290). Foran: 
Vigdis Osbak (2305) og Jutta 
Bachmann (2260). 
 

  
Den viktigste saken i Norfo 
dette året har vært søknad om 
å få tildelt NRKs TV-
innsamlingsaksjon: 
  
Etter initiativ fra Øysten 
Mogensen og Dennis Sander i 
Lørenskog RK ble det i 2019-

2020 besluttet at Rotary skal søke om å få tildelt NRKs TV-aksjon for 2022. Det ble opprettet 
en styringsgruppe for arbeidet bestående av to representanter for Lørenskog RK + tre andre. 
  
I slutten av november 2019 ønsket styringsgruppen å informere styreleder i Norfo om arbeidet 
fordi styreleder ikke hadde anledning til å delta på Høstmøtet 2019 hvor styringsgruppen 
orienterte om arbeidet sitt. Dessverre oppstod det uenighet mellom styreleder og 
styringsgruppen, og styreleder hevdet at gruppen var sammensatt av for lite profesjonelle 
medlemmer og måtte resettes. Dette medførte at styringsgruppen trakk seg kollektivt fra 
videre arbeid med TV-aksjonen i brev til Norfo 11. desember. Det ble innkalt til et 
ekstraordinært styremøte 9. januar der situasjonen ble drøftet. Beslutningene på møtet fikk 
hovedsakelig tre konsekvenser. 
  

1. Styret besluttet at arbeidet med TV-aksjonen måtte fortsette. 
2. Styreleder trakk seg, og Jutta Bachmann ble valgt til ny leder for resten av 

rotaryåret 2019-2020 

3. Det ble opprettet en interimkomité bestående av Ingrid Grandum Berget, D 
2290, Claus E. Feyling, D 2250, og Erik K. Normann, D 2310. 

  
Interimkomiteen utarbeidet et mandat for det videre arbeid med TV-aksjonen. Mandatet ble 
vedtatt på Vårmøtet.  
 
Prosjektlederstilling for TV-aksjonen er utlyst. Det vil bli arbeidet videre med TV-aksjonen i 
årene som kommer. 
  

  



9.1 Distriktets representanter i Norfo 
 
Som man ser, har distrikt 2260 vært meget aktivt i Norfo i året som gikk. Lørenskog RKs 
initiativ, DG Jutta Bachmann som overtok styreledervervet i januar, Johan Østby som er 
sekretær i Norfo, og Sean Armana, som er ansvarlig for Georgia takkestipendet. I de siste 4 
årene har distriktguvernøren også vært ansvarlig for å arrangere Norgesturen for 
utvekslingsstudentene. Hun var også med som reiseleder fram til 2018, i 2019 overtok Øystein 
Mogensen vervet som reiseleder.  
 
 

9.2 Georgia Takkestipendet 
 

Årets sommerstudenter i regi av 
NORFO (Georgia Takkestipendet) har 
tilbakelagt to måneder med 
fantastisk opphold i Norge, ved den 
Internasjonale Sommerskolen i Oslo 
(UIO). Studentene ble godt tatt i mot 
av Direktøren for sommerskolen Nita 
Kapoor. Studentene har deltatt på et 
omfattende akademisk program, i 
tillegg til å tilegne seg kjennskap om 
norsk kultur og tradisjoner. På bildet 
ser dere Sean Armana, ansvarlig for 
Georgia Takkestipendet i NORFO, 
med de tre kandidatene som Rotary 

i Norge sponset i år. 
 

10 Arbeid til assisterende guvernører 
 

Distrikt 2260 hadde per 1. juli 2020 46 klubber og er delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen 

følger geografiske kriterier, slik som vist i tabellen under. Vestby Rotaryklubb avsluttet 

virksomheten sin og ble dessverre lagt ned. Men en god del av klubbens medlemmer ville 

gjerne fortsette i Rotary og har blitt medlemmer i klubbene i nærområdet.  

 

Område A Område B Område C Område D 

Fredriksten Borge Jeløy Askim 

Halden Fredrikstad Moss Hobøl-Spydeberg 

Rakkestad Gamlebyen/ Fredrikstad Rygge Mysen 

Sarpsborg Hvaler Råde Trøgstad 

Skjeberg Onsøy Våler i Østfold Ørje-Töcksfors 

Tune Rolvsøy   

 



Område E Område F Område G Område H 

Drøbak Enebakk Lillestrøm Aurskog-Høland 

Nesodden Gjersjøen Lørenskog Eidsvoll 

Ås Kolbotn Lørenskog Vest Eidsvoll Syd 

 Ski og Langhus Nittedal Jessheim 

 Oppegård Sagdalen Kløfta 

  Skedsmo Nord Nannestad 

  Skedsmokorset Sørumsand 

  Strømmen Årnes 
  
Distriktet har 8 assisterende guvernører (se tabell nedenfor), populært kalt AGer. De har 
ansvar for mellom 3 og 8 klubber hver. Deres rolle er å hjelpe klubbene til å bli mer effektive, 
og å bistå klubbene når det er ønsket. De er en viktig ressursgruppe som kan bidra med 
kunnskap og praktisk hjelp. Deres funksjonstid er vanligvis 3 år. De rekker derfor å bli godt 
kjent med klubbene og klubbenes medlemmer. En viktig oppgave er å arrangere 1-3 årlige 
presidentsamlinger i eget AG-område. AGer rapporterer til den sittende guvernøren.  
 

Konrad Bjoner AG Område A 901 83 744 konrad.bjoner@gmail.com 
 

Rakkestad 

Finn-Olaf Berg 
 

AG Område B 907 91 576 
 

fber@online.no Onsøy 

Biørn Borge AG Område C 922 05 083 
 

biorn@waglechartering.no 
 

Jeløy 

Manfred Heun AG Område D 993 82 030 
 

manfred.heun@nmbu.no 
 

Trøgstad 

Per-Einar 
Brustad 

AG Område E 950 46 555 
 

per-
einar.brustad@hotmail.com 

Ås 

Tor W. 
Johansen 

AG Område F 928 92 838 
 

torwhjohansen@gmail.com Oppegård 

Atle Staurem AG Område G 950 81 427 
 

atlst@online.no 
 

Sagdalen 

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

 

 

10.1 Område A 
 
Område A omfatter Tune Rotaryklubb, Sarpsborg Rotaryklubb, Halden Rotaryklubb, 
Fredriksten Rotaryklubb, Skjeberg Rotaryklubb og Rakkestad Rotaryklubb. Konrad Bjoner fra 
Rakkestad Rotaryklubb har vært AG for området. Han gikk også inn som AG for område D og 
fortsette i det sistnevnte vervet i rotaryåret 2020-2021.  
 
Tune RK. 
Møtedag onsdag kl 19.00 Hotel Quality, Grålum 
2019-20 president: Mona Stensrud. Tlf. 97777561 Mail: Mona.stensrud@mail.com 
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2020-21 president: Thorer Ytterbøl. Tlf. 91108011 Mail: ytterbol@gmail.com 
25 medlemmer herav 2 kvinner. 
Samarbeid med Greåker VGS.  
Ungt entreprenørskap. Medlemmer fra klubben stiller som panel og gir tilbakemeldinger på 
ungdomsbedriftenes forretningsideer. Rekordstor deltagelse med 18 kreative grupper. 
Entreprenørskaps-stipend kr 10.000,- delt ut ved en høytidelig seremoni i Auditoriet. 
Foretakene ble registrert i Brønnøysundregistret under Ungt Entreprenørskap. Et prosjekt 
som klubbene har deltatt på i mange år. Klubben har bidratt med språkkafé med leksehjelp. 
Dette for 16- til 18-åringer med kort botid i Norge. Klubben arrangerer julekonsert i Tune kirke, 
hvor ca. 100 elever fra musikklinja deltar. Vellykket med nærmest full kirke. Dette har blitt en 
tradisjon. 
 
I september var Tune RK vertskap for Områdekonferansen. Alle klubbene i område deltok. 
En arbeidsgruppe på fem personer har revidert vedtektene. Det er delt ut æresmedlemskap, 
og flere har blitt hedret med PHF. 
 
Sarpsborg RK. 
Møtedag mandag kl 18.30 Sannesundveien 2.  
2019-20 president Tore Pettersen Tlf. 97075563 Mail: toreapettersen@gmail.com 
2020-21 president Ann-Hege Indrevoll Tlf. 93403257 Mail: ann-hege.indrevoll@if.no 
46 medlemmer. 3 reflektanter   er klare for opptak ved første anledning.  Klubben har i det 
senere drevet et storstilt arbeid for å verve nye medlemmer, 15 personer i det siste rotaryåret. 
Klubben har fått et løft gjennom stor aktivitet og energi fra de nye medlemmene. Flere har 
fått ledende oppgaver som komitéledere, sekretær og kasserer. 
 
Klubben sammen med kommunelege og Folkehelseinstituttet, forbereder revaksinering av 
poliomyelitt i 2021 (etter samme mønster som ble gjennomført av Tønsberg RK 26. okt. 2019). 
Prosjekt «aluminiumsringer». Små aluminiumsringer fra drikkebokser samles inn (AL med en 
spesiell legering, som er en nødvendig bestanddel for feste av proteser m.m.) Det er i årenes 
løp samlet inn over 30 kg som har hjulpet 30.000 funksjonshemmede. Dugnad på 
turløype/løpenett i Glengshølen og på Appelsintoppen i Sarpsborgmarka. Prosjekt med 
skilting av kulturhistoriske steder i Sarpsborg går sin gang. Det er satt opp 14 skilt og to er klare 
for montering. 
 
Noen av medlemmene er engasjert i flyktningguiden. Klubben har godt fremmøte, med gode 
programmer og engasjerte medlemmer. 
 
Halden RK 
Møtedag mandag kl 19.00 Borgergt 5 Halden 
2019-20 president Arne Omholt Tlf.90828766 Mail: arne.omholt@icloud.com 
2020-21 president Ove Aardahl Tlf. 90040266 Mail: ove.aardal@outlook.com 
46 medlemmer. Tatt opp 2 nye. Det er avholdt 11 styremøter. 
Kulturpris til unge kunstnere i Aremark og Halden. Kulturhistoriske skilt. Det er til nå montert 
22 skilt, etter samme mønster, og som er godkjent av Oslo Bys vel. 
Klubben har bidratt med ny merking og rydding på Kyststien og Pilegrimsleden, et samarbeid 
med Halden kommune og det kirkelige fellesråd.  Denne går gjennom kommunen, og er 50 



km lang. Vakthold og dugnad i forbindelse med operaen på Fredriksten Festning. Vedlikehold 
av Slavekirkegården på Fredriksten Festning. 
 
Fredriksten RK  
Møtedag onsdag kl 18.30 Borgergata 5 Halden- 
2019-20 president Chebel Kassab Tlf. 98417918mail: mail@chebelkassab.com 
2020 -21 president Knut Willy Sørensen Tlf. 90828554 Mail: knut.willy@oltf.no 
26 medlemmer. Liste på 6 reflektanter som det arbeides med. 
Gode møter med mange bedriftsbesøk. 
Et styremøte på nett, og det har blitt fire møter ute under koronatiden. 
En student på RYLA. Av dugnadsarbeider nevnes vedlikehold og rydding på Veggesdal Skanse. 
Byttet ut grillen på Venås hytte. Vakter i forbindelse med grenserittet. Levert snøkanon, som 
var en julegave til en kommunal barnehage, Stor presseomtale.  
 
Skjeberg RK 
Møtedag onsdag kl 19.00 Åsgarden 16. Skjeberg kommune. 
2019-21 Rune Larsen Tlf. 41660574 Mail: rune.larsen@visma.com 
Skjeberg RK 37 medlemmer. Et nytt medlem.  Fremmøte rundt 70%.  
Som vanlig i alle år hadde klubben et meget godt oppmøte på pluss/minus 70 % i 
gjennomsnitt. Rune Larsen var vikarierende president tre fjerdedeler av året, men trer nå inn 
i sitt egentlige rotaryår 2020-2021. 
 
Klubben har hatt et omfattende program i året som gikk med en rekke gode foredragsholdere, 
samt at vi også utdelte en PHF til den tidligere skihopperen Per Bergerud som satte Østfold på 
verdenskartet da han ledet VM i Orientering. 
 
Som andre klubber opplever også Skjeberg RK litt avgang av naturlige årsaker, men har også 
rekruttert et nytt medlem, samt at man har en liste med over 37 gode kandidater som klubben 
skal «innhøste» utover ettersommeren etterhvert som klubben kan samles fysisk igjen. 
 
Møtevirksomheten har fortsatt ufortrødent selv uten fysiske samlinger i klubbens faste 
møtelokale. Klubben var som pioner å regne når det gjelder å ta i bruk moderne IT-teknologi 
og har både klubbens styre- og klubbmøter digitalt med litt over halvparten av klubbens 
medlemmer som faste deltakere. Disse møtene starter allerede en halvtime før presidenten 
åpner den offisielle delen slik at medlemmene får god tid til sosialt samvær og prat. Klubben 
har oppdaget at medlemmer som på grunn av alvorlig sykdom tidligere har vært forhindret 
fra å delta, nå uttrykker stor glede over å kunne «møte» på Rotary igjen! Klubben fortsetter 
derfor de digitale møtene ut dette Rotary-året og har flyttet den årlige 
samlingen/sommerfesten med skifte av president, styre og rotasjon i komitéene - inkludert 
høytidelig overrekkelse valle protokoller til etter sommerferien. 
 
Den 22 mai feiret klubben 45 år, noe som ble markert ved at klubbens charter-medlemmer 
Brynjulv Kjenstad, Per Løkkevik, Thor Otto Trapness, Jens H Westberg og Jørgen Winswold, 
ble overrasket ble overrasket med en herlig frokost levert på døren fra morgenlevering.no.  
Av annen aktivitet nevnes: 
Vedlikehold og rydding i parken og frontalleen på Hafslund Hovedgård.  
Kulturhistoriske skilt er satt opp på Skjeberg og Varteig Kirke. 

mailto:mail@chebelkassab.com
http://morgenlevering.no/


Støttet 8 skoleelever i Siri Lanka og Thailand. 
Har satt opp rotarybenk ved Børtevannet. Logo kommer med det første. 
 
 
Rakkestad RK 
Møtedag: tirsdag kl 19.30 Jernbanegata 2-5 Rakkestad 
2019-20 President: Marthe Haneborg Telf. 97665929 Mail: marthe@slattland.no 
2020-21 President Hans Olav Kirkeng Tlf. 91175784 Mail: olkirken@online.no 
54 medlemmer, 2 reflektanter. 50 - 60% fremmøte. Har ikke hatt ordinære møter under 
koronatiden. 
To dugnader under koronatiden på Vanntårnstien. Dette er en turløype i skogen like på 
utsiden av Rakkestad sentrum, det er også bygget en gapahuk. Det hele holdes vedlike av 
klubben. Det har blitt bygget 50 insekthoteller. De fleste er satt ut på ulike steder i Rakkestad 
Det er solgt 10 hoteller hvor inntektene har gått til TRF og EndPolio. Noen blir brukt som gaver. 
Årlig dugnad i sansehagen på Skautun Sykehjem. Benker og bord vedlikeholdes, tas inn og 
settes ut hvert år.. Klubben har et prosjekt i Gambia hvor det bygges en skole.  
Det blir innbetalt kr 60.000,- Distriktet har tidligere bidratt med kr 24.750,- Det er gjort en 
avtale med å betale kr 20.000,- pr år i to år framover. Dette administreres av en sambygding. 
4 studenter deltar på Ryla.  
 
 

10.2 Område B 
 
Område B omfatter Borge Rotaryklubb, Fredrikstad Rotaryklubb, Gamlebyen/Fredrikstad 
Rotaryklubb, Hvaler Rotaryklubb, Onsøy Rotaryklubb og Rolvsøy Rotaryklubb. Finn-Olaf Berg 
fra Onsøy Rotaryklubb har vært AG for området og kommer også til å fortsette i rotaryåret 
2020-2021.  
 
Med den pandemien vi ganske brått havnet i, oppleves det fint å kunne si at avstanden til 
rotarydistriktets ledelse har vært kort og inkluderende.  
 
Mot de seks klubbene i Område B har det vært en problemfri og aktiv to-veis kommunikasjon. 
Klubbene opplever AG og derigjennom distriktsledelsen som tilstedeværende og tilgjengelig. 
 
Alle klubbene utenom Hvaler RK ligger i Fredrikstad kommune. Det er ganske store forskjeller 
mellom klubbene. De to minste som er Rolvsøy RK og Hvaler RK, har likevel mange fellestrekk. 
Begge klubbene klarer å opprettholde et stedslokalt særpreg, og har en kjerne av medlemmer 
som holder klubbene oppegående. 
 
Borge RK ligger helt på grensen til Sarpsborg, men hører naturlig til Område B. Klubben har 
klart å rekruttere bra, med til dels yngre medlemmer i det siste – og ikke minst med 
medlemmer med ikke-norsk etnisk bakgrunn. Klubben har en del yrkesaktive som preger 
klubben, men foreløpig har de ikke kvinnelige medlemmer. AG har vært litt i tvil, men har valgt 
å la dette føre til at klubben bare har fått tre stjerner i klubbvurderingen på nettet. De ville 
ellers fått 4. 
 



Gamlebyen RK og Onsøy RK holder begge til på historisk grunn. Og ligner ganske mye på 
hverandre. På grunn av koronarestriksjonene har begge klubbene mistet noe av 
inntektsgrunnlagene sine, men planlegger nå hvordan de skal opprettholde planlagt aktivitet 
på annen måte. 
 
Gamlebyen RK har et eget samarbeid med en skotsk Rotaryklubb. De besøker hverandre 
annethvert år og i samarbeid med lokal ungdomsskole tar de med skoleungdommer som får 
være en uke i utenlandsk skole. Tiltaket har vært veldig populært hos både barn og voksne. 
Kenyaprosjektet i Onsøy RK har en spesiell bakgrunn, men drives godt. Hjelpearbeidet har 
flere tiltak. Klubben er først og fremst engasjert i å hjelpe barnefamilier, i skole, og i 
sanitærforhold, spesielt tilgang til rent vann. Klubben bruker i år TRF/District Grant midler til 
boring av brønner og pumper, foruten de midler klubben skaffer sjøl. 
Fredrikstad RK er en gammel og godt etablert klubb. Klubben har fått tilført medlemmer fra 
Fredrikstad Glemmen RK og Kråkerøy RK ved to sammenslåinger. Medlemsgrunnlaget er 
derfor bra. 
 
Sommeren 2019 besøkte Tall Ship Races Fredrikstad (TSR). Område B hadde en aktiv 
«Medseilerkomite» med deltagere fra alle klubbene. Under ledelse av AG ble det opprettet 
kontakt med Fredrikstad kommune om samarbeid. Rotary ses derfor som medarrangør på det 
meste som ble publisert fra kommunen. 
 

 
 
Guvernøren på besøk hos klubbene i område B under Tall Ships Races sommer 2019. 
 
Komiteen plukket ut og intervjuet godt over 100 ungdommer. Med penger fra TRF District 
Grant, penger fra klubbene, penger fra våre sponsorer, kunne klubbene bidra vesentlig til at 
godt over 100 ungdommer opplevde en flott sommeruke med TSR. 
 



 

10.3 Område C 
 
Område C omfatter Moss Rotaryklubb, Våler Rotaryklubb, Rygge Rotaryklubb, Råde 
Rotaryklubb og Jeløy Rotaryklubb. AG er Biørn Borge. 
 

Året startet med et BLI KJENT MØTE hjemme hos past AG Einar Smedsvig i mai 2019. 
  
Inklusive nevnte møte, har AG Biørn Borge avholdt 4 presidentmøter jevnlig hjemme hos seg 
i Utsynet, Jeløy! Det siste møtet ble avholdt den 18. juni d.a. – for innkommende presidenter 
– dette for å planlegge kommende års arrangementer! 
  
AG Biørn Borg har jevnlig vært tilstede på de andre klubbenes møter, delvis for å informere 
om nytt fra Distriktet – og eller som samtalepartner og inspirator i diskusjoner om Rotary – 
ikke minst ang medlemsverving! 
  
Guvernørbesøk: Tirsdag 22.10.19 ble det første felles guvernørbesøk i område C avholdt på 
Refsnes Gods på Jeløy! Et godt besøkt møte – stor suksess for måten å avholde guvernørbesøk 
på!! 
  
Det er avholdt 2 intercitymøter - begge på Refsnes Gods – godt besøkte møter – med middag 
etter foredraget- fin sosialisering for medlemmene klubbene i mellom. 
  
Det er med stor glede å kunne informere om at Varna rotaractklubb ble chartret på Refsnes 
Gods den 12. november 2019! Jeløy Rotaryklubbs Sean Armana mottok senere en Paul Harries 
Fellowship utmerkelse for sitt engasjement med å gjenskape Varna Rotaractklubb !!! 
  
AG Biørn Borg har gitt klubbene følgende stjerner for inneværende år: 
  
Moss – 4 (litt for lite engasjement blant klubbens medlemmer til at jeg kan gi en femmer … 
dog en fantastisk president) 
Råde – 4 (med samme begrunnelse) 
Rygge – 3 (trenger inspirasjon – ingen kvinner i klubben – er dog på gang  …) 
Våler – 3 (mangler entusiasme/er på en måte fornøyd …) 
Jeløy – 5 (en klubb i meget god flyt – klarte igjen 100 dollars – målet) 
  
Det jobbes godt og planmessig med medlemsrekruttering i alle klubbene – alle ønsker seg 
flere medlemmer – jeg har en plan for hvordan vi kan gjøre noe med det – 
KUNNSKAPSOVERFØRING !!! 
  
Det som kjennetegner alle klubbene, er gode møteprogrammer! Alle prosjektene som er 
beskrevet i klubbenes KPM er gjennomført - på forskjellig måte ifb Koronapandemien … 
Under Koronapandemien (siden 12. mars 2020) har det vært lite med møter i klubbene – 
bortsett fra i Jelø , som har avholdt nettmøter hver tirsdag i hele mai! Alle medlemmer i 
Område C har vært invitert til å logge seg på – møtene har vært meget godt besøkt!! 
  



Områdets C`s store happening – utdeling av Applaus-stipend under årets planlagte forestilling 
på Parkteateret i Moss 1. april 20 – ble først utsatt, siden overført til juni 2021! 
Det var solgt 320 billetter (botarianere og venner av Rotary) til denne forestillingen …. 
  
Undertegnede har selv deltatt i de fleste distriktsrådsmøter / på den fantastiske 
DISTRIKTSKONFERANSEN på COLOR FANTASY / møter i regi av 
Rotary Business Network på Kihl Gård / i 50års jubileumsfest i RÅDE Rotaryklubb  / 2 PETS etc 
etc . 
  
Året ble, som nevnt, noe amputert i forhold til hva vi hadde tenkt oss – men alt i alt et meget 
vellykket ROTARY år i Område C. 
 
 

10.4 Område D 
 
Området omfatter Hobøl Spydeberg Rotaryklubb, Askim Rotaryklubb, Ørje-Töcksfors 
Rotaryklubb, Mysen Rotaryklubb, Hobbøl-Spydeberg Rotaryklubb. Etter at AG Wolfgang Heun 
sa opp medlemskapet i Rotary, overtok Konrad Bjoner – AG for område A – AG-vervet også 
for dette område.  
 
Hobøl Spydeberg Rotaryklubb  
Klubben er stiftet i 1979, så 40 år ble feiret med en stor jubileumsfest. Klubben har et aktivt 
program med flere bedriftsbesøk i nærområdet. 
Hadde planer om rotarytur til Bayern, men blir utsatt på grunn av koronaviruset. 
Klubben har i mange år hatt et prosjekt hvor det støttes en skole i Sarajevo, EDUS, som driver 
undervisning for autistiske barn i et land hvor slikt tilbud ikke gis av det offentlige. De siste tre 
årene har klubben gitt ut en bygdebok hvor overskuddet går uavkortet til denne skolen. Flere 
av klubbens medlemmer har bidratt med tekst og innhold. Klubben har også fått støtte til 
skolen fra TRF, så de siste par årene er det en betydelig sum som har kommet denne skolen 
til gode. Siste år hadde klubben en stor delegasjon som besøkte skolen i Sarajevo.  
Klubben har hatt en student på utveksling i Sveits, og hatt en på besøk fra Brasil. 
Det sendes ut to ungdommer på RYLA hvert år. Det er ikke avholdt fysiske medlemsmøter 
under koronatiden. 
 
 
Askim RK 
Møtene har inneholdt eksterne og interne foredrag inkl. egoforedrag, komité-arbeidsmøter. 
eksterne bedriftsbesøk/presentasjoner og dugnadskvelder. Tradisjonelle sammenkomster 
som årsmøte med rakfisk, rømmegrøt på Museet, torskeaften, juletrefest for barn m.m. 
Av samfunnsnyttige prosjekter er i år videreført i særdeleshet vårt flaggskip: Drift av 
mekkegarasjen for ungdom sammen med kommunen, men også dugnad på Museet, 
bøssebæring i TV-aksjon, trafikkassistanse ved 17.Mai-tog, salg av Askim-kalenderen og 
konfektsalg hvor overskuddet blir delt ut til lokale samfunnsgagnlige formål. 
For å aktivisere hver enkelt komité ytterligere, spisses komitéene mot å kvalitetssikre og 
videreutvikle klubben, definere enkelte veivalg og strategier for klubben (innenfor Rotarys 
policy) og ikke minst sementere samholdet i klubben. Det har vært gjennomført arbeidsmøter 



med og i hver enkelt komité hvor definerte arbeidsoppgaver og veivalg har vært arbeidet med 
og i igangsatt. 
Det har også vært arbeidet aktivt i styret for å utvikle, strukturere og fordele styrearbeid som 
et kollegium, basert på våre utvelgelsessystem som sikrer kontinuitet i styret og styrearbeid. 
Mitt inntrykk totalt er at klubben fungerer godt, samholdet er godt og de har en bra ramme 
rundt klubben, medlemmene og arbeidet. 
 
Mysen RK 
Godt fremmøte. Det er ikke avholdt fysiske medlemsmøter under koronatiden. Styremøtene 
avholdes nå på nett. 
Klubben setter søkelys på kommunikasjon og omdømme. Det er etablert en særskilt komite 
for å arbeide med dette. Komiteen ønsker å styrke vår profil utad bl.a. gjennom sosiale medier 
som Facebook m.m.  Vårt håp er at dette kan bidra til bedre medlemsrekruttering og større 
interesse for klubbens virksomhet.   
Det er tatt opp tre nye medlemmer som er under 60 år. De har vist stor interesse for klubbens 
aktiviteter og er engasjert i komitearbeid.  
Det er utført dugnadsarbeid på stien langs Mysenelva og på en grillplass som tidligere er anlagt 
av klubben og i sansehagen ved Edwin Ruud hospital. 
Under neste år vil vi forsøke om mulig å finne passende samarbeidsprosjekter med andre 
klubber i vårt distrikt. Vi må innse at vår klubb ikke har kapasitet til å gjennomføre prosjekter 
av en viss størrelse i egen regi. 
 
Trøgstad RK 
Det er utarbeidet en plan for systematisk verving av nye medlemmer. 
Godt fremmøte. Har ofte bedriftsbesøk. Det er ikke avholdt fysiske møter under koronatiden. 
 
Trøgstad RK deler ut hvert år «Årets bedrift» pris, dersom de finner en verdig kandidat. 
Årets pris gikk til Strønes Snekkerverksted AS v/ Rune Strønes. Kriteriene for prisen er 
innovasjon, varige arbeidsplasser lokalt, tilsette og utvikle læringer og  godt arbeidsmiljø m.m.  
Prisen er uten penger, men kun en plakett - der vi også får profilert Rotary, og vi fikk et bra 
oppslag i lokalpressen. 
Klubben disponerer/drifter 3 stk handikap tilpassede Gocarter, eiet av Trøgstad NMK. 
Støtte til Polen-tur for 10. klasse U-skoleelever, og «Aktivitetsdag» for Dagsentret. 
 
Ørje – Tøcksfors RK 
Klubben har 17 medlemmer med høy gjennomsnittsalder. Klubben strever etter å få rekruttert 
nye medlemmer. Dette påvirker komitéarbeidet, og situasjonen kan beskrives slik at 
hovedinnsatsen dreier seg om klubbens indre liv. De har godt fremmøte med et interessant 
innhold og flere bedriftsbesøk. 
Klubben har gjennom flere år hatt vedlikehold av sansehagen ved Marker bo- og 
servicesenter. Da Norge ble stengt i mars, ble det en utfordring for de som svensk-norsk klubb. 
Medlemmene har ikke kunnet krysse grensen, og 50-årsfeiring av klubben må utsettes. 
Guvernøren har vært på besøk og overlevert et diplom. 
Klubbens hovedutfordring er rekruttering av nye medlemmer. Distrikts guvernør og AG har 
startet opp denne prosessen med innspill og ideer på hvordan dette best kan løses. 
 
  



10.5 Område E 
 
Område E omfatter Nesodden Rotaryklubb, Ås Rotaryklubb og Drøbak Rotaryklubb. AG er Per 
Einar Brustad.  
 
Rotaryåret startet med en trist nyhet at Vestby Rotaryklubb ikke klarte å opprettholde 
klubbdriften. Ås Rotaryklubb tok umiddelbart kontakt med medlemmene og tilbøy 
medlemskap her. 4 stk. ble medlem i Ås Rotary. Assisterende guvernør arrangerte et 
forberedende møte i juni for innkommende presidenter og programkomiteeledere. Her ble 
felles aktiviteter diskutert og bestemt.  
 
Det skulle avholdes 3 fellesmøter der det skulle invitere naboklubbene til intercitymøte. 
Drøbak var først ute med et intercitymøte 6-8 sep. med hovedmøte 7 sep. Dette 
intercitymøtet samlet Drøbaks vennskapsklubber fra mange forskjellige land. Representanter 
fra Ås og Nesodden Rotaryklubb var også tilstede.  
 
Så var det Nesodden sin tur; klubben hadde intercitymøte 18. november med info om de 
«hvite bussene»; Alvern ungdomsskole-elever hold foredrag. Her var det god oppslutning fra 
naboklubbene, da det også var intercitymøte nr. 2. Ås Rotary hadde planlagt et intercitymøte 
på slutten av rotaryåret med omvisning/informasjon på det nye universitetet i Ås, men det ble 
dessverre avlyst pga korona, de prøver igjen til våren. 
 
Andre aktiviteter: 
Drøbak: innsamlingsaksjonen, utdeling av tiltakspris, støtte til 1 barn hos Marys venner på Siri 
Lanka, deltagelse i Ås sitt Nepal-prosjekt, og andre lokale aktiviteter, 50-års jubileum. 
Nesodden: Hundeparken, hjulskift, hjelpemidler til Uruguay, rent vann prosjekt er på 
trappene, og klubben var guvernørsklubb med mange aktiviteter knyttet til guvernørsåret. 
Ås: Nepal prosjekt rent vann og toaletter på en pikeskole, Sansehage, 2 turstier, 60 års jubile. 
Alle klubbene hadde litt trøblete start i mars pga. korona, med Drøbak og Nesodden kom rask 
i gang med nett møter, Ås Rotary hadde kontakt med president og sekretær via mail og 
telefon. 
Klubbene har på de siste møtene kunne treffes og ha begrenset antall sosialer møte, noen via 
nett i tillegg. 
 
Alle klubbene jobber for å øke medlemstallet og da spesielt yrkesaktive. 
 
 

10.6 Område F 
 
Område F omfatter Enebakk Rotaryklubb, Ski og Langhus Rotaryklubb, Gjersjøen Rotaryklubb, 
Kolbotn Rotaryklubb og Oppegård Rotaryklubb. AG er Tor Willy Johansen. 
 
Dette rotaryåret startet med en samling av de innkommende presidentene 14. mai 2019. 
Formålet med møtet var å gjennomgå presidentenes forberedelser til sitt år samt å diskutere 
saker av felles interesse. Her kan spesielt nevnes forberedelse til Intercitymøte med 
guvernøren og klubbenes arbeid med forberedelsene til RYLA 2020.  
 



Intercitymøtet ble gjennomført 24. september i Kolben Kulturhus med Oppegård som 
arrangør. Guvernøren holdt et inspirerende foredrag og i tillegg fikk vi anledning til å orientere 
om Område F sine felles oppgaver. 
 
Klubbene samarbeidet godt med «Prosjekt RYLA» 2020 under ledelse av Britt Heidi Berger. 
Konferansen skulle være på Oscarsborg i mars. Et solid program med førsteklasses 
foredragsholdere ble utarbeidet og etter et grundig innsalgs-arbeide nådde vi målet om 60 
deltakere. Økonomien var under kontroll. Dessverre endte vi opp med å bli rammet av 
koronapandemien og RYLA-seminaret ble utsatt til våre 2021. 
 
Klubbtjenesten høsten 2019 var god i alle klubbene, med gode programmer og prosjekter. 
Og dette fortsatte inn i 2020. Planer og tiltak for å styrke medlemsutvikling og 
medlemsrekruttering var lagt og diskutert.  
 
Men etterhvert ble samfunnet sterkt preget av pandemien og mulighetene for fysiske 
klubbmøter forsvant. Klubbene har på forskjellige måter forsøkt å opprettholde sin kontakt 
med medlemmene ved å gjennomføre møter på digitale plattformer mv. Etterhvert vil 
klubbaktivitetene ta seg opp i takt med at samfunnet kan lempe på restriksjonene.  
 
I Område F har vi være bevisste på å holde møtene mellom AG og presidentene hos klubbene 
i forkant av klubbmøter. Dette har vist seg å være hyggelig og nyttig, - og bidrar til å knytte 
klubbene nærmere sammen. 
 

 

10.7 Område G 
 
Rotaryåret dekker perioden 1.7.2019 til 30.6.2020. Men perioden begynner egentlig noe før, 
når klubbenes programkomitéer møtes for å gjøre ferdig klubbenes programmer for 
sommeren og høsten.  Det varierer hvor lang tid fremover programmet blir lagt; det typiske 
er nok et halvt år eller noe mindre. Atle Staurem er AG.  
  

Til å begynne med i perioden var det sommerferie, som naturligvis er en rolig tid hvor lite 
skjer. Flere klubber har hagemøter hjemme hos ett av medlemmene i denne tiden, før det 
vanlige programmet tas opp igjen i august.  Noen møtes på et utested, og flere møter 
sløyfes.  Det pleier ikke å være andre rotaryarrangementer om sommeren heller, så det er 
normalt ikke spørsmål om lån av materiell i den tiden. 
  

Jeg vet ikke hvor mange områder sendte til Distriktskonferansen på Kiel-fergen 5.-7. oktober, 
men vi var i alle fall representert med både klubber og utvekslingsstudenter.  Rammen i form 
av et cruiseskip var ny, og siden man enten må være med på alt eller ingenting ved en sik 
løsning, falt ordningen dyr for noen som ville ellers ha deltatt kun én dag.  Alle fikk god faglig 
gjennomgang av Rotarys arbeid, især i lys av FNs bærekraftsmål. 
  

I programmet for klubbene i Område G hører ett Områdemøte/Intercitymøte hvert 
halvår.  For å få dette inn i programmet fra 1.7., tildeler vår AG i god tid på forhånd oppgaven 
til to av våre åtte klubber.  Oppgaven går på omgang slik at klubbene pares med en annen 
klubb neste gang.  Det vil derfor gå litt mer eller litt mindre enn to år mellom hver gang en av 
våre klubber får delansvaret for et Områdemøte.  Erfaringer med en utrolig treghet for å få de 



to angjeldende klubbene til å peke ut en dato mens de andre klubbene trår vannet og venter 
på å få datoen til sine programmer, har ført til at jeg nå bare tildeler klubbene en passende 
dato, og så får de bestemme sted og emne selv.  Datoen er ekstra viktig fordi de andre 
klubbene normalt ikke har møte i egen klubb den uken det er Områdemøte. 
  

Høsten 2019 - nærmere bestemt den 30. oktober - var vi så heldige å få biologiprofessor Dag 
Olav Hessen til å holde et gratis foredrag om "Klodens tilstand - Er det lys i tunnelen?"  Stedet 
var Skedsmo samfunnshus ved Skedsmo Senter ved Skedsmokorset, hvor det ser ut til at de 
fleste av Områdets stormøter kommer til å holdes nå fremover.  Møtet var godt besøkt og vi 
tok imot snaut 200 deltagere.  Arrangørklubbene solgte kaffe, mat og kaker utenfor og lot 
overskuddet gå til ideelle formål. 
  

Litt senere, den 20. november, møttes vi igjen i Storsalen, til klubbenes felles 
guvernørbesøk.  Langt tidligere hadde AGen, som kjente forholdene der, reservert lokalet og 
bestemt hva vi trengte. Så holdt han et formøte i juni med innkommende presidenter, 
sekretærer og ledere for kameratskapskomitéene.  Der orienterte guvernør Jutta 
innledningsvis, og så gikk hun og lederne for kameratskapskomitéene for seg og planla 
guvernørbesøket, mens resten jobbet med å legge inn ting på Rotary Club 
Central.  Kameratskapslederne fortsatte senere arbeidet seg imellom og tok seg etterhvert av 
omtrent hele arrangementet, til stor lettelse for områdets AG! 

  

Guvernørbesøket var ganske annerledes enn før.  Det var satt av en halv time til formøtet med 
presidenter og sekretærer, og dette var mer sosialt enn faglig.  Tilbake i hovedsalen ønsket 
presidenten i Strømmen RK velkommen, og deretter var det kunstnerisk innslag.  Så holdt 
guvernør Jutta foredrag for alle (ca tre kvarter), før det ble en halvtimes mingling mellom 
guvernøren og klubbene.  Til slutt fremla klubbene ett prosjekt hver (på ca 5 minutter). 
  

Lokalet var omfattende dekorert med duker, roll-ups og beachflagg, og stemningen var god 
og «rotaryaktig» faglig.  Oppmøtet var på ca 100, og det kan vi si oss godt fornøyd med. 
  

I løpet av høsten var det kurs på Kløfta (TRF og RLI), og flere fra Området deltok på dem. 
  

Videre har Klimagruppen (stort sett klubber i Område G av geografiske årsaker) holdt flere 
møter om sine saker, de fleste på Åsenhagen skole ved Skedsmokorset.  Men i 
enkeltprosjekter samarbeider Klimagruppen med klubber dels langt ut over grensene for 
Område G, og av og til også utenfor landets grenser. I annet rotaryhalvår skjedde en avklaring 
av Klimagruppens formelle stilling ved at bakgrunn og formål for Klimagruppen ble behandlet 
ved e-poster og til sist videomøte mellom Klimagruppen og Distriktet.  Konklusjonen ble at 
man ikke har lykkes med å finne en formell status som ivaretar Klimagruppens behov for å 
unngå begrensninger i samarbeidet.  Nåværende ordning har fungert godt i 11 år og 
videreføres ved at gruppen fortsetter sitt uavhengige arbeid, mens områdets AG møter uten 
formell rolle i gruppen og holder Distriktet orientert om virksomheten. 

  

Koronarestriksjonene fra 12. mars har lagt store skranker på aktiviteten også i Område G siste 
rotaryhalvår. Noen klubber har taklet dette ved å holde nettmøter på ulike 
teknologiplattformer.  Enkelte har begrenset dette til bare å gjelde komitémøter.  Andre har 
innført møtestopp, men har nå begynt med fysiske møter igjen i sine vanlige lokaler hvis det 
er god nok plass der.  Ellers har de leiet større lokaler.  Men flere tar ikke opp igjen fysiske 



møter for over sommeren.  Jeg har ingen god oversikt over detaljene her foreløpig, men 
situasjonen har ventelig normalisert seg for alle klubbene til høsten, slik det ser ut nå. 
 
 

10.8 Område H 
 
Området omfatter Aurskog-Høland Rotaryklubb, Eidsvoll Rotaryklubb, Eidsvoll Syd 
Rotaryklubb, Jessheim Rotaryklubb, Kløfta Rotaryklubb, Nannestad Rotaryklubb, Sørumsand 
Rotaryklubb, Årnes Rotaryklubb.  
 
Det har blitt gjennomført 3 fellesmøter med klubbene i løpet av året. Ett møte med 
presidentene i august, der vi diskuterte årets oppgaver. Spesielt guvernørbesøket ble viet stor 
oppmerksomhet siden dette var første gangen guvernøren gjennomførte møtet som et 
fellesmøte for et helt område. Guvernørmøtet ble ellers gjennomført 5. november med meget 
god tilbakemelding fra klubbene. 
  
Ett møte i desember måtte utsettes til januar på grunn av vansker med å samle alle klubbene. 
Januarmøtet ble avholdt med sittende og innkomne presidenter og sekretærer. 
Det ble her i første rekke diskutert samarbeidsprosjekter og fremtidige intercitymøter. 
  
Grunnet koronakrisen ble det ikke flere møter før i juni. Dette møtet var for innkomne 
presidenter og sekretærer. Hovedformålet med dette møtet var å la de 8 klubbene bli kjent 
med hverandre og å diskutere fellesprosjekter som intercitymøter. Det ble også en 
gjennomgang av innlegging av nødvendig informasjon i rotary.org. Slutten av møtet ble ledet 
av innkommende AG for distrikt H, Geir Anda. Han la frem sine planer og tanker for det nye 
rotaryåret. 
  
I tillegg til disse møtene er det foretatt besøk til enkeltklubber for å diskutere spesielle behov. 
  
Område H mottok i dette rotaryåret 3 utvekslingsstudenter. Studenten som kom til Nannestad 
i august måtte avbryte oppholdet like etter ankomst, da det viste seg at han var for ung til å 
få begynne på videregående skole i Norge. Han ble oppfordret til å prøve igjen neste år. Vi fikk 
to studenter i januar. Studenten som kom til Jessheim måtte dessverre avbryte oppholdet, da 
Tasmania som hun kom fra forlangte at all deres utvekslingsstudenter måtte reise hjem. 
Studenten som kom til Eidsvoll Syd Fikk imidlertid lov til å fortsette, og valgte å bli her i Norge. 
 
Vi takker Arne som har vært AG i området i 4 år for arbeidet han har gjort, ganske spesielt 
med alt han har gjort for å verve vertsklubber til ungdomsstudentene. Vi har vært så heldige 
å få en meget god etterfølger i Geir Anda fra Nannestad Rotaryklubb. Han har siden han takket 
ja til stillingen deltatt på alle møter og samlinger og er godt forberedt til å ta over 
stafettpinnen. 
  

  

http://rotary.org/


11 Aktiviteter DGE, DGN, DGND 
 

11.1 Aktiviteter DGE 
 
Ine Barlie, Kolbotn Rotaryklubb, var Distrikt Governor Elect (DGE) i 2019-20. Som del av 
ledergruppen deltok hun på samtlige ledermøter, distriktsråd og AG-samlinger gjennom året. 
Videre deltok Ine på sone GETS i Gdansk i september 2019. Hun syntes det var informativt og 
bra å bli kjent med andre DGEer i vår sone. Ine har vært med på tre av DGs fellesmøter og 
gledet seg veldig over de mange positive tilbakemeldingene på DGs fellesmøter. 
  
Ine har deltatt på arbeidsutvalgsmøter og høst- og vårmøte i NORFO. Dessuten har Ine deltatt 
på flere av DGs klubbbesøk. Hun synes det var nyttig og fint å begynne å bli kjent med 
klubbene. 
  
DGE var på homestay i Sarasota (USA) i en uke og en uke på siste opplæring i San Diego i januar 
2020. Mannen hennes, Ove Gunderson, var med meg på denne meget flotte turen og 
oppholdet.  
  
Ine har ledet to AG-møter, det siste møtet var utvidet med komitéledere også. Hun har 
gjennomført DTTS i februar. Det var et veldig bra møte med engasjerte deltakere. 
  
Ine rakk å gjennomføre PETS og distriktssamling lørdag 7. mars før COVID-19 kom og hele 
Norge ble stengt fra 13. mars. Et vellykket arrangement. Ine ønsker å takke alle som bidro til 
at denne dagen og programmet ble så bra! 
  

Rotaryåret 2019-2020 har gått meget fort. Ine gleder seg til rotaryåret som 
kommer med temaet: «Rotary opens opportunities». 
 
 

 

11.2 Aktiviteter DGN 
 
Lars Borgestrand, Jeløy Rotaryklubb, var District Governor Nominee (DGN) i 2019-20. 
Som del av ledergruppen deltok han på samtlige ledermøter, distriktsråd og AG-samlinger 
gjennom året. 
 
Videre deltok han på Governor Nominee Training Seminar etterfulgt av Rotary Institute i 
Gdansk i september. 
 
Han deltok på årets distriktskonferanse på MS Color Fantasy i oktober og var også med 
guvernøren på hennes fellesmøte med klubbene i område C samme måned. Han 
representerte også distriktet på intercitymøtene til område C i rotaryåret. Under det virtuelle 
guvernørrådsmøtet i mars steppet han også inn som vikarierende referent. Vårens GETS på 
Gardermoen ble grunnet COVID-19 utsatt til høsten. Året ble avsluttet med guvernørskifte på 
Kolbotn i slutten av juni. 



 
  

Bildet viser deler av Jutta Bachmanns og Ine Barlies distriktsteam. Bildet ble tatt under 
guvernørskiftet 26. juni 2020.  
 
 
Som distriktets representant og på vegne av guvernøren har Lars Borgestrand også i 2019-20 
sittet i Lindberg-utvalget som har gjort gjennomgang av Norfo sine oppgaver og kostnader 
med mål om å redusere sistnevnte. 
 
 

11.3 Aktiviteter DGND 
 
Hans Christian Kihl, Råde Rotaryklubb, var District Governor Nominee Designee (DGND) i 
2019-20. DGND er ikke del av ledergruppen, men deltok som observatør på samtlige 
ledermøter, distriktsråds- og AG-samlinger gjennom året. 
 

 
 
DG 2018-19 Rune Magnussen, DG 2019-20 Jutta Bachmann, DG 2020-21 Ine Barlie, DG 2021-22 Lars Borgestrand, 
DG 2022-23 Hans Christian Kihl – bildet ble tatt under guvernørskifte i Kolbotn 26. juni 2020 



12 Komité for medlemsutvikling 
 
Sean Armana fra Jeløy Rotaryklubb var leder for medlemsutvikling i distriktet, og skal fortsette 
med dette viktige arbeidet i et større team også i rotaryåret som kommer.  
 
Størst fokus og arbeid har medgått til opprettelse av Varna Rotaract, hva gjelder stiftelse, 
engasjering og motivasjon av ungdommen. Varna Rotaractklubb ble stiftet 31.05.2019, med 
10 engasjerte ungdommer fra alder 18-29. Charterseremonien ble avholdt på Refsnes Gods 
på Jeløya tirsdag 12. november med DG Jutta Bachmann, IPDG Rune Magnussen, DGE Ine 
Barlie, DGN Lars Borgestrand og lovrådsrepresentant Lena Mjerskaug tilstede. Sean Armana, 
drivkraften bak opprettelsen av Varna Rotaract, ledet møtet og presenterte de ivrige unge 
rotaractere.  
 
Rotaractmedlemmene fra Varna har en variert yrkesklassifikasjon, varierende fra student på 
videregående skole, til sykepleier, personlig trener og prest. Det viktigste arbeidet med 
rotaracterne i Varna har i prinsipp omhandlet læren om Rotary, og ikke minst klubbarbeidet. 
Dessverre skulle det vise seg at både tilpasset Rotaryskole for rotaracterne og ikke minst RYLA 
skulle bli avlyst grunnet COVID-19 pandemien.  
 
Det har vært spesielt morsomt å se at rotaracterne fra Varna, har deltatt aktivt også på møter 
med Jeløy Rotaryklubb – som fadderklubb. Både ordinære møter hvor tema har vært av 
spesiell interesse, men også sosiale arrangementer – og til slutt Intercity møter. Det jobbes 
kontinuerlig og aktivt med å rekruttere nye medlemmer til Varna Rotaractklubb. Målet for 
inneværende rotaryår er 20 medlemmer. Det jobbes strategisk med medlemsvekst, samtidig 
som eksisterende medlemmer skal inspireres til å bli Rotarianere. I likhet med Rotary forøvrig 
er det kunnskap om vår organisasjon som er avgjørende i dette arbeidet. 
  
Øvrig arbeid med medlemsutvikling på distriktsnivå har for det meste omhandlet et 
konstruktivt arbeid sammen assisterende guvernører for å motivere og inspirere 
områdeklubbene i deres medlemsutviklingsarbeid. Dette arbeidet skal fortsettes og 
intensiveres i det nye rotaryåret.  
 
Distriktet har kjørt flere foredragskvelder hos ulike klubber i distriktet – hva gjelder 
medlemsutviklingsarbeidet. Fokus har vært opplysning i nye måter å tenke klubbaktivitet på, 
men også forskjellen og ikke minst mulighetene som nå finnes i de ulike klubbmodellene som 
er blitt til.   
 
 

13 Komité for TRF (The Rotary Foundation) 
 
IPDG Rune Magnussen var leder for TRF-komiteen i distriktet. Han jobbet utrettelig for å nå 
målet med å nå 100$ per medlem, men det ble et amputert år etter hvert, med få muligheter 
til å møte klubber.  
 
Selv om vi ønsket at mange klubber skulle møte målet til RI president Mark Daniel Maloney 
på 100$ pr medlem, var det tilsammen kun en håndfull klubber som nådde dette målet.  



Det er i hovedsak de samme klubbene som betaler hvert år og som når målene: Nannestad 
Rotaryklubb og Jeløy Rotaryklubb! 
 
Distriktet førte over DDF-midler slik at det sammen med RI og Bill og Melinda Gates gikk mer 
enn NOK 800.000,- til End Polio. 
 

14 Ungdomsutveksling 
 

14.1 Teamet 
 
Distriktsungdomsutvekslingsarbeid ble ledet av DYEO Kristin Samuelsen fra Gjersjøen 
Rotaryklubb (nå Rygge Rotaryklubb) og assisterende DYEO Gro Irene Holt (Kløfta Rotaryklubb). 
I løpet av året ble Øyvind Wethal fra Nittedal Rotaryklubb del av teamet. 
 
 

14.2 Inbounds 
 
Ved start på Rotaryåret hadde distriktet én student fra Australia som hadde ankommet i 
januar: Mia fra Australia som var i Askim RK. I august ankom ytterligere tre studenter; Luiz fra 
Brasil til Hobøl-Spydeberg RK, Cooper fra USA til Nittedal RK, og Yu-Syun (Teddy) fra Taiwan 
til Nannestad RK. I januar reiste Mia hjem, og vi fikk tre nye studenter fra Australia; Daniel til 
Oppegård RK, William til Eidsvoll Syd RK, og Jorjah fra Tasmania til Jessheim RK. 
 

Dessverre måtte to av våre inbounds sendes hjem halvveis i 
utvekslingsåret pga brudd på Rotarys regler for 
utvekslingsstudenter. Jorjah ble kalt hjem til Tasmania i april av 
myndighetene der pga COVID-19-pandemien. Daniel og William 
fortsetter året her i distriktet og har hatt god omsorg og 
oppføling under COVID-19-pandemien. Les gjerne artikkelen om 
Rotarys utvekslingsstudenter som ble i vertslandene her: 

https://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/253#.X1Dj2x2xVsM. 
 
Aktiviteter som våre inbound-studenter har deltatt på her i Norge er høstsamling på Øyer, 
Distriktskonferansen på Color Line, og Vintercamp på Nesbyen. Den planlagte langhelgen i 
Oslo inkl. Holmenkollsøndag, samt Norgesturen ble avlyst pga COVID-19-pandemien. 
Vertsklubbene for innkommende studenter i august ble sertifisert enkeltvis våren 2019, og for 
vertsklubbene for innkommende studenter i januar ble det avholdt et felles sertifiseringsmøte 
på Kløfta i november. 
 
 

14.3 Outbounds 
 
Høsten 2019 sendte vi ut ni studenter på ettårig utveksling, som er ny rekord for vårt distrikt; 
fem studenter til Australia, én til Brasil, én til Sveits, én til USA og én til Taiwan. Hele 11 klubber 



har vært involvert og stilt seg villige til å være vertskap for åtte planlagt innkommende 
studenter. 
 
På grunn av COVID-19 og UDs reiserestriksjoner, problemer med forsikring, innstilte 
flyavganger m.m. valgte 7 av våre 9 outbound-studenter å avbryte sitt utvekslingsår våren 
2020. Alle studentene var hjemme igjen i juli. 
 
 

14.4 Søkere til utveksling 2020-2021 
 
Det var hele 11 søkere, men bare 5 klubber som ønsket å stille som vertskap for 
utvekslingsåret 2020-2021. I løpet av høsten ble de aktuelle kandidatene intervjuet, og i april 
ble det arrangert ambassadørkurs med ca.40 deltakere, denne gang på nettmøte pga COVID-
19. På grunn av COVID-19-pandemien har flere av landene vi sender flest studenter til bestemt 
å ikke delta i det ettårige utvekslingsprogrammet kommende skoleår. I tillegg har det vært 
stor uforutsigbarhet mht UDs reiseråd og dermed forsikringsdekning, visum m.m., hvilket har 
resultert i at NORFO har besluttet at Norge ikke skal sende ut studenter kommende skoleår.  
 
Det er i imidlertid positivt at 4 av de 5 studentene som skulle reise ut har sagt seg villig til å 
utsette utvekslingen ett år. Dette forutsetter at klubbene som skulle være vertsklubber 
fortsatt kan stille opp skoleåret 2021-2022. 
 

15 End Polio Now og TV-askjon 
 
Norfo besluttet på Vårmøtet 2019, etter initiativ fra Dennis Sander og Øystein Mogensen fra 
Lørenskog RK i distrikt 2260, å søke om å få tildelt NRKs årlige pengeinnsamlingsaksjon, «TV-
aksjonen», for 2020. Samtidig oppnevnte Vårmøtet en styringsgruppe for TV-aksjonen som 
skulle utarbeide søknad med tanke på at innsamlede midler skulle bidra til å fullføre 
utryddelsen av poliomyelitt – det store og høyest prioriterte prosjektet i Rotary International 
og i distrikter og klubber. Selv med kort tid til søknadsfristens utløp ble søknad levert.  
 
NRK ga tilbakemelding om at søknaden var god og formålet godt. Derimot var NRK i tvil om 
Rotary i Norge hadde et sterkt nok sentralledd (Norfo) til å håndtere planlegging, 
gjennomføring og etterarbeid knyttet til TV-aksjonen når ikke en eneste person er ansatt og 
lønnet. Søknaden ble dermed avslått for 2020. Det er ikke til hinder for å levere en ny søknad 
for senere år. 
 
I høst oppsto det tvil om styringsgruppens kompetanse. Guvernøren i D2310 mer enn antydet 
at styringsgruppen manglet kompetanse på så vidt mange områder i prosjektarbeidet at den 
burde «resettes». 
 
Dette ble naturligvis en sak for Norfos arbeidsutvalg som behandlet saken i møte 29. 
november 2019. I vedtak fra dette møtet ble det uttrykt tillit til styringsgruppen, og at 
styringsgruppen sto fritt til å knytte til seg spisskompetanse på områder hvor det måtte vise 
seg nødvendig. 
 



Styringsgruppen møttes 11. desember 2019 og drøftet situasjonen. Gruppens medlemmer 
konkluderte med at de opplevde kritikken og påstandene om utilstrekkelig kompetanse som 
så belastende at de samme dag kollektivt trakk seg og med øyeblikkelig virkning nedla sitt 
arbeid. 
 
28. desember trakk distriktguvernøren i D2310 seg som leder i Norfos styre. 
Styret i Norfo hadde møte 9. januar 2020. Distriktguvernør Jutta Bachmann, D2260, ble valgt 
som ny leder for gjenstående periode av inneværende rotaryår. Videre besluttet styret at 
arbeidet med TV-aksjonen skulle fortsette, og at man skulle anmode styringsgruppen om å 
gjeninntre siden ledelsen i Norfo nå var endret. 
 
I brev av 14. januar 2020 meddelte fratrådt styringsgruppe at de ikke ønsket å gjenoppta 
arbeidet. Norfo er derfor i gang med arbeidet med å etablere ny styringsgruppe for TV-
aksjonen. Imidlertid vil en nyetablert gruppe, når den er opprettet og operativ, ikke være i 
stand til å rekke søknadsfristen for TV-aksjonen i 2021. Det vil derimot være aktuelt å søke for 
2022. 
 
Norfo håper med dette at spekulasjoner og gjetninger om hendelsesforløp kan unngås. Nå må 
vi rette blikket framover og komme videre i Rotarys viktige arbeid! 
 
Imidlertid har det blitt utlyst en prosjektlederstilling.  
 

16 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) 
 

 
RYLA ble i 2018 og 2019 gjennomført av klubbene i område E, med 
Ole Seipajærvi og Petter Sponberg fra Nesodden Rotaryklubb i 
spissen. RYLA ble flyttet til Oscarsborg festning, som ligger i område 
E. Oscarsborg Hotel & Resort har vært upåklagelig og svært 
serviceminded fra første stund. Tilbakemeldingene fra deltakerne er 

unisont - svært bra! 
 
Takk også til foredragsholdere som har bidratt til våre deltakere: 
Ordfører Odd Haktor Slåke, Distriktguvernør Rune Magnussen, Dag Reynolds, Chebel Kassab, 
Anniken Sjöstrand Svaberg, Rune Semundseth, Henrik Syse, Øystein Johnsen og Aiman 
Shaqura. En spesiell takk til Tor Hovland som guidet deltakerne rundt på Oscarsborg Festning.  
 
Blant annet kom det slike tilbakemeldinger fra deltakerne: 

• Har lært veldig mye og ser på all informasjon som nyttig,  
• Utrolig bra arrangement og tanker bak. Har fått masse bra faglig input og motivasjon. 

Noen foredragsholdere bedre enn andre så klart. Ellers forskjellige og gode temaer på 
alle dager. God informasjon og en fin gjeng både av deltakere og arrangører :) vil 
absolutt anbefale RYLA videre!  

• Jeg er veldig fornøyd. Jeg hadde det personlig litt røft før denne helga, følte at jeg 
stanget mye med mennesker rundt meg og at jeg ikke ble tatt seriøst eller kom noen 



veg i et av ledervervene mine. Så kom denne helga, hvor jeg møtte så mange nye fine 
mennesker, hørte på så mange interessante personer og lærte så mye nytt. Dette var 
uvurderlig ikke bare for læringskurven min som leder, men for hverdagen min frem 
mot sommeren hvor jeg slipper mange av de tingene som dro meg ned. Jeg kommer 
til å fly lenge på all den energien og motivasjonen jeg fikk i løpet av helgen.  

RYLA går på omgang. I de neste to årene er det område F som står ansvarlig for arrangementet. 
RYLA skulle avholdes i mars 2020, men måtte utsettes på grunn av korona. I midlertid måtte 
RYLA flyttes en gang til og blir – hvis situasjonen tillater - avholdt 12.- 14. mars 2021. 

 

17 Club Visioning 
 
Club Visioning ble etablert som aktivitet i D2260 i rotaryåret 2017-2018. Hensikten med 
arbeidet 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 2019-2020 har vi gjennomført 2 Club Visioning-samlinger, i Nannestad RK og i Nesodden RK. 
Totalt har da 18 av klubbene i D2260, eller 39 %, gjennomført en slik strategisamling. 
Ytterligere en klubb var satt opp, Onsøy, men måtte avlyse pga. koronaepidemien, og 
samlingen er utsatt til september 2020. Vi har også gjennomført en pilot i D2310 med Club 
Visioning i Bekkestua RK, med stort engasjement. Vi har informert om Club Visioning på 
distriktskonferansen, på midtveismøtet og på PETS, samt på alle distriktsrådsmøtene og til AG-
ene.  
 
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 Elisabeth Monsen (Gjersjøen RK) og Gunnar Fr. Aasgaard 
(Strømmen RK). Arbeidsgruppen har avholdt 6 møter i 2019-2020.  På PETS ble RI’s modell for 
strategisk planlegging i 4 steg vist. Arbeidsgruppen har oversatt modellen, som omfatter både 
medlemsundersøkelse, fremtidsbilde/Club Visioning, hvordan lage strategiske prioriteringer 
og mål, og oppfølging. Opplegget bearbeides ytterligere og vil bli tatt videre kommende 
rotaryår 2020-2021. 
 
Følgende klubber i D2260 har til nå gjennomført Club Visioning: Område A: Fredriksten, 
Skjeberg og Tune. Område B: Gamlebyen Fredrikstad og Fredrikstad. Område C: Moss og Råde. 
Område E: Nesodden. Område F: Gjersjøen og Ski og Langhus. Område G: Lillestrøm, 
Lørenskog, Lørenskog Vest, Nittedal, Sagdalen, Skedsmokorset og Strømmen. Område H: 
Nannestad. 
 
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), Marit Liv Solbjørg (Nittedal), Håvar Vindorum 
(Nittedal), Gunnar Fr. Aasgaard (Strømmen). 
 
Innkommende RI-president Holger Knaack har anbefalt: «Hver klubb bør ha et strategisk 
planleggingsmøte minst en gang i året. På de møtene bør klubbene spørre seg hvor de ønsker 
å være om fem år, og hvordan de kan gi mer verdi til medlemmene sine.»  
 

18 Rotary Business Network 
 
Ansvarlig; Hans Christian Kihl 
Sted: Kihl Gård, Kihlsveien 15, 1643 Råde 
Kl.1730 – 2000  
 

 «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 (sept, okt, nov) og 2 møter på våren (jan, og mars) april er 
utsatt pga. COVID-19 med tema: 
 
- Verdistyrt prosjektutvikling v/ Marit Liv Solbjørg, Metier OEC 

- Hvordan store firmaer lærer av små start-ups for å fart på innovasjon v/Nina Rygh, DNV 

GL 

- Bærekraft bra for business? v/ Anne Marit Helland Pwc Risk Advisory 

- Veien til egen virksomhet og hvordan navigere videre! v/ Reidar Gjølstad CCO i Riverboats 

by Rotostøp AS. 

- Jakten på gnisten v/ Professor Kari Kværner og leder coach Hanna Sedal. 

- I april skulle det vært; Bærekraft – tidenes forretningsmulighet? v/ Roar Smelhus, 

grunnlegger av 6CST  

Møtene tiltrekker seg medlemmer og reflektanter fra hele distriktet i et antall på 15 – 25 
personer pr. møte. Møtene har fått meget gode tilbakemeldinger og vil fortsette i neste Rotary 
år. Møtene markedsføres på egen Facebook-gruppe med 158 medlemmer pr dags dato, opp 
med 51 medlemmer siste år. 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. 
 

Rotary Business Network – Hensikt:

«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 til det beste for 

medlemmene og lokalsamfunnet.» 



COVID-19 har gitt oss noen utfordringer denne våren. Vi planlegger for en bra høst med de 
restriksjoner som gjelder. 
 

19 Rotary Leadership Institute (RLI) 
 

    
Rotary Leadership Institute (RLI) har siden oppstarten i 2018 hatt stor 
deltakelse. Også i inneværende rotaryår har vi hatt fulle kursrekker. På 
høstkurset hadde vi 26 deltakere. Og på vårkurset startet vi med 25 
deltakere. Vi har samarbeidet med distrikt 2310 (D 2310) helt fra oppstart. 
I de siste to kursrekkene har det vært flest deltakere fra distriktet vårt. 

Høsten 2019 deltok 8 fra D2310 og nå i vår var det bare 6 deltakere fra nabodistriktet.  
 
COVID-19 stengte også ned RLI og vi fikk ikke avholdt mer enn en 1.modul før nedstenging. De 
deltakerne som startet opp i vår halvåret har fått nye datoer for 2. og 3.modul høsten 2020. 
Vi samles på Rotaryhuset på Kløfta også til høsten. 
 
Vi hadde invitert rotaractere i både D2260 og D2310 til en samling i april for å lære om 
organisasjonen vår. Denne kursdagen måtte også avlyses på grunn av epidemien. Vi vil invitere 
på nytt til en slik dag så snart det blir mulig.  
 
RLI er avhengig av å ha et godt fasilitatorkorps. I dette året har vi samarbeidet med 12 
fasilitatorer. 10 kommer fra vårt distrikt og 2 fra nabodistriktet. Alle gjør en glimrende jobb 
for å gi klubbene våre engasjerte medlemmer. Elsa Nysveen (D2260) er leder for RLI og Tor 
Petter Gulbrandsen fra D2310 er nestleder. Terje Strømsæther holder orden på økonomien 
vår og resten av fasilitatorkorpset er med å forme det pedagogiske opplegget. 
 
Vi gleder oss over at det er så stor interesse for RLI. Allerede nå i vårhalvåret har vi fått 
forespørsel om å få være med på neste kursrekke.  
 
RLI er en opplæring som gir deltakerne både kunnskap om organisasjonen Rotary og ønsker å 
gi deltakerne et nettverk av Rotaryvenner. RLI gir innsikt i hvordan man kan lede en frivillig 
organisasjon og vårt mål er å gjøre både nye medlemmer og medlemmer med lengre fartstid 
til aktive medlemmer. Aktive medlemmer tar gjerne lederverv både i klubben og distriktet.  
 
 
 

 

 

 
  



20 Ungdommene våre: Rotaract, Rotex 
 

20.1 Rotex 2260 
 
Rett før rotaryåret 2019-2020 var over, klarte vi å registrere distriktets, og faktisk Norges 
første, Rotexklubb i Brønnøysund. Registrering av klubben ble godkjent 14.7.2020 8 (org.nr.: 
925338885). Navnet på den nye klubben er Rotex 2260 og er en e-klubb, dvs. en klubb som 
møter hovedsakelig på nettet for å gi alle tidligere utvekslingsstudenter mulighet til å delta 
om de nå bor i Oslo, Trondheim eller i utlandet.  
 
 
 

 
 
Stifterne av Rotex 2260: Nicolai Kristensen, Irmelin Midtskog, Julianne Hjellup, Karl Hjellup, 
Erika Steinholt 
 
Det ble under stiftelsesmøtet besluttet hvilke medlemmer som skulle inneha hvilke roller, og 
det ble også utarbeidet vedtekter. Fordi klubbens medlemmer bor på ulike steder, ble det 
bestem at klubben skulle være nettbasert, dvs. en e-klubb, og siden stiftelsesmøtet har det 
vært gjennomført flere møter. Ulike plattformer har vært utprøvd, og facetime/messenger er 
den formen som har vist seg å fungere best. 

 
 

  



20.2 Varna Rotaractklubb 
 
Varna Rotaractklubb ble stiftet 31.05.2019, med 10 engasjerte ungdommer fra alder 18-29. 
Charterseremonien ble avholdt på Refsnes Gods på Jeløya tirsdag 12. november med DG Jutta 
Bachmann, IPDG Rune Magnussen, DGE Ine Barlie, DGN Lars Borgestrand og 
lovrådsrepresentant Lena Mjerskaug tilstede. Sean Armana, drivkraften bakk opprettelsen av 
Varna Rotaract, ledet møtet og presenterte de ivrige unge rotaractere.  
 
Rotaractmedlemmene fra Varna har en variert yrkesklassifikasjon, varierende fra student på 
videregående skole, til sykepleier, personlig trener og prest. Det viktigste arbeidet med 
rotaracterne i Varna har i prinsipp omhandlet læren om Rotary, og ikke minst klubbarbeidet. 
Dessverre skulle det vise seg at både tilpasset Rotaryskole for rotaracterne og ikke minst RYLA 
skulle bli avlyst grunnet COVID-19-pandemien.  
 

21 Lovrådet og Resolusjonsrådet 
 

21.1 Distriktets lovrådsrepresentanter 
 
Lena J. Mjerskaug og Johan Østby, begge fra Enebakk Rotaryklubb, har vært valgt som hhv 
lovrådsrepresentant og vararepresentant for distrikt 2260 i perioden 1. juli 2017 – 30. juni 
2020. 
 
Fra og med 1. juli 2020 blir distriktet representert av Johan Østby fra Enebakk Rotaryklubb. 
Elsa Nysveen fra Årnes Rotaryklubb ble valgt som vararepresentant for distrikt 2260 for 
perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2023. 
 
 

21.2 Lovrådsarbeidet i D 2260 

 
Council on Legislation (CoL), Rotarys lovgivende forsamling (Lovrådet), avholdes hvert 3. år, 
hvor alle (de pt 529) Rotarydistriktene i verden er representert med én stemmeberettiget 
representant. Lovrådet møtes for å gjennomgå og stemme over foreslåtte endringer i Rotarys 
konstitusjonelle dokumenter / rammeverk, dvs hvordan Rotary samlet (Rotary International, 
RI) og de enkelte klubber rundt i verden skal operere.  
 
I 2016 vedtok CoL bla 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 2019-20 ble det avholdt CoR høsten 2019. Fristen for å fremme forslag til 
behandling på CoR var 30. juni 2019. Det ble ikke registrert mottak av forslag for behandling 
på CoR 2019 fra distriktets klubber og/eller distriktsledelsen. De 33 forslagene som skulle 
stemmes over på CoR 2019 ble bekjentgjort på Rotary Internationals hjemmeside 1. oktober 
2019. 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 forslagene diskutert med distriktguvernøren 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 2019 ble 
offentliggjort 20. november, meddelt alle distriktets klubber og distriktsrådet og kan leses 
her: https://my.rotary.org/en/cor/vote. 
   
Distriktets lovrådsrepresentant har i rotaryåret 2019-20 informert om CoL og CoR på 
Distriktskonferansen 2019, i diverse klubbmøter samt deltatt i-, og informert distriktsrådet. 
Likeledes har distriktets lovrådsrepresentant i ulike fora informert om lovrådsarbeidet 
generelt. (Det skal dog innrømmes at det fremdeles har vært særskilt fokus på de endringer 
som ble vedtatt på CoL 2016, og utvidet på COL 2019 mht de vedtatte «muligheter for 
fleksibilitet» for klubbene.) 
 
Oppdaterte versjoner av Rotarys lov- og regelverk kan leses her:  
- Constitution of Rotary International https://my.rotary.org/en/document/constitution-
rotary-international 
- Bylaws of Rotary International https://my.rotary.org/en/document/bylaws-rotary-
international   
- Standard Rotary Club Constitution (som enhver klubb må innrette seg 
etter)  https://my.rotary.org/en/document/standard-rotary-club-constitution   
 
Andre styrende regelverk kan leses her: https://my.rotary.org/en/document/standard-
rotary-club-constitution.   
 
Fristen for å fremme forslag til CoL 2022 er 31. desember 2020. De 6 norske 
lovrådsrepresentantene møttes i februar 2021, og tar sikte på at det fra Norge blir fremmet 
flere forslag til endringer i Rotarys konstitusjonelle dokumenter på CoL 2022. 
 

22 Guvernører for 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 
 

22.1 Ine Barlie (2020-2021) 

Ine er født i Drøbak i 1965 og oppvokst på Barligrenda ved Siggerud i Ski kommune. Hun er 
gift med Ove Gundersen (fra Notodden). De har to barn: Ayna på 26 og Maik-Aage på 20 år. 
De bor på Sofiemyr på Kolbotn i Oppegård kommune. 

Ine er utdannet fysioterapeut i Oslo 1990 og var ferdig med turnustjeneste i august 1991. Hun 
har jobbet på privatklinikker og vært barne- og ungdomsfysioterapeut i Oppegård kommune 
siden august 1995. Hun har vært fagkoordinator for barnefysioterapeutene og 
barneergoterapeutene siden 1998. Hun har mye erfaring fra å være idrettsfysioterapeut i 
tillegg til mye kompetanse på barn og unge. Hun har alltid vært opptatt av de svakeste og tatt 
stort ansvar for de i barnehagene og i skolen. Hun er opptatt av mestring og inkludering 
uansett hvem hun møter. Hun elsker jobben sin som barnefysioterapeut. Fra mars i år og ut 
2019 er hun konstituert leder for alle kommunale og private fysioterapeuter, ergoterapeuter 
og lokalt hjelpemiddellager. Hun har vært tillitsvalgt i 6 år og har en del erfaring fra 

x-apple-data-detectors://3/
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personalsaker, lønnsforhandlinger m.m. Denne erfaringen kommer godt med i lederjobben 
hennes nå, tror hun.  

Hun har høyeste trenerutdanning gjennom Olympiatoppen, Diplomtrener fra 2000. Hun gikk 
idrettslinje på Ås på videregående og lærte mye om kroppen og trening der, noe hun syntes 
var veldig interessant. Det å lære om hvorfor man skal gjøre ulike aktiviteter, hvordan legge 
opp til formtopper osv gjorde at hun ble en bedre idrettsutøver selv. Hun startet som trener i 
bryting da hun var 16 år for gutter og jenter, og er fremdeles litt med som trener for jentene 
i Kolbotn ILs brytegruppe. Hun hjelper til med landslagsjentene i blant også. Er med de som 
leder og trener til internasjonale mesterskap som EM og VM. Opp igjennom årene har hun 
trent mange fotball- og håndball-lag i grunntrening.  

Innen idretten har hun hatt flere lederverv: leder av hedersmerkekomiteen, 100 års jubileet i 
idrettslaget, sportslig leder i brytegruppa og hovedtrener og leder i over 30 år. Idretten har 
lært henne mye om det å tape og lykkes, det å lage planer og evaluere. Hun har fått venner i 
hele verden og har lært seg tysk og engelsk ganske godt. Grunnen til at hun har fortsatt som 
trener år ut og år inn er at hun ønsker at barn og unge skal få oppleve vennskapet og gleden 
ved å være i et miljø og føle mestring. Dette fordi idretten har gitt henne så mye og hun har 
ønsket å gi noe tilbake.  

Hun har vært medlem av Kolbotn Rotaryklubb siden 2001. Hun ble hedret med PHF i 2006 for 
sin innsats i idretten som trener og forbilde, og for sine idrettsprestasjoner innen bryting. Hun 
har vært leder for flere komiteer i klubben og var President i 2016-17. Det gikk noen år før hun 
ble rotarianer og forstod hvor stort Rotary er på verdensbasis og alt det gode vi gjør sammen. 
Familien hennes og hun var vertsfamilie for Lauren fra Canada høsten 2017. Det var en lærerik 
tid, og de følte de fikk en ny datter i familien, vennskap for livet ble skapt. Det med vennskap 
over landegrenser er noe av det som gjør rotary så flott og verdifullt for Ine, akkurat som 
idretten. Hun er stolt av å være en del av rotaryfamilien og gleder seg til å bli bedre kjent med 
dere og høre om alle de nyttige og hjertegode dugnadene og aktivitetene dere gjør.  

 

22.2 Lars Borgestrand (2021-2022) 

Lars Borgestrand (f. 1977) er utdannet økonom og har arbeidet i IKT-bransjen i over 20 år. I 
2008 var han med på å starte Itello AS og har siden vært partner i selskapet til det ble solgt til 
det nordiske konsernet Advania i 2019. Der er han i dag salgsdirektør i konsernets norske 
avdeling som leverer et bredt spekter av IT-produkter til store og mellomstore kunder 
innenfor offentlig og privat sektor. Han er også uteksaminert fra Luftforsvarets befalsskole og 
har i tillegg kursrekke til og med områdesjefskurs på Heimevernets skole- og 
kompetansesenter. Videre har han deltatt på blant annet Rotary Youth Leadership Award og 
Rotary Leadership Institute. 

Lars Borgestrand har vært medlem i Jeløy Rotaryklubb siden 2011. Han var president i 
Rotaryåret 2017/2018. Før dette var han chartermedlem i Varna Rotaract i 2007, der han var 
president i 2008/2009 og deretter landspresident for Rotaract Norge i 2009/2010. 

Han mottok Paul Harris Fellow i 2017 og er Major Donor i The Rotary Foundation.  



22.3 Hans Christian Kihl (2022 – 2023) 
 
Hans Christian Kihl driver flotte Kihl gård og er gift med Jane Kathrine Myrås fra Eidsberg. Hans 
Christian og Jane har 3 gutter født, 1999, 2001 og 2006.  
 
Hans Christian er utdannet agro-teknikker fra Tomb, informasjon og kommunikasjon ved 
Høgskolen i Innlandet. Han har jobbet innen byggevare, logistikk og landbruk og driver i dag 
www.kihlgard.com som har eggproduksjon, hvor familien i tillegg underviser elever ved Tomb 
vgs og Vetrinærhøgskolen-NMBU i produksjon og bio-sikkerhet. Det dyrkes såkorn med vekt 
på oppformering av nye kornsorter. Gården har også kurs- og selskapslokaler. Dette er også 
stedet hvor Råde Rotaryklubb har sine faste møter. 
 
Hans Christian har alltid vært organisatorisk aktiv fra 4H og Bygdeungdomslaget i 
ungdomstiden med utveksling til USA. Har også vært utvekslingsstudent med International 
Agricultural Exchange Association (IAEA) til New Zealand i 7 mnd. (1986). Hans Christian ble 
etter den utvekslingen med i IAEA sin organisasjon for å promotere utvekslingsmulighetene til 
norsk ungdom. Ble så valgt til å representere Norge i det internasjonale styret til IAEA. I 1993 
-1994 ble Hans Christian valgt til Internasjonal President for IAEA. IAEA opererte i 22 land på 
den tiden og hadde ca 1000 utvekslingsstudenter i året. IAEA startet i 1963 og ble avsluttet i 
2012. 
 
Hans Christian har også vært tillitsvalgt i flere av landbrukets organisasjoner. Han er leder i 
Råde Bondelag og nestleder i Østfold Bondelag. Nortura (Gilde -Prior) ulike verv fra 1997 – 
2017. Har også deltatt på flere av Norsk Landbrukssamvirke sine kurs for toppledere. Startet 
også Råde Fjernvarme AS i 2006 sammen med 2 andre bønder. Er i dag styreleder i Råde 
Fjernvarme AS. 
 
Hans Christian ble med i Råde Rotaryklubb i 2009, og ble klubbpresident i 2015 -2016. Han er 
medlem av International Hosting and travel fellowship og Vice President for Nord Europa. Han 
deltar også på RLI, 2020. Han har vært og fortsatt er koordinator og vert for Rotary Business 
Network i D-2260, og fikk tildelt PHF i 2019 for dette arbeidet. Han gleder seg til å jobbe videre 
med Rotary og alle de flotte menneskene i tiden som kommer.  
 

  

http://www.kihlgard.com/
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26 PRID - Barry Matheson 
 
Etter lengre tids sykdom, sovnet Barry Matheson inn med de nærmeste rundt seg. Han hadde 
da lagt bak seg et langt og aktivt liv, også i Rotary. Barry ble medlem i Jessheim Rotaryklubb i 
1987. Han var president i klubben 1996-97 og distriktguvernør i vårt distrikt i rotaryåret 2003-
04. 

I Rotaryåret 2005-06 var Barry leder av Norsk Rotary Forum (Norfo) og i periodene 2010-11 
og 2011-12 var han - som Rotary International Director - medlem av styret i Rotary 
International. Høsten 2011 avholdt Barry sitt Institute på Thon Hotell Arena i Lillestrøm med 
ca. 200 deltakere. Barry var Major Donor og dedikerte mye av sine ressurser til Rotary. Hans 
siste oppgave var å planlegge og lede Rotary International Convention i Atlanta, USA i juni 
2018.  

Mange vil huske Barry som en kunnskapsrik og engasjert rotarianer. I takknemlighet for hans 
store innsats, lyser vi fred over hans minne.  

v/Herman Stabell og DG Jutta Bachmann 

 

25.1 PRID - Barry Matheson - minneord 
 
 

Barry Matheson ble bisatt fra Hovin kirke ved Jessheim onsdag 4. mars. 
Kirken var fylt til siste plass av mennesker som ønsket å vise ham en siste 
ære og gi ham en siste hilsen. 

 
Barrys varme personlighet ble beskrevet gjennom minnetaler av tre 
barnebarn og av hans bror Shawn. Videre ga en representant for 
musikkbransjen et bilde av hans omfattende virksomhet til hjelp for både 
unge og etablerte band, musikere og sangere. Det musikalske Norge var 
da også godt representert under seremonien ved at Rolf Løvland, Ole 

Edvard Antonsen, Cathrine Iversen, Espen Grjotheim, Ingebjørg Bratland og Espen Lind bidro 
med musikalske perler til minne om Barry Matheson. 
 
Guvernør for Distrikt 2260, Jutta Bachmann, som også er styreleder i Norsk Rotary Forum, 
formidlet på en god måte Rotarys takknemlighet for Barrys betydelige innsats for 
organisasjonens arbeid. Videre var det bårekranser fra svært mange som Barry Matheson 
hadde hatt tett forretningsmessig, organisasjonsmessig eller personlig forhold til. Rotary 
International var representert ved PRIP Carl-Wilhelm Stenhammar, og fra Evanston var det 
sendt bårekrans fra RI-president Mark Maloney. 
 
Forrettende prest var Marit Rødningen Seines, og til utgang fremførte Frode Alnæs sitt eget 
verk Vitae lux i samspill med organist Jorunn Aasen Devold. Det var minnesamvær på 
Herredshuset på Jessheim etter bisettelsen. 
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