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FORORD 
 

Kjære rotarianere og venner, 

 

Rotary er en verdensomspennende organisasjon med mer enn 35.000 klubber og 1,2 millioner 
medlemmer i over 230 land. Jeg er stolt av å være medlem i denne organisasjonen, jeg er stolt av å 

være rotarianer. Vi rotarianere vil gjøre en forskjell, og vi gjør det innen Rotarys «doing good in the 

world»- og «service above self»-fokusområder: 

 

 fredsarbeid og internasjonal konfliktløsning 

 sykdomsforebygging og behandling 

 vannforsyning og avløp 

 helsetiltak for mor og barn 

 grunnleggende utdannelse og leseferdigheter  
 økonomisk og samfunnsmessig utvikling 

 

For at Rotary skal kunne fungere effektivt, er det viktig at vi kjenner til strukturen og til de  
forskjellige frister og regler. Disse finnes i denne håndboken, på distriktets webside 

(http://d2260.rotary.no/), på NORFO sin webside (http://www.rotary.no/), og på Rotary  
International sin webside (https://www.rotary.org/). Informasjon om dette vil også bli gitt under 
PETS/Distriktsamlingen 6. mars 2021, på Rotary Leadership Institute (RLI) og i seminarer. 

 

«Del 1» omhandler Rotarys mål og strategier. En oppdatert versjon av håndboken finnes på 

distriktets webside. I «Del 2» finner dere viktige digitale verktøy, tidsfrister, forkortelser og 

adresser. Boken er omfattende, men med innholdsfortegnelsen kan dere lett bruke boken som 

oppslagsverk for å finne svar når det er noe dere lurer på. 

 

Distriktsorganisasjonen står til klubbenes disposisjon, og vi vil gjøre det vi kan for at klubbene skal 

få den hjelp og støtte dere trenger. Sammen skal vi ta vare på tradisjonene og videreutvikle Rotary! 

På vegne av distriktsledelsen ønsker jeg alle presidenter, sekretærer, kasserere, komitéledere og 

andre nøkkelpersoner lykke til med forberedelse og gjennomføring av rotaryåret 2020/2021, og 

håper på et godt samarbeid med dere alle. Vi skal sammen utgjøre et kjempebra TEAM (Together 

Everyone Achieves More). 

 

Ta gjerne kontakt om det er noe dere ønsker hjelp til eller vil diskutere, og vi vil gjøre så godt vi 

kan for å hjelpe og støtte. 
 

Rotaryhilsen fra, 
 

INE BARLIE 
 
Distriktsguvernør D2260 2020/2021 
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1 ROTARY INTERNATIONAL 
Som rotarianere er vi medlemmer av en rotaryklubb og forholder oss til Rotarys verdigrunnlag, 

vedtekter og mål. Den enkelte rotaryklubb er medlem av Rotary International. Gjennom sitt 

medlemskap forplikter rotaryklubben seg til å arbeide etter Rotary Internationals mål, grunnleggende 

verdier og strategiske plan. Rotary Internationals viktigste verktøy for å nå disse målene og 

opprettholde sitt omdømme som en av verdens ledende serviceorganisasjoner, er «The Rotary 

Foundation» eller «Rotaryfondet» - og den enkelte rotarianers serviceinnsats, lokalt og internasjonalt. 

For tiende år på rad har «The Rotary Foundation» i 2018 mottatt den høyeste heder, fire stjerner, fra 

Charity Navigator, en uavhengig evaluator av veldedige organisasjoner i USA. I de siste 

vurderingene har stiftelsen oppnådd maksimalt 100 poeng for engasjement (å demonstrere både sterk 

økonomisk helse, trygg og god økonomisk balanse, ansvarlighet og åpenhet). 

Rotary har vært bidragsyter ved etableringen av mange velkjente, verdensomspennende 

organisasjoner. Og det er nettopp Rotarys engasjement på den internasjonale arena som har gjort 

organisasjonen anerkjent som en sentral «Non-Governmental Organization». Med sine betydelige 

bidrag ved etableringen av FN, ble grunnlaget lagt for at Rotary siden har hatt representanter og 

deltatt med observatører i de fleste FN-organisasjoner og møter.  

 

 

 
 

Rotary International er aktiv over hele verden (Kilde: Wikipedia) 

 

Norge er i dag ett av landene med den høyeste tettheten av rotarianere. Nesten 1 av 300 
innbyggere er rotarianer. Norge har for tiden 270 klubber og 9838 medlemmer. 

 

 

H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow. 
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1.1 Rotarys formål  
RIs overordnede motto er: SERVICE  ABOVE  SELF  
Det å kunne bidra, hjelpe og engasjere seg er viktig i den verden vi lever i dag da flere og flere ser ut 
til å ha nok med seg og sitt, en mer egoistisk levemåte. Rotarytemaene forandrer seg hvert år, men 

«Service above self» vil alltid være det som styrer oss rotarianere. Derfor er grunnideen i Rotary å 

fremme og styrke viljen til å gagne andre, grunnlag for all virksomhet. 

 

1.1.1 Rotarys verdigrunnlag (Core values) 
Rotarys kjerneverdier representerer de grunnleggende prinsipper for organisasjonens kultur. 

Verdiene gir retning for organisasjonens lederskap, og styrer medlemmenes prioriteringer og 

handlinger innad i organisasjonen. Felles verdier er av stor betydning for samhørigheten i en 

organisasjon.  

 

1.1.2 Tjeneste (Service) 
Rotary yter service både til lokalsamfunnet og internasjonalt. Gjennom innsatsen vår ønsker vi å 

bidra til økt kunnskap, større samhold, trygghet og toleranse, både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

 

1.1.3 Kameratskap (Fellowship) 
Vi tror at individuelle handlinger setter søkelyset på individuelle behov, mens felles handlinger tjener 

menneskeheten. Kraften i felles handlinger kjenner ingen grenser, mangedobler ressurser og utvider 

våre liv og perspektiver. Kameratskap og vennskap fører til toleranse over landegrenser mht. rase, 

nasjoner og på andre områder. 

 

1.1.4 Mangfold (Diversity) 
Vi tror at Rotary forener alle folk i verden gjennom tjenesteidealet. Vi oppmuntrer til mangfold i 

yrker innenfor vårt medlemskap, i våre aktiviteter og i vårt arbeid. En klubb som reflekterer 

yrkessammensetningen i sitt lokalsamfunn, er en klubb med nøkkelen til fremtiden. 

 

1.1.5 Integretitet (Integrity) 
Vi er som rotarianere forpliktet til integritet og forventer ansvarlighet fra våre ledere og våre 

medlemmer, både mht. resultatet av vårt arbeid og i gjennomføring av de prosessene vi benytter for å 

nå våre mål. Vi holder fast ved høye etiske og yrkesmessige standarder i vårt arbeid og i våre 

personlige forhold. Vi er rettferdige og viser respekt i våre sosiale samvær, og vi forvalter 

samvittighetsfullt de ressurser som er betrodd oss. 

 

1.1.6 Lederskap (Leadership) 
Som rotarianere er vi en del av et globalt fellesskap av ledere på ulike områder. Vi tror på 

viktigheten av lederutvikling og på lederskap som en kvalitet hos våre medlemmer. Som 

rotarianere er vi alle ledere når det gjelder å sette våre verdier ut i livet. Alt dette ved bruk av de 
fem tjenestegrener som nevnes under 1.2. 
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1.2 Rotarys fem tjenesteområder 
Rotarys fem tjenesteområder, eller avenyer som de også kalles, utgjør den praktiske rammen for alt 

arbeid og er de filosofiske hjørnestenene som klubbens aktiviteter baserer seg på:  

 

1  
Styrker fellesskapet og sikrer effektiv drift av 

klubben 
      → Klubbtjeneste  

2  
Skal motivere rotarianere til å tjene andre 

gjennom sine yrker, og vise etisk framferd 

  
     → 

 
Yrkestjeneste   

3 
Dekker de lokale prosjekter og aktiviteter 

klubben har og deltar i 

  
     → 

 
Samfunnstjeneste   

4  

Rotarys humanitære innsats rundt om i verden - 

som direkte hjelp, som bidrag til internasjonal 

forståelse, og som fredsskapende arbeid  

  
     → 

 
Internasjonal tjeneste  

5  

Arbeid for å anerkjenne den positive endring 

yngre mennesker bidrar med. Det skjer bl.a. 

gjennom lederutvikling (RYLA), 

serviceprosjekter (lokalt og internasjonalt) og 

utvekslingsprogrammer 

     → 
Nye generasjoner/ 

Ungdomstjenesten  

  

 

1.3 Firespørsmålsprøven 
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? 

 

Et femte spørsmål: Er det gøy? Det er viktig å ha det gøy og hyggelig sammen mens vi gjør 

positive ting i lokalsamfunnet og i verden! Trivsel øker motivasjonen til å gjennomføre prosjekter 

og gi andre muligheter.  
 
 

1.4 Yrkeskodeks for rotarianere 
Mange yrkesgrener har utarbeidet egne kodekser, altså en frivillig etisk forpliktelse i det enkelte 

fag. Rotarys medlemmer utfordres til å lete frem kodeksen for sin yrkesgren, og holde den sammen 

med den felles yrkeskodeksen som gjelder for rotarianere over hele verden. 

 

• Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre.  

• Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske 

normer i samfunnet.  

• Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.  

• Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, 

konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med.  

• Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.  
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• Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, 

å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker.  

• Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min 

yrkesvirksomhet.  
 

1.5 Rotarys struktur  
Klubben Rotarys basis. Det er i klubbene Rotarys motto, formål og verdier 

virkeliggjøres. 

Distriktet Støtte til klubbene gjennom distriktsprogrammer, koordinering og 

opplæring. Guvernøren er RIs representant og øverste embetsmann i 

distriktet. Det er seks distrikter i Norge (se bildet nedenfor). 

NORFO Norsk Rotary Forum er en «Multi District Administrative Group» dvs. 

et koordinerende organ for de seks rotarydistriktene i Norge.  

Sone Rotary International er inndelt i 34 soner. Rotarydistriktene i Norge 

tilhører sone 16. RIs servicekontor for vår sone (Europa/Afrika) ligger 

i Zürich. Kontoret informerer, koordinerer og driver opplæring. 

Rotary International Består av mer enn 35.000 klubber i mer enn 200 land og geografiske 

områder. Hovedsetet/administrasjonen ligger i Evanston, USA. 

 

I Norge er vi ca. 9838 rotarianere fordelt på ca. 270 klubber, og i distrikt 2260 er vi ca. 1550 

medlemmer fordelt på 46 klubber. 
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2 RI PRESIDENT 2020/2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Holger Knaack har vært rotarianer siden 1992. Han har hatt ulike roller i klubben sin og i distriktet 

sitt. Han har vært distiktsguvernør og sonekoordinator. Han er gift med Susanne. De har ingen barn, 

men har vært vertsfamilie for over 30 utvekslingsstudenter. Holger har jobbet i familiebedriften 

Knaack Enterprises (125 års gammel bedrift) som partner og manager. Han og kona Susanne er 

major donors til TRF og er medlem av Bequest society. 

 

I sin åpningstale under international assembly i San Diego oppfordret den internasjonale presidenten 

Holger Knaack, rotarianere til å gripe de mange mulighetene Rotary tilbyr for å berike deres liv og 
samfunnene de tjener. Knaack har valgt «Rotary opens opportunities» som sitt presidenttema 2020-

21. 

 
Rotary er ikke bare en klubb for folk å være med, men snarere "en invitasjon til uendelige 

muligheter," sa Knaack, som blir president 1. juli. Han la vekt på at Rotary skaper veier for 

medlemmene, og å bedre eget liv og livene til dem de hjelper gjennom serviceprosjekter. 

 

«Vi tror at våre handlinger, store og små, skaper muligheter for mennesker som trenger vår hjelp," 

sa Knaack. Han la til at Rotary skaper ledelsesmuligheter og gir medlemmene sjansen til å reise 

verden rundt for å sette i gang nye prosjekter og skape forbindelser for livet. "Alt vi gjør åpner en 

annen mulighet for noen,» sa Knaack. 

 

Knaack oppfordrer også oss som medlemmer til å omfavne endring slik at Rotary kan øke og 

blomstre. I stedet for å sette et spesifikt mål for å øke antall medlemmer, sa Knaack at han ber 

klubber og distrikter tenke på hvordan de kan vokse på en bærekraftig og naturlig måte. Han vil at 

klubber skal fokusere på å holde nåværende medlemmer engasjert og få inn nye medlemmer som 

passer inn i klubben deres. «Vi vil gripe dette øyeblikket for å la Rotary vokse, gjøre oss sterkere, 

mer tilpasningsdyktig og enda mer i samsvar med kjerneverdiene våre». 

 

«Vi må slutte å tenke på nye medlemmer som mennesker vi kan markere som statistikk og så glemme 

dem,» sa Knaack. «Hvert nytt medlem forandrer oss litt. Den personen bringer et nytt perspektiv, nye 

opplevelser. Vi må omfavne denne stadige fornyelsen. Vi vil bli sterkere når vi lærer av nye 

medlemmer». Knaack pekte på Rotarys handlingsplan som et kompass som kan veilede klubber når 

de utvikler seg. Han anbefaler at hver klubb har et strategisk møte minst en gang i året. På det møtet 

bør klubbene spørre hvor de vil være om fem år og hvordan de kan gi mer verdi for medlemmene. 

 

Knaack ønsker også å se flere kvinner i lederroller og se Rotaractere spille en integrert rolle i 

hvordan nye klubber blir dannet og drevet. Han oppfordrer distriktsledere til å lage nye 

klubbmodeller og vurdere hva det vil si å være i Rotary, og la unge mennesker være arkitekter for 

disse nye klubbene. 

 

 

 

Holger Knaack 

Medlem av Herzogtum Lauenburg-Mølln 

Rotaryklubb, Tyskland   
 

Rotarys visjon: 

Together we see a world where people 

unite and take action to create lasting 

change – across the globe, in our 

communities, and in ourselves.  
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«Vi må være åpne for nye tilnærminger, og å skape unike klubber for yngre mennesker er bare en 
del av løsningen,» sa Knaack. «La Rotaractere bestemme hva slags Rotary-opplevelse som fungerer 

best for dem. Disse ungdommene er smarte, energiske, og de får ting gjort». 

 

Knaack understreker behovet for at rotarymedlemmer skal engasjere seg i endring. Vi må ikke la 
uoverveide endringer villede oss, men vi må utnytte anledningen til å la Rotary vokse, gjøre oss 

sterkere og mer tilpasningsdyktige – fortsatt i samsvar med våre kjerneverdier. 

 

2.1. Årets tema: “Rotary opens opportunities” 
Under Rotary International Assembly i San Diego la Holger Knaack fram sitt tema for rotaryåret 
2020/2021, og jeg må si jeg umiddelbart likte det nye temaet: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Knaack selv sa at Rotary gir muligheter for de vi hjelper og for oss selv. Det at noen gir oss 

muligheter vil si at de har tillit til oss, sa han videre. Synonymer for ordet “muligheter” er mange, 

men her er noen av de jeg liker best og som jeg tenker passer inn for meg i Rotary: anledning, fordel, 

åpning, “gripe sjansen”, tilbud, forventning, valg, tillit og forslag. Noen dører lukkes og noen åpnes 

og der kan vi rotarianere gi noen en eller flere muligheter, for vi er blant de privilegerte i verden. 

 

2.1.1 Knaacks første hovedfokus 
RI trenger hjelp ute i distriktene med aktivt å jobbe for å lage nye, innovative klubbmodeller. I 

tillegg ønsker RI hjelp til å vokse ved å skape en satellittklubb og ved å starte en kommunebasert 

Rotaract klubb. 

 

2.1.2 Knaacks andre hovedfokus 
Hver klubb må holde et strategisk møte årlig og spørre seg selv: Hvordan ser vår klubb ut om 5 år 

og hvilke tiltak må vi ta for å oppnå målet? Ledelsen i klubben må sette dette på agendaen slik at 
det blir gjennomført. 

 

2.1.3 Knaacks tredje hovedfokus 
Vær nøye med valget av nye medlemmer. Sørg for at vedkommende er en god match for din klubb 

og at klubben møter deres forventninger. Engasjer de og ta vare på dem. Det er ingen feil alder for å 

bli en rotarianer. Engasjerte mennesker er hjertelig velkomne. 

 

2.1.4 Knaacks fjerde hovedfokus 
Fortsett din klubbs innsats for End Polio ved å donere til «End Polio Now» og ved å markere/ha et 

arrangement på verdens Polio dag 24. oktober. Vi må innfri vårt løfte som vi ga til alle barn, en 
poliofri verden! 

 

2.1.5 Knaacks femte hovedfokus 
Knaack sa han ønsker flere kvinner med i ledelsen i RI. Det vil si at vi må få flere kvinner i ledelsen i 

klubber og distrikter over hele verden for å rekruttere flere kvinner til RI. 
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2.1.6 Knaacks sjette hovedfokus 
Knaack ønsker Rotaractere inn i distriktenes komiteer. Han sier at vi må la rotaractere bestemme hva 

slags engasjement som fungerer best for dem og på den måten hjelpe oss til å tilpasse oss endringene 

som skjer raskt i verden. Knaack sier vi må bruke disse unge menneskene fordi de er smarte, energiske 

og får ting gjort fordi de er litt utålmodige. 

 

2.1.7 Eksempler på hvordan «Rotary opens opportunities»  
2.1.7.1 Fellowships   
Fellowships er noe for rotarianere som vil treffe rotarianere fra hele verden med interesse for 

fritidsaktiviteter (Recreational Fellowships) eller yrkesinteresser (Vocational Fellowships) 
samtidig som man gjør «good in the world». Man løper blant annet for å samle inn penger for 

Shelterbox, EndPolio, og mange andre prosjekter. Det finnes en rekke muligheter på ulike 

fellowships ut fra hva du interesserer deg for. Sjekk https://www.rotary.org/en/our-

programs/more-fellowships for fellowships som kunne passe deg. Vår mann i distriktet som kan 
hjelpe deg videre heter Rolf Mikkelsen: rolf@flybilder.no eller tlf. 901 16 049. 

 

2.1.7.2 Rotary Club Locator 
Når du er medlem i en rotaryklubb, er du del av en storfamilie – rotaryfamilien. Det betyr du har 

mange du kan besøke på dine reiser både innenlands og utenlands. Bruk gjerne appen «Rotary 

Club Locator» for å finne ut om det er en rotaryklubb i din nærhet og når og hvor den lokale 

klubben har sine møter. Det er ikke noe annet å si enn «Dine rotaryvenner venter på deg». 

 

2.1.7.3 Rotarynålen 
Er du stolt av å være rotarianer? Vis det gjerne ved å ha rotarynålen på jakkeslaget eller blusen. Det 

er ikke uvanlig å bli stoppet f.eks på flyplassen av en annen rotarianer. Samtalen er fort i gang, og 

kanskje gis muligheter for prosjekter og vennskap. Det gjelder også her: «Dine rotaryvenner venter 

på deg», bare de ser at du er rotarianer. Noen spør kanskje hva nålen betyr. Da er første skrittet til å 

knytte nye relasjoner gjort. 

 

2.1.7.4 Rotary Action Groups 
Rotary Action Groups hjelper rotaryklubber og distrikter med å planlegge, finansiere og 

gjennomføre prosjekter innen deres ekspertise. Gruppene fungerer uavhengig av RI og er 

selvstendige grupper av rotarianere og rotaractere som arbeider i samsvar med Rotarys 

verdigrunnlag. Det finnes mange forskjellige Action Groups, blant annet følgende: 

• Rotarian Action Group for Blindness Prevention 

• Global Network for Blood Donation, a Rotarian Action Group 

• Rotarian Action Group Against Child Slavery 

• Rotarian Action Group of Dental Volunteers 

• Rotarian Action Group for Diabetes 

• Rotarians for Family Health and AIDS Prevention 

• Food Plant Solutions Rotarian Action Group 

• Rotarians for Hearing, A Rotarian Action Group 

• Rotarian Action Group for the Alleviation of Hunger and Malnutrition  

• Literacy Rotarian Action Group 

• Rotarians Eliminating Malaria, a Rotarian Action Group 

• Rotarian Action Group for Microfinance and Community Development  

• Rotarian Action Group for Multiple Sclerosis Awareness 

• Rotarian Action Group for Peace 

• Rotarian Action Group for Polio Survivors and Associates 

• Rotarian Action Group for Population & Development 
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• Water and Sanitation Rotarian Action Group  

2.1.7.5 Rotary E-klubber 
Rotary E-Club One er verdens første nettbaserte rotaryklubb, chartret 4. januar 2002, og Rotarys 

første klubb som bruker webteknologi og elektronisk kommunikasjon for møtene. Rotary E-Club 

One har som mål å koble sammen, informere, inspirere og involvere medlemmer i «Service above 

self». Rotary E-Club One er akkurat som enhver tradisjonell rotaryklubb. Den eneste forskjellen er at 

medlemmene møtes på nettet for å koordinere tjenesteprosjekter og nyte fellesskap med likesinnede 

rotarianere. Sjekk www.rotaryeclubone.org for mer informasjon. 

Formålet med en Rotary E-klubb er å utvide Rotary til forretningsledere og samfunnsledere i 

rotarydistriktene som ikke har mulighet til å møte fysisk. Rotaryklubben kan være et resultat av 

krevende forretnings- eller faglige forpliktelser, omfattende reisevirksomhet, dårlig helse, 

funksjonshemning eller bosted. Rotary E-klubber er mye lik andre Rotaryklubber: de møtes ukentlig, 

utfører service prosjekter, støtter Rotary Foundation, og kommuniserer med hverandre. Du kan bli 

med på møte på nett når det måtte passe for deg, dag eller natt, alle dager i uken.  

E-klubbens medlemmer bruker webseminarer, videokonferanser, oppslagstavler, chat, eller verktøy 

som Skype og Google Hangout for å kommunisere. Da Rotary E-Club One ble opprettet  
4. januar 2002, bestemte RI styret at klubben burde ha 5 hovedmål, som nå gjelder for alle Rotary e-

klubber. 

1. Bruke Internett for å beholde rotarianere som ellers ikke ville ha mulighet til å være medlem i en 

rotaryklubb. 

2. Bruke Internett for å tiltrekke nye rotarianere. 

3. Bruke Internett for å gjennomføre møter. 

4. Bruke Internett for å administrere serviceprosjekter. 

5. Bruke Internett til et vennlig fellesskap av likesinnede rotarianere. 

En ren Rotary e-klubb utfører 100% av sin virksomhet på Internett. En hybrid Rotary e-klubb utfører 

det meste av sin virksomhet på internett, men møter ansikt til ansikt en gang i måneden for et møte. 

 

Mer informasjon: https://rotaryeclubs.com/faq.html eller https://my.rotary.org/en/learning-

reference/learn-topic/online-club-meetings. Det finnes nå flere, og alle er velkomne til å delta i 

online-møtene. Her finner du noen du kan være interessert i: https://my.rotary.org/en/search/club-

finder/e-clubs?all=1.  

 

2.1.7.6 Rotary Norden – «Connect Scandinavia» 
Ta gjerne kontakt med redaktør Ottar Julsrud på 90523939 eller julsrud@online.no for å få publisert 

en god historie i Rotary Norden. Bladet er tilgjengelig i hele Skandinavia på 

http://epaper.hansaprint.fi/rotary/rotarynorden.html.  

 

2.1.7.7 Global Rewards 
Ved å laste ned appen «Global Rewards” har du mulighet til å spare penger, om du booker reiser eller 

er på reise, om du shopper online eller i lokale butikker. De fleste tilbud finnes for tiden i USA og 

Australia. Mer informasjon finner du her: https://my.rotary.org/en/rotary-global-rewards-frequently-

asked-questions. 

 

http://www.rotaryeclubone.org/
https://rotaryeclubs.com/faq.html
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/online-club-meetings
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/online-club-meetings
https://my.rotary.org/en/search/club-finder/e-clubs?all=1
https://my.rotary.org/en/search/club-finder/e-clubs?all=1
mailto:julsrud@online.no
http://epaper.hansaprint.fi/rotary/rotarynorden.html
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3 DISTRIKTSGUVERNØR 2260  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeg er født i Drøbak i 1965 og oppvokst på Barligrenda ved Siggerud i Ski kommune. Jeg er gift 

med Ove Gundersen (fra Notodden). Vi har to barn: Ayna på 27 og Maik-Aage på 21,5 år. Vi bor 

på Sofiemyr på Kolbotn i Nordre Follo kommune (Ski og Oppegård kommune slo seg sammen 1. 

januar 2020). 

Jeg er utdannet fysioterapeut i Oslo 1990 og var ferdig med turnustjeneste i august 1991. Jeg har 

jobbet på privatklinikker og vært barne- og ungdomsfysioterapeut i Oppegård kommune (nå Nordre 

Follo) siden august 1995. Jeg har vært fagkoordinator for barnefysioterapeutene og 

barneergoterapeutene siden 1998 frem til januar 2020. Jeg har lang erfaring fra å være 

idrettsfysioterapeut i tillegg til å være spesialist i fysioterapi for barn og unge. Jeg har alltid vært 

opptatt av de svakeste og tatt stort ansvar for dem i barnehagene og i skolen. Jeg er opptatt av 

mestring og inkludering uansett hvem jeg møter. Jeg elsker jobben min som barnefysioterapeut. Fra 

mars 2019 og ut det året var jeg konstituert leder for alle kommunale og private fysioterapeuter, 

ergoterapeuter og lokalt hjelpemiddellager i Oppegård kommune, cirka 65 ansatte. Jeg har vært 

tillitsvalgt i 6 år og har en del erfaring fra personalsaker, lønnsforhandlinger m.m. Denne erfaringen 

kommer godt med uansett hvilken organisasjon man er med i eller jobb man har. 

Jeg har høyeste trenerutdanning gjennom Olympiatoppen, Diplomtrener fra 2000. Jeg gikk 

idrettslinje på Ås på videregående og lærte mye om kroppen og trening der, noe jeg synes var veldig 

interessant. Det å lære om hvorfor man skal gjøre ulike aktiviteter, hvordan legge opp til formtopper 

osv gjorde at jeg ble en bedre idrettsutøver selv. Jeg startet som trener i bryting for jenter og gutter da 

jeg var 16 år. Jeg ga meg som trener for jentene i Kolbotn ILs brytegruppe høsten 2019, men 

fortsetter å hjelpe noen av dem med vekt- og løpetrening. Jeg har hjulpet til med landslagsjentene de 

siste årene under ulike internasjonale mesterskap. Opp igjennom årene har jeg også trent mange 

fotball- og håndballag i grunntrening. 

Innen idretten har jeg hatt flere verv: leder av hedersmerkekomiteen, 100 års jubileet i idrettslaget, 

sportslig leder i brytegruppa og hovedtrener og lederfunksjoner i 35 år. Idretten har lært meg mye 

om det å tape og lykkes, det å lage planer og evaluere. Jeg har fått venner i hele verden og har lært 

meg tysk og engelsk ganske godt. Grunnen til at jeg var trener år inn og ut er fordi jeg 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 meg så mye og jeg har ønsket å gi noe tilbake. 

Jeg har vært medlem av Kolbotn Rotaryklubb siden 2001. Jeg ble hedret med PHF i 2006 for min 

innsats i idretten som trener og forbilde, og for mine idrettsprestasjoner innen bryting (2 VM gull og 

19 NM titler). Jeg har vært leder for flere komiteer i klubben og var President i 2016-17. Det gikk 

noen år før jeg ble en rotarianer og forstod hvor stort Rotary er på verdensbasis og oppdage alt det 

positive og gode vi gjør sammen. Familien min og jeg var vertsfamilie for Lauren fra Canada høsten 

 

Ine Barlie 

Kolbotn RK  
Distriktsguvernør 2020/2021  
Mobil 911 74 401 

E-post: i-barlie@online.no 
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2017 og Daniel fra Australia i 2020. Det var en lærerik tid og vi har fått en ny datter og sønn i 

familien, vennskap for livet ble skapt. Det med vennskap over landegrenser er noe av det som gjør 

Rotary så flott og verdifullt for meg, akkurat som idretten. 

Vi har satt noen mål i distriktet som henger sammen med målene og ønskene til RI president Holger 

Knaack for vårt rotaryår. Målene ble vist på PETS og DTA 7. mars, og vil bli repetert og snakket om 

i møter med dere. Jeg er stolt av å være en del av rotaryfamilien og gleder meg til å bli bedre kjent 

med dere og høre om alle de nyttige og hjertegode dugnadene og aktivitetene dere gjør. Jeg er 

takknemlig og ydmyk for at dere har valgt meg som DG og gleder meg til å lede distriktet i 

rotaryåret 2020-21. 

 
Rotaryhilsen 

 

INE BARLIE 
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3.1 District 2260 

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

• Klubbpresident 

• Distriktsguvernør  

• RI-president  

Nedenfor er en beskrivelse av de ulike funksjonene i distriktet, mens hvordan disse er bemannet, 

finnes i vedleggene bak i håndboken.  

3.1.2 Distriktsguvernøren (DG)  
DG er distriktets leder. Distriktsguvernøren er Rotary Internationals representant i distriktet og skal 

utføre sitt oppdrag under kontroll av RI ́s styre.  

 

3.1.3 Distriktets ledergruppe  
Distriktsguvernøren er distriktets leder. Vervet rullerer hvert år og varer fra 1.7. til 30.6. 

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

distriktet. Distriktets ledergruppe består av distriktsguvernøren (DG), siste års distriktsguvernør 

(IPDG), neste års distriktsguvernør (DGE) samt påfølgende distriktsguvernører (DGN) og 

distriktstrener (DT).  

 

3.1.4 Distriktsrådet  
Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Distriktsrådet har møter 4 ganger i året. 

Distriktsrådet kan i tillegg innkalles av guvernøren ved behov. Rådet ledes av distriktsguvernøren.  

 

3.1.5 Guvernørrådet  
Guvernørrådet består av alle de tidligere distriktsguvernørene i Distrikt 2260. Rådet møter én gang i 

året. Rådet er distriktets øverste rådgivende organ. Den samlede erfaring som rådets medlemmer 

innehar, er en viktig ressurs for den til enhver tid sittende distriktsledelse. Møtene i Guvernørrådet 

ledes av distriktsguvernøren.  

 

3.1.6 Distriktsadministrasjonen  
Distriktsadministrasjonen tar seg av de «daglige» gjøremål som regnskap, sekretærarbeid, 

kommunikasjon og WEB-sider.  

 

3.1.7 Distriktskomitéene  
Det viktigste arbeidet i Rotary foregår i klubbene. Derfor er det viktig at arbeidet og livet i klubben 

føles meningsfylt for alle medlemmene. Klubbene må fungere godt slik at de beholder sine 

medlemmer og har et godt grunnlag for å rekruttere nye. Distriktet er organisert i komitéer for å 

kunne støtte klubbene innen ulike områder.  

Eksempler på noen av komiteene i distriktet er:  

• The Rotary Foundation (TRF) og End Polio Now  

• Klubb- og medlemsutvikling  

• PR og Kommunikasjon  

• Ungdomstjeneste  

• Samfunnstjeneste 
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• RYLA (går på omgang i områdene; i 2020-2021 er det område F sin tur) 

• Club Visioning  

• Rotary Leadership Institute  

• Rotary Business Network (RBN) 

3.1.8 Assisterende guvernører og deres oppgaver 
 

3.1.8.1 Distriktets områdeinndeling 
Distrikt 2260 har per 1. april 2020 46 klubber og er delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen 

følger geografiske kriterier, slik som vist i tabellen under. 

 

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 

 

3.1.8.2 Assisterende guvernører (AG)   
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 distriktsguvernøren. 
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Arne Sigurd AG Område A 415 35 313  arnesigurd@icloud.com  Skjeberg RK 

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

             
Biørn Borge AG Område C 922 05 083  biorn@waglechartering.no  Jeløy RK 

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

              RK 
Per-Einar AG Område E 950 46 555  per-   Ås RK 

Brustad    einar.brustad@hotmail.com   
         

Dag Hadberg AG Område F 977 06 797  daghajo@outlook.com  Gjersjøen 

Johansen              RK 
Atle Staurem AG Område G 950 81 427  atlst@online.no  Sagdalen RK 

        
Geir Anda AG Område H 452 69 331  ganda@online.no  Nannestad 

  990 96 601            RK 

 

 

Hovedoppgavene til de assisterende guvernørene er følgende: 

• Delta på møter med klubbene i sin region 

• Etablere kontakt mellom presidentene i sin gruppe av klubber, gjøre presidentene kjent med 

hverandre, legge til rette for intercitysamlinger, samarbeidsmøter og åpne møter 

• Formidle synspunkter til distriktet i saker som klubber ønsker å ta opp 

• Skape forståelse for distriktets målsetninger og følge disse opp 

• Bistå guvernøren med å aktivisere klubber som arbeider tungt 

• Bistå guvernøren med å finne folk til distriktsoppgaver 

• Bistå klubben i forberedelser til guvernørens klubbesøk 

• Delta på PrePETS, PETS, Distriktssamling og Distriktskonferanse 

• Stå til disposisjon for klubbene med råd om medlemsutvikling, medlemsorganisering, 

rekruttering m.m. 

• Ved behov bistå klubbene med Rotary-opplæring. 

• Bistå i arbeidet med å ta i bruk Medlemsnettet og Club Central (www.rotary.org) 

 

3.1.9 Distriktets representant i Council on Legislation (COL)  
Hvert av RIs distrikter har en representant valgt på Distriktskonferansen for en periode på normalt 3 år. 

Valgperioden sammenfaller med at COL kun møtes hvert tredje år. Funksjonsperioden er 2020-2023. 

PDG Johan Østby er distriktets nåværende (2020 – 2023) representant. PDG Elsa Nysveen er vara. 
 

RI setter frister for når forslag til behandling i COL må̊være sendt inn. Når disse foreligger, samles 
de norske representantene for å drøfte hvordan de norske/eventuelt de nordiske distriktene skal stille 
seg til de innkomne forslagene. 

4 OPPDRAGET VÅRT I ROTARYÅRET 2020/2021  
Rotary klubber som ved slutten av Rotary året oppnår målene i dokumentet «Citation 

brochure» vil fortjene et hedersbevis eller Citation som det heter på engelsk.. Alle aktiviteter 
må være gjennomført, rapportert og gjenspeile seg i Rotary databasen innen 30. juni.  
Målene for 2020-21 finner du på «Rotary Club Centrals» sidene. For å oppnå hedersbevis, se 

igjennom de 25 mulige målene, plukk ut 13 av dem, så rapporter deres resultat i «Rotary Club 
Central». 

 

 

http://www.rotary.org/
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4.1 RI-presidentens mål for klubbene i 2020/2021 
RI President Holger Knaack ønsker at alle klubbene skal:  

1. Øke antall medlemmer 
2. Ha et årlig strategimøte  
3. Være innovative og starte nye typer klubber (f.eks satelittklubb) 

4. Fortsette å arbeide for å støtte End Polio Now (vi har lovet barna en poliofri verden)  
5. Ønsker flere kvinner med i lederroller 

 

4.2 RI-presidentens mål for rotaractklubbene i 2019/2020 
Rotaractklubber som ved slutten av rotaryåret oppnår målene i dokumentet «Citation 

brochure» vil fortjene et hedersbevis eller Citation som det heter på engelsk. 

Bare rotaractklubber som er oppført som aktive i «Rotary International» sin database kan oppnå dette 
hedersbeviset. For å bekrefte at klubben er aktiv, kan rotarianere sjekke på «Rotary Club Centrals» 

sidene under «Club-Sponsored Organisations». Alle aktiviteter må være gjennomført innen 15. 

august. 
  
For rotaractklubber med en fadderklubb, skal fadderklubbens president fullføre nomineringsskjema 

online (for hedersbevis) innen 15. august. For rotaractklubber med mer enn en fadderklubb, skal det 

kun sendes en nominasjon fra en 

 

4.3. Oppnå mål med presidentens utmerkelse  
4.3.1 Rotaryklubber 
RI oppfordrer klubbene å oppnå følgende mål i tillegg til å oppnå «The Rotary Citation» for å 
motta utmerkelsen i sølv (1 mål), gull (2 mål) eller platina (3 mål)  

 Skape kontakt mellom ledere: oppnå en netto gevinst av fem eller flere nye medlemmer  
 Skape kontakt mellom familier: organisere et familierettet serviceprosjekt som knytter 

sammen dine medlemmers familier, ungdomsutvekslingsprogramdeltakere og andre  
 Skape jobbmessig kontakt: Sette i gang et leder-, personal- eller yrkesbasert program for å 

utvikle medlemmene sin kompetanse  
 Skape samfunnskontakt: Vise hvordan klubbens medlemmer er aktive samfunnsborgere 

ved å promotere din klubb og dens serviceaktiviteter på sosiale media minst fire ganger i 

måneden 

 

4.3.2 Rotaractklubber 
RI oppfordrer rotaractklubbene til å oppnå de følgende målene i tillegg til å oppnå «The Rotary 
Citation» for å motta utmerkelsen i sølv (1 mål), gull (2 mål) eller platina (3 mål): 

• Skape kontakt mellom ledere: oppnå en netto gevinst av fem eller flere nye medlemmer  
• Skape kontakt mellom familier: organisere et familierettet serviceprosjekt som knytter 

sammen familier og venner av dine medlemmer, deltakere i ungdomsutvekslingsprogram 

og andre  
• Skape jobbmessig kontakt: Sette i gang et leder-, personal- eller yrkesbasert program for å 

utvikle medlemmene sin kompetanse  
• Skape samfunnskontakt: Vise hvordan klubbens medlemmer er aktive samfunnsborgere ved 

å promotere din klubb og dens service aktiviteter på sosiale media minst fire ganger i 

måneden 
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5 ROTARY INTERNASJONAL SIN STRATEGISKE PLAN 
Siden rotasjonsprinsippet er et av de grunnleggende prinsippene i Rotary der lederne på ulike nivå 

byttes ut hvert år, er det viktig å gjøre arbeidet vårt bærekraftig, bruke RIs strategiske planlegging 

som verktøy for RI, distrikter og klubber. RIs strategiske plan skal hjelpe oss å jobbe langsiktig, og 

mot felles mål. Fra og med 2018/2019 gjelder en ny strategisk plan med fire hovedprioriteter og mål. 

 

5.1 ROTARYS VISJON 
Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change – across 

the globe, in our communities and in ourselves. 

 

Sammen ser vi en verden hvor folk går sammen og setter i verk tiltak som kan skape varig 

forandring – over hele verden, i våre egne lokalsamfunn og i oss selv. 

 

For å nå visjonen til Rotary International og The Rotary Foundation har Rotary satt opp fire 

prioriteringer som vil styre arbeidet vårt frem mot 2023. 

 

5.1.1 Increase our impact/Øke vår påvirkning 
Rotary strever etter å endre andres liv til det bedre. Våre medlemmer investerer i frivillige og 

økonomiske ressurser i en bred rekke av serviceaktiviteter. Vi vil gjøre en bedre jobb med å måle 

resultatene og følgene av vårt arbeid. På den måten kan Rotary fortsette å tiltrekke seg medlemmer, 

partnere og givere, vi skal spisse våre program og levere bevis på vedvarende og bærekraftige 

innflytelse. 

 

Målsetninger: 

• Utrydde polio (og gjøre det vi har lovet) 

• Fokusere og spisse våre program og tilbud 

• Forbedre vår evne til å oppnå og måle resultat 

 

5.1.2 Expand our reach/Utvide vår rekkevide 
Folk søker muligheter til å gjøre en forskjell i verden og kunne knytte allianser med andre. 

Hvordan hjelper vi dem til å finne det de søker etter i Rotary? Ved å skape unike muligheter for 

flere folk og organisasjoner til å bli involvert. Klubbene vil alltid være viktige. Men for å øke vår 

globale rekkevidde, vil vi utvide vår nåværende struktur med innovative modeller som ønsker andre 

deltakere velkommen i Rotary og gi dem meningsfulle måter å samles på for å sette i verk tiltak. 

 

Målsetninger: 

• Utvikle og diversifisere vårt medlemskap og deltakelse 

• Skape nye kanaler inn mot Rotary 

• Øke Rotary sin åpenhet og tilknyttingskraft 

• Bygge bevissthet om vår påvirkningskraft og merkevare 

 

5.1.3 Enhance participant engagement/Øke deltakernes engasjement. 
Nettopp fordi vi erkjenner utfordringene som våre klubber står overfor i en verden i endring, så vil 

Rotary støtte våre klubbers anstrengelser for å gi medlemmene en erfaring som engasjerer og får dem 

til å fortsette i organisasjonen. Når vi hjelper klubbene til å fokusere på erfaringene og verdien den 

gir medlemmene, så gir vi rotarianere og andre deltakere mulighet til å arbeide sammen, og knytte 

kontakt og ha en mer tilfredsstillende erfaring med Rotary. 
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Målsetninger: 

• Støtte klubbene slik at de kan engasjere medlemmene sine på en bedre måte 

• Utvikle en deltakersentrert tilnærming for å skape verdier 

• Skape nye muligheter for personlig og profesjonelt samspill 

• Sørge for lederutvikling og profesjonell ferdighetstrening 

5.1.4 Increase our ability to adapt/Øke vår evne til å tilpasse oss 
For å nå vår visjon og holde tritt med de globale utviklingstrendene, så må vår struktur og kultur 

utvikle seg. Vi må sørge for at våre operative og styrende strukturer er effektive, fleksible og 

effektive i vårt arbeid med å levere tjenester til alle våre deltakere. 

 

Målsetninger: 

• Bygge en kultur med forskning, innovasjon og vilje til å ta risiko 

• Strømlinjeforme styringsstrukturen og prosessene 

• Gjennomgå styringsstrukturen for å utvikle flere perspektiv i beslutningstaking 

 

6 ROTARYKLUBBENS MÅL OG PLANER FOR 2020/2021 
Rotary skaper resultater gjennom klubbene. I kapitel 5 finner dere Rotary International sine 

oppdrag og utfordringer til klubbene for året 2020/2021. Det er opp til klubbene å velge ut sine 

satsingsområder og konkretisere mål og tiltak. 
 

6.1 Klubbens mål og planer  
Det er presidenten, i samarbeidet med styret, som har ansvaret for å utarbeide klubbens mål og 

planer. Men for å få resultater, er styret avhengig av at medlemmene slutter opp om de mål og 
planer som er utarbeidet, diskutert og lagt inn i «Rotary Club Central». 
 

6.2. Registrering av mål og planer i Rotary Club Central 
Siden 2014 registrerer klubbene mål og planer online i «Rotary Club Central»; dette erstatter det 

som tidligere var kjent som KPM – Klubbens planer og mål. For å komme inn på «Rotary Club 

Central» er det nødvendig å gå inn på www.rotary.org og registrere seg som bruker og opprette en 

konto i My Rotary. 

 

Informasjon om hvordan du registrerer deg og oppretter en konto finner du i «kapittel 15.7.1 

Hvordan opprette «My Rotary» på «ROTARY.ORG»?» i denne håndboka og i de påfølgende 

kapitlene. Har du spørsmål om dette, ikke nøl med å ta kontakt med sekretær eller CICO i den 

klubb, AG i ditt område eller distriktssekretær. 
 

7 SATSINGSOMRÅDER FOR DISTRIKT 2260 I 2020/2021 

To be an attractive oasis, Rotary will need to change. 

John Hewko, generalsekretær i Rotary International og The Rotary Foundation, ser tre muligheter 
som kan føre til forandringer som hjelper Rotary til å vokse: 

 

 Gjennom innovasjon i de klubbene som vil gå for endring 

 Ved etablering av nye klubber og andre typer klubber 

 Ved å samarbeide med Rotaractere og Alumni 
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Vi er ved et veiskille – vil vi bli som Apple eller som Kodak? Se gjerne videoen hvis du har 

anledning til det: https://vimeopro.com/rotary/2019-international-assembly/video/310889662 

 

7.1 Intercity/Felles-DG-møter med klubbene  
Fjorårets RI president Maloney sa: «Klubbpresidentens jobb bør aldri bli sett på som en 

tidsforpliktelse, som er for stor for at en opptatt yrkesutøver vil vurdere å ta på seg vervet. Vervet 

som distriktsguvernør 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 for bidragene til de 

menneskene vi trenger mest i Rotary - de som har potensialet for flere tiår med rotaryservice og 

rotarylederskap.» Og videre «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 være en flott 

klubbpresident uten å gjøre alt selv. Du kan ta ledelsen i det kommende året - uansett livssituasjon 

du er i». 

 

I hennes håndbok skrev IPDG Jutta Bachmann at hun beundret distriktets tidligere guvernører som 

besøkte hver eneste klubb hver for seg, uansett vær og føre, om de hadde tid eller ikke. De reiste 

ofte mer enn 50 ganger gjennom hele distriktet for å presentere Rotarys budskap, motivere klubber 

og spre glede. De kjørte til klubbene nesten hver eneste dag mellom august og januar, brukte noen 

timer før og etter møtene, så flere timer per klubbesøk. Beundringsverdig, men tiden er inne for å 

gjøre det annerledes, ikke nødvendigvis bedre, heller ikke dårligere, bare annerledes. Og jeg, som 

IPDG Jutta før meg, håper at vi vil lykkes i å være endringskonsulenter og tilpasse oss dagens 

samfunn. DGE Lars Borgestrand og DGN Hans Christian Kihl vil trolig fortsette med årets 
møteformat og videreutvikle dette i distriktet. 

 

DG-møtene i rotaryåret 2020/2021 vil bli omtrent som i året som var. AGene vil ha møter med dere 

og dere vil sammen finne tema og ønske til en dato for et fellesmøte. I disse fellesmøtene vil det 

være muligheter for å utveksle idéer, kanskje finne felles prosjekter, knytte nettverk og ha det gøy 

sammen. Dette er helt i tråd med fjorårets tema: «Rotary connects the world og årets tema: «Rotary 

opens opportunities». Jeg deltar gjerne på arrangementer/dugnader dere skal ha, sosiale samvær eller 

ordinære møter, ta kontakt så finner vi en anledning til å treffes. 

 

7.2 Fokus på Rotarys forhold til De forente nasjoner 
Vi skal ha fokus på Rotarys forhold til De forente nasjoner og FNs 17 bærekraftsmål som mange av 

Rotarys serviceprosjekter støtter. I 1942 tok rotarianere fra mange land initiativ til en konferanse for 

å fokusere på internasjonale utfordringer på utdanning og kultur. Denne konferansen inspirerte til 

stiftelsen av UNESCO. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. I 1945 var 

det 49 Rotary klubbmedlemmer som tjeneste- gjorde i 29 delegasjoner på FNs charterkonferanse. Det 

arrangeres fortsatt en årlig Rotary-dag i FN der Rotary nyter stor anerkjennelse og respekt – og 

spesielt Rotaryfondet. 
 
Rotary deler FNs forpliktelse til en sunnere, fredeligere og mer bærekraftig verden. Rotary tilbyr noe 

som ingen annen organisasjon kan matche: En eksisterende infrastruktur som gjør at folk fra hele 

verden kan jobbe sammen og utføre handlinger som bidrar til å nå dette målet. 
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Fargene viser allerede at Rotarys seks fokusområder bygger på de 17 bærekraftsmålene.  

 

Distriktet ønsker å synliggjøre serviceprosjektene klubbene i distriktet gjennomfører. Det er mange, 

og vi ønsker at alle i distriktet – og verden - vet om disse.  

 

7.3 Polio  
I 1985 lovet Rotary å utrydde polio og startet så «The polio plus program». I 2018 var vi «this 
close», men det er ikke nok. Vi har et stykke å gå, dessverre. Vi må stå på videre. 

 

Norge ble erklært poliofritt i 1968, men den alvorlige sykdommen er fremdeles ikke utryddet på 

verdensbasis. Per 17 mars 2020 var det meldt om to tilfeller i Afghanistan og 30 tilfeller i Pakistan. 

Det eneste effektive tiltaket er vaksinasjon. For endelig å klare å ta knekken på sykdommen, har 

Rotary slått seg sammen med milliardæren Bill Gates og vi brukte 450 millioner dollar i perioden 

2017-19 på prosjektet «End polio now». Ved siden av Rotary, er også Verdens helseorganisasjon 

WHO, UNICEF og US Centers for Disease Control and Prevention partnere i “Global Polio 

Eradication Initiative». 

 

Hvis vi ikke klarer å utrydde polio, vil det i løpet av 10 år komme 200.000 nye poliotilfeller. 

Vaksiner mot poliomyelitt var et av de store sprangene i medisinens utvikling og har reddet millioner 

av barn i hele verden fra lammelser og død. Skal alt dette ha vært forgjeves? Nei, absolutt ikke. Men 

det skjer hvis vi gir opp og avslutter nå. Vi vil ikke tilbake dit. Desto større energi og penger må 

legges inn for å nå målet om å utrydde polio i verden.  
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Se filmen om advokaten Paul Alexander som har tilbrakt hele livet i en jernlunge: 
https://www.facebook.com/2197825573765960/videos/1890361067739175/ 

 

Vi anbefaler også å se filmen «Breathe» som er basert på den sanne historien om Robin og Diana 

Cavendish, et eventyrlystent par som nekter å gi opp, selv om Robin får Polio og blir lammet i hele 

kroppen. Filmen er en historie fra virkeligheten som føles uvirkelig: 

(https://www.youtube.com/watch?w=7_YnYrLfjxA). 
 

Vi i distrikt 2260 anser det som vår plikt å drive opplysningsarbeid om hva man kan og bør gjøre for 

at ingen barn i verden måtte oppleve lammelser på grunn av polioviruset. Vi kan aldri gi opp for da 

blir alt vi har gjort fram til nå forgjeves. 

Å gi og samle inn penger er én ting. Men det finnes også «Hands-on» 

muligheter til å hjelpe i kampen mot polio. Dere kan delta i 

vaksinasjonskampagner i India og Nigeria. Hør gjerne med PDG Yvona 

Holbein, som i januar 2019 var med til India for å være en av mange 

tusen hjelpere som vaksinerte barn i India.  
 
Føler dere at dere gir kun penger for noe som virker uoppnåelig? Da 

anbefales å ta en tur til den lokale kirkegården og ta en titt. Hvor mange 

barn døde i årene 1950/60? Hvor mange etterpå? Ta kontakt med 

mennesker med postpoliosyndrom i nærområdet deres; de vil fortelle dere 

hvor viktig det er å ikke gi opp. Bjørn Olav Rosseland (Kolbotn RK), som 

selv ble rammet av polio i en ung alder og medlem i distrikts-

organisasjonen, står til rådighet med råd og informasjon. 

Les også: 

Bill Gates: The best investment I’ve ever made (https://www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-
investment-ive-ever-made-11547683309) 

 
Og hør talen til Ann Lee Hussey, en av Rotarys viktigste ambassadører for EndPolio: 

https://www.facebook.com/rotary/videos/368730783916574/UzpfSTY1MDQ1MTE0OTozMDY 

wNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTUxNDI3MTk5OjIzOTkyNTUxODE0NDI0Njg3MzY/ 

 
I talen “Ending polio forever” forteller Ann Lee følgende: «Take a woman, imagine her covered with the 

dust of the streets, her hands and her knees thickly callused from dragging herself around. Imagine her 

reaching up, pulling herself up to the seat, reaching down, lifting first one limp leg onto the tricycle and 

then the other, placing her hands to the pedals in front of her and at last moving herself forward. For the 

first time, she is mobile, off the ground, her dignity restored. And there’s a smile on her face like no 

other. And that is what continues to motivate me to do more.” 

 

 

Jernlunge-avdeling fylt med poliopasienter      

ved Rancho Los Amigos Hospital, CA 1953     
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Eller les artikkelen om Turid Johanne Dehs, som ble rammet av polio som fireåring: 

https://forskning.no/2015/02/poliorammet-refser-

vaksinemotstandere?fbclid=IwAR1mtmQGEu0Mcam8udzydHC4MXSmgXf_UIl220A0zlSAn8i1 

JHkS0eM4Izc eller den om Sigrunn Lekang https://www.nrk.no/nordland/xl/da-oldemor-fikk-polio-

1.14021011. 

 

7.3.1 World Polio Day 24. oktober 
Hvordan skal vi markere den årlige verdens poliodag 24. oktober? Mange klubber har aktiviteter 

denne dagen allerede, og vi må fortsette med det. Hent ideer fra andre klubber i Norge og ute i 

verden og finne på noe for å vise verden/Norge/naboene/venner hvor viktig det er å fortsette vår 

kamp for å utrydde en av verdens dødeligste sykdommer, og samtidig hvor viktig det er å 

vaksinere oss mot sykdommer. Sjekk denne siden for argumenter som støtter immunisering mot  
Sykdommer:  

(https://www.sciencemag.org/news/2017/04/here-s-visual-proof-why-vaccines-do-more-good-
harm?fbclid=IwAR01fRPe_YtqfcgxuDxJFQol8hqFaJtR8rgrBJ9RV0_fhFeFvX6YeeTKQmo&
sf98225051=1). 
 

 

 

7.3.2 TV-aksjonen 2020 til End Polio Now? 
Dessverre fikk vi ikke tildelt TV aksjonen for 2020. NORFO jobber videre for å se om vi kan få 

søkt på nytt. Det vil jo være en unik sjanse for å profilere Rotary og End Polio Now, og gitt oss 

sjansen til å gjøre enda mer positivt i verden. Vi har lovet alle barn i verden en poliofri verden og 
det skal vi gjennomføre uavhengig av om vi noen gang blir tildelt TV aksjonen. 

 

7.3.2.1 Blir vi tildelt TV-aksjonen et år kan vi bidra til følgende  
 å nå målet om en poliofri verden 

 at de som alt er rammet av polio får et bedre liv 

 fokus på viktigheten av revaksinering mot polio og andre smittsomme sykdommer 

 vi fjerner myter om polio  
 vi informerer og bevisstgjør nordmenn om hva polio er, og om sykdommens historie 

nasjonalt og internasjonalt  
 vi skaper stolthet i egen organisasjon 

 og helt sikkert: vi vil få det gøy mens vi arbeider med TV-aksjonen! 

 

8 LEDELSE AV ROTARYKLUBBEN 
Rotaryklubbene er selv ansvarlige for å utarbeide og ajourføre sine egne lover og vedtekter. 

Klubbens lover og vedtekter skal samsvære med retningslinjene fra Rotary International. På 

Lovrådets samling i 2019 ble det gjort mange store endringer som får stor betydning for klubbenes 

hverdag. NORFO har utarbeidet forslag til nye vedtekter for klubbene i samsvar med de endringene 

som ble gjort i den siste samlingen i Lovrådet (CoL). Forslaget kan lastes ned her: 

http://www.rotary.no/no/forslag-til-klubbvedtekter#.XFL9CKeZPow. Klubbens øverste myndighet 

er styret. Det velges for et år om gangen, og består som regel av president, visepresident, past 

president og 2-6 styremedlemmer, hvorav en sekretær og en kasserer. Klubben ledes av 
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klubbpresidenten. Styrets sammensetning og oppgaver er nærmere beskrevet i Rotarys klubblover og 

vedtekter. Etter Lovrådets vedtak fra 2016 skal sekretær og kasserer være medlemmer i styret. 
 

8.1 Klubbpresidentens ansvar og oppgaver  
Klubbpresidentens rolle og ansvarsområder er mer utførlig beskrevet i «Lead your club: President»: 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/president. Ta gjerne også online-kurset «Club 

President Basics course» og «Dealing with difficult club members». Alt dette finner du i 

learningssenteret på www.rotary.org. Sjekk kapittelet som beskriver nyttig digitalt verktøy for mer 

informasjon om hvordan du kommer deg dit. Tilpass vervet til det du makter og bruk teamet rundt 

deg. 
 

8.1.1 Viktige oppgaver for innkommende president 
• Få administrasjonen og komitéene på plass i god tid før 31.12. året før man er president 

• Peke ut klubbens TRF-ansvarlig, medlemsansvarlig/komitéen, PR-ansvarlig og CICO (IT-

ansvarlig) 

• Delta på PETS/Distriktstreningssamling 

• Gjennomgå løpende klubbprosjekter 

• Evaluere klubbens aktiviteter og fastsette hvilke områder det nye styret vil prioritere 

• Utarbeide klubbens planer og mål, som legges inn i «Rotary Club Central». Fristen for 

innlegging i Club Central er 1. august 2019. Presidenten har også ansvaret for å logge 

fremdrift for oppnåelse av mål og planer gjennom rotaryåret 

• Utarbeide budsjettforslag i samråd med kasserer og øvrige styremedlemmer 

 

8.1.2 Viktige oppgaver for presidenten  
 Lede klubbmøter 

 Sørge for å avholde regelmessige styremøter og sette opp møteplan 

 Utarbeide budsjett, ha kontroll over økonomien og sørge for årlig revisjon 

 Holde klubbsamråd (Club Assembly) ved behov, minst 2 ganger i løpet av året 

 Sørge for at alle medlemmer har oppgaver og føler at de er til nytte 

 Formidle informasjon fra distriktguvernøren og Rotary International (RI)  
 Holde kontakt med distriktguvernøren, assisterende guvernør og distriktsorganisasjonen, som 

har som oppgave å være serviceorgan for klubbene  
 Holde fokus på og informere om RI presidentens motto og satsingsområder  
 Sørge for at det holdes årsmøte i klubben og for å utarbeide klubbens årsmelding og 

regnskap, samt forberede avslutningen på presidentåret  
 Delta på Distriktskonferansen på Quality Hotel Entry, Mastemyr 19. og 20. september 2020, 

her gjennomfører vi også årsmøtet ved IPDG Jutta Bachmann lørdag 19. sept.(2019-2020)  
 Oppfordre klubbens medlemmer til å delta på Distriktskonferansen  
 Delta på presidentsamlinger/midtveismøte (14. januar 2021sjekk møteplan på distriktets 

side)  
 Følge opp punktene i arbeidslisten der de viktigste oppgavene er plassert i et årshjul og 

fordelt på president, sekretær og kasserer 

 

   

 

Fra PETS og DTA samlingen 7. mars 

2020 på Sofiemyr 
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9 KLUBBSEKRETÆRENS ANSVAR OG OPPGAVER 
 

 

 
 

Jeg har vært i Kolbotn Rotary i to omganger: 2005-2008 og fra 2015. Jeg bor på Kolbotn, er gift 
med Sverre og har to barn Cathrine og Christian.  
Jeg har vært engasjert som leder for komiteer, styremedlem og sekretær i klubben (2017-18 og 

2018-19). 

 

Nedenfor finner dere informasjon om sekretærens hovedoppgaver, hvor dere finner viktig 

informasjon om hvordan dere fører medlemsfortegnelse og holder registeret oppdatert. 
 

Si ifra hvis dere lurer på noe. 

Lykke til med vervet deres. 

 

Hilde Thømte 

 

9.1 Sekretærens hovedoppgaver 
Sekretæren er en nøkkelperson i klubben, og klubbpresidentens nærmeste medarbeider. I god tid 

før sekretæren skal tiltre vervet, lønner det seg å samarbeide godt med fungerende sekretær. 

Dessuten bør sekretæren delta i den opplæringen som distriktet tilbyr gjennom 

seminarer/distriktsamlingen. 

Sekretæren må gjøre seg kjent med klubbens vedtekter og er spesielt ansvarlig for:  
 Sekretærens oppgaver i henhold til «Lead your Club: Secretary»: 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/secretary  
• Føre medlemsfortegnelse og holde registeret oppdatert til enhver tid på «Medlemsnett» 

(http://medlemsnett.rotary.no)  
 Registrere nye medlemmer 

 Sende innkallinger til klubbmøter, styremøter og komitémøter i samarbeid med presidenten 

 Skrive og arkivere referater fra møter http://medlemsnett.rotary.no  
 Gjøre seg kjent med Rotary Club Central der presidenten registrerer klubbens mål og 

planer  
 Klubbens hjemmeside, FB-side (hvis klubben bruker det) i samarbeid med 

webmaster/CICO 

 Sørge for innkalling og saksliste ved styremøter, skrive møtereferater, holde rede på 
medlemstall  

 Rutiner for gaver og oppmerksomheter ved fødselsdager 

 Følge opp medlemmer med langt fravær  
 Etablering og vedlikehold av et klubbarkiv. For eksempel skal ett av klubbens 

jubileumsberetninger sendes til NORFOs Landsarkiv.  
Viktig å opprette konto via appsco.com og MyRotary/Rotary Club Central.  

Distriktsekretær og Executive Secretary 
Hilde Thømte 

Kolbotn RK 

Mobil: 911 37 216 
E-post: h-thoe@online.no 
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9.1.1 Ny funksjon i «Medlemsnettet» 
Medlemsarkivet er en ny funksjon i medlemsnett tilgjengelig for alle medlemmer av klubben 

uavhengig av rollen. Det er kun medlemmer av klubben som har tilgang til arkivet. Knappen som gir 

tilgang til arkivet er plassert på toppen av medlemmets profilside. Medlemmet kan kun lese og laste 

ned filer fra arkivet. Opprette mappestruktur, last opp og ned eller fjerne filer kan kun gjøres av 

definerte roller med redigerings ansvar, blant annet sekretær. 

 

9.1.2 Møteplikt 
Dette finnes ikke lenger. Klubbene har fått en veldig stor fleksibilitet i valg av møtefrekvens og 

møteform. Det finnes klubber som møter to ganger i måneden, andre møter fire ganger. Noen klubber 

gjennomfører de vanlige kveldsmøtene tre ganger i måneden og erstatter et møte med et annerledes 

møte, som kan være et morgen- eller lunsjmøte, eller et helt annet format, som for eksempel en 

kosekveld på den lokale restauranten. På Lovrådets samling (CoL) i 2016 ble det gjort mange 

endringer som har betydning for klubbenes hverdag. Alle klubbene som ønsker å forandre møteform 

og møtefrekvens skal revidere sine lover og vedtekter slik at de samsvarer med vedtakene på CoL 

2016. (CoL = Council on Legislation). 2016-versjonen av Manual of Procedure (MoP) finner du på 

denne linken: https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035 

 

9.1.3 Rapporter til RI 
Vi skal ikke legge inn medlemsinformasjon i RIs medlemsdatabase; vi i Norge bruker 

«Medlemsnettet» (http://medlemsnett.rotary.no) som er integrert med RIs medlemsdatabase. 

Likevel er det slik at RIs database leser opplysninger fra vårt medlemsnett, men RIs database legger 

ingenting tilbake i det norske medlemsnett. Derfor må alle endringer og tillegg gjøres i det norske 

systemet.  
Tilgang til «Medlemsnett» er beskyttet gjennom brukernavn og passord. En brukerveiledning ligger 

på forsiden til Medlemsnett. Det føres følgende informasjon inn i «Medlemsnettet». 

 Medlemsendringer, inn-/utmeldinger, adresseendringer  
 Data for neste års styre innen den 31. desember året før det nye styret tiltrer. 

Medlemsnettet hjelper oss å  
 Forenkle rapporteringen og gi en samlet oversikt over medlemskap og medlemsutvikling 

 Ta vare på historikken og gi enkel tilgang til all lagret materialet  
 Legge til rette for grafiske presentasjoner (blant annet aldersfordeling, kjønnsfordeling, 

osv.)  
 Rasjonalisere arbeidet og tidsforbruket som går med til å holde Medlemsnettet oppdatert. 

 

9.1.4 Adresser som kan være nyttige  
Vimpler, visittkort og andre materialer kan kjøpes fra følgende leverandører: 

Eggen Press Trading: www.eggenpresstrading.no 

Skipnes kommunikasjon: www.skipnesdirekte.no 

 

Sjekk også rotary.org (brand center) for mal for visittkort og medlemskort. De kan enkelt lastes ned. 

Visittkort-malene er i powerpoint; navn, adresse legges inn i filen; så lagrer man powerpoint-filen 

som jpg og sender til et trykkeri. Medlemskortene kan skrives ut på fotopapir eller vanlig papir og så 

lamineres. På samme siden finnes det også mal for brosjyrer, flyers og mye annet.  

 

 

 

https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035
http://www.eggenpresstrading.no/
http://www.skipnesdirekte.no/
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10 KLUBBKASSERERENS ANSVAR OG OPPGAVER  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jeg har vært medlem av Kolbotn Rotary siden 1991 dog med et opphold fra 2001 til 2004, den 
perioden var jeg medlem av Sandton Rotary Club i Johannesburg, Sør-Afrika. Utrolig godt være 

medlem i en organisasjon som er verdensomspennende og hvor du blir tatt meget godt imot uansett 

hvor du er i verden! 

 

Jeg bor på Oppegård, gift med Kirsti og har 3 barn og 6 barnebarn. Nyter nå pensjonisttilværelsen 

hjemme og på hytta, samt litt reising. 

 

Medlemskapet i Rotary gir meg mange impulser på områder som jeg ellers ikke ville kommet 

borti, og det gir en god sosial dimensjon. 
 

Lykke til med jobben som kasserer til dere som tropper på for 2020/2021. 
 

Lykke til med deres arbeid som kasserer. 

 

Per Sverre Skjelsbæk 

 

10.1. Hvorfor vedlikehold av medlemsregisteret er viktig 
Alt vedlikehold av medlemsregisteret skal gjøres i «Rotary Medlemsnett» som er en norsk 

internettløsning som sørger for å overføre medlemsdata til den internasjonale databasen (som du 

finner under «My Rotary»). Klubbens President og Sekretær har tilgang til å OPPDATERE data 

her, men bare i «sitt» rotaryår, så her må «sittende og innkommende» samarbeide om dette.  
Det er viktig at Medlemsregisteret oppdateres; kontingent til distrikt og RI beregnes ut fra antall 
medlemmer. 

 

Alle medlemsendringer, endringer i klubbopplysninger og kommende års styre må legges inn snarest 

mulig her! For øvrig inneholder «Medlemsnettet» mange andre muligheter som omtales på 

distriktets kurs og hjemmeside. 

 

Alle medlemsendringer, endringer i klubbopplysninger og kommende års styre må legges inn snarest 

mulig her! For øvrig inneholder «Medlemsnettet» mange andre muligheter som omtales på distriktets 

kurs og hjemmeside. 

 

10.2 Bankkonti, bidrag og betalingsfrister 
Rotary oppgir en dollarkurs for hver måned. Det er viktig at betalinger som gjøres i NOK foretas i god 
tid fra månedsskiftet, slik at ikke det blir endringer i kursen før transaksjonen er avsluttet. Ta høyde 

for at bankene bruker tid fra beløpet er betalt til det betales ut igjen.  

 

 

Distriktskasserer 

Per Sverre Skjelsbæk 

Kolbotn RK 

Mobil: 932 02 691 

E-post: per.sverre.s@gmail.cm 
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10.2.1 Kontingenter til distriktet 
Alle medlemmer, unntatt æresmedlemmer, skal betale kontingent. Dette gjelder alle kontingenter – til 

klubb, distrikt og RI. Rotaryklubbens ordinære aktivitet medfører ikke regnskaps- eller revisjonsplikt 

etter norsk lov. Men Rotarys vedtekter og selvpålagte krav om regnskapsføring og revisjon skal 

oppfylles. 

 
Nedenfor følger utregning av kontingenten til distriktet og hva den er sammensatt av, basert på 

distriktets budsjett som ble godkjent på distriktssamlingen i mars: Kontingenten til NORFO dekker, 

foruten drift av NORFO, også utgifter til Norsk Rotary Årbok, ungdomsutveksling, Georgia stipend og 

takkestipend, kommunikasjon og mange andre oppgaver, slik de er beskrevet på www.rotary.no. 

Kontingenten til distriktet deles i to terminer, slik det fremgår av tabellen. 
 

   1. termin 2. termin  

Konto Per medlem Total 2020-2021 2020 2021  
3100 Kontingentandel distrikt 450 225 225  

3100 Medlemskontingent NORFO 160 80 80  

3100 Rotary Norden 80 40 40  
3500 Tilskudd distriktskonferanse 50 50 --  

 Totalt per medlem 740 395 345  

3100 Kostnad internettside, per klubb 750 375 375  
      

 

Halvårskontingenten til distriktet blir følgelig:  
• For halvåret juli-desember med forfall 31.07.2020: kr 395 x antall medlemmer* + kr 375  
• For halvåret januar-juni med forfall 31.01.2021: kr 345 x antall medlemmer* + kr 375 (* 

det antallet medlemmer som er registrert i «Medlemsnett» per 01.06. og 01.12.)  
Klubbene får tilsendt faktura fra distriktets kasserer. Kontingenten innbetales til distriktets konto 

6205.06.31163. Spørsmål kan rettes til distriktets kasserer Per Sverre Skjelsbæk på e-post: 

per.sverre.s@gmail.com, eller på telefon 932 02 691. 

 

10.2.2 Kontingent til Rotary International  
Lovrådet vedtok i 2016 at kontingenten til RI vil stige med 4 USD per år, fra året 2017/18: 
 

Per medlem Total 2020/2021 

1. termin 

2020 

2. termin 

2021  
Kontingent til Rotary International 68,0 USD 34,0 USD 34,0 USD  

     
Kontingent til Lovrådet (COL) 1,5 USD 1,5 USD -  

     

Totalt per medlem 69,5 USD 35,5 USD 34,0 USD  
     

 

Beløpet deles i to terminer på henholdsvis 35,5 USD og 34,0 USD i og med at kontingenten til 

Lovrådet forfaller i sin helhet som del av første termin. Halvårsavgift til RI betales innen 31. juli 

og 31. januar. Beløpet betales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736. RIs valutakurs 

mellom USD og NOK finnes på RIs nettside. 

 

Melding om faktura blir sendt til sekretær fra RI. Fakturagrunnlaget er den SAR-rapport (Semi-
Annual Report), som tidligere ble tilsendt klubben fra RI, men som nå må hentes ut som faktura 

(invoice) gjennom My Rotary, med evt. korrigeringer klubbsekretæren foretar mht. antall 

medlemmer. 
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10.2.3 Bidrag til The Rotary Foundation (TRF) og End Polio Now 

For at Rotary International skal være i stand til å drive sine internasjonale humanitære 

prosjekter, er RI avhengig av de enkelte rotaryklubbenes årlige bidrag til TRF. Mange klubber 

har lagt et budsjettert beløp, for eksempel kr 900 per år (kr 75 per måned), eller ca. 100 USD per 

medlem, inn i halvårskontingenten for klubben. 

 

Fra og med 2013/2014 ble Rotaryfondet omorganisert og klubbene fikk større innflytelse 

over hvordan midler kan brukes til lokale prosjekter. Dette betinger selvsagt at det innbetales 
tilstrekkelige bidrag til Rotaryfondet fra klubber, enkeltmedlemmer og i form av donasjoner. 

 

Bidragene innbetales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736. Betalingene 
må merkes tydelig med klubbens nummer og navn og at det gjelder TRF-Annual Giving.  
Bidrag til TRF kan betales i flere omganger, men for å sikre at bidragene blir registrert rettidig, 

bør innbetalingene være registrert innen 1. mars. For å sikre at klubben blir godskrevet 

bidragene og at bidragene sendes til det riktige fondet, må innbetalingene merkes med 

klubbnummer og formål, f.eks. «Annual Giving» eller «End Polio Now». 
 

Bidrag til TRF-Annual Giving og End Polio Now kan også gis av enkeltpersoner. 

Hvis slike bidrag er over kr 500,- i ett og samme kalenderår, kan man få 22 % skattefradrag for 

beløpet (2020). Slike beløp må betales inn til NORFOs konto 1645.15.66524, merket med givers 

navn og personnummer samt at det må opplyses at betalingen gjelder TRF-Annual Giving.  
Bidrag til End Polio Now betales inn til NORFOs konto 5082.06.72736, merket med givers 

navn og personnummer. 

 

Det er også mulig å gi slike bidrag ved hjelp av avtalegiro. Se NORFOs nettside 

www.rotary.no for nærmere informasjon. 

  

NB! Hvis faktura ikke er betalt innen 

120 dager, vil klubben bli slettet av RI. 

Betalingen merkes med SAR-

fakturanummer og «Per Capita Dues». 

Spørsmål kan rettes til RIs kontor i 

Zürich. 

Klubben som mottar faktura fra RI i 

papir og vil foretrekke den på mail, kan 

endre dette på «My Rotary» under «Edit 

invoice preferences». 
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10.2.4 Oversikt betalingsfrister 
 

Formål Konto Frist Ansvar Kommentar 

     

Kontingent RI 6021.07.19736 31/7 - 31/12 Klubbkasserer Klubbsekretær gir oppgave til 
Rotary International USD 34 pr.medlem USD 34+ 1,5  kasserer. 
Witikonerstrasse 15 pr. betales  Vi skal betale 34 USD 2 ganger pr år 

CH – 8032 Zürich halvår + innen 31.07  pr medlem. + 1,5USD pr medlem 1 
SWITZERLAND USD 1,5 pr. USD 34  gang pr år. 

 medlem i juni/juli betales  (er utg. til Council on Legislation, 

  innen 31.01  CoL) 

     
Kontingent Distriktet 6205.06.31163 31.08 og 28/2 Klubbkasserer Oppgi klubbnavn og antall 

Rotary Distrikt 2260 Kr 740,- pr. medl. Kr. 395,-- på  Medlemmer 

v/ Distr. Kasserer pr. år. høsten + kr 375   
Per Sverre Skjelsbæk  for hjemme-   

  siden og kr.   

  345,- + 375 for   

  hjemmesiden på   

  våren.   
     

TRF Annual Giving 

   Merk betalingen 
6021.07.19736 01.03 Klubbkasserer  

Rotary International    Samt klubbnavn og klubbnummer 
Witikonerstrasse 15     

 Anbefalt USD 100    

CH – 8032 Zürich pr. medlem    

     
TRF Avtale 1645.15.66524 Lag personlig Hvert Merkes Annual Giving – 
Norsk Rotary  avtalegiro. enkelt Navn, adresse, personnummer og 

Forum c/o Visma   medlem klubb. 
Norge AS Postboks    Her gis det skattefritak. 

335     
1601 FREDRIKSTAD     

     

Adm.kostnader: Hjemmeside  375 pr. halvår Klubbkasserer Klubbnavn og klubbnummer 

Inngår i kontingent til Distriktet  31.8 og 28.02   
 
 

11 KLUBB- OG MEDLEMSUTVIKLING 2020/2021 
 

 
  
Det er påstått at hele 85% av medlemmene i rotaryklubbene aldri har vervet et nytt medlem! Om det 

stemmer i sin helhet, eller om prosenttallet er noe høyere eller lavere, er det allikevel 
oppsiktsvekkende, og bør – om det medfører riktighet – være en tankevekker både for det enkelte 

medlem og for klubbledelsen. 

 

I hele den vestlige verden opplever Rotary fallende medlemstall og klubber som avvikles. I og for 

seg en tendens en ser i en rekke frivillige organisasjoner, ikke desto mindre noe mange gode 

Sean Armana 

Jeløy RK 

Medlemsutviklingsansvarlig 

Mobil: 416 666 60  
E-post: sean@armana.no 
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eksempler viser det er mulig å motvirke. Dette er i første rekke et ledelsesanliggende. Det som kreves 

er troen på verdien av å være rotarianer, den nødvendige entusiasme, vilje, evne, og – ikke minst – 

innsats, for å spre ‘det gode budskap’ til potensielle medlemmer. Alle Rotarianere må sørge for at 

disse holdningene preger klubbkulturen. Distriktets medlemskomité kan ikke påta seg denne rollen. 

Vi kan ei heller erstatte den bistand guvernøren eller NORFO kan gi ved utad å bidra til å styrke 

Rotarys omdømme regionalt og nasjonalt. Hva vi imidlertid kan gjøre er å gi klubbene en 

håndsrekning i arbeidet med medlemstrivsel og utvikling. 

 

Det viktigste arbeidet i Rotary skjer i klubbene. Konstruktivt arbeid med medlemstrivsel og utvikling 

er uten tvil alle klubbmedlemmenes anliggende. Derfor er det av stor verdi at arbeidet og livet i 

klubben føles meningsfullt for alle medlemmene. Det er viktig at klubbene fungerer godt, at 

medlemmene trives og fortsetter å være medlemmer. Primæroppgaven til distriktets medlemskomité 

i denne prosessen vil være å engasjere, motivere og bistå klubbledelsen med nødvending verktøy og 

rådgivning til å nå definerte mål rundt medlemstrivsel og utvikling. 

 

Past RI President Mark Daniel Maloney sa: “While the club remains the core of the Rotary 
experience, we are now far more creative and flexible in deciding what a club can be, how it can 

meet, and even what can be considered a Rotary meeting. We need to be organized, strategic, and 

innovative in how we approach membership, forging wider and deeper connections to our 

communities and forming new club models to attract and engage more — and more diverse — 
members.” RI president Holger Knaack jobber videre i samme spor eller retning som sin forgjenger. 

 

Det vil si at klubbene skal være innovative, prøve ut forskjellige møteformater, tilpasse 

møteformatet til det medlemmene ønsker. 

 

11.1 Grunner til å bli medlem av Rotary: 
• Tilgang på nettverk og venner - Rotary rekrutterer fra ulike yrker med ulik bakgrunn og 

kompetanse 

• Spennende foredrag uke etter uke - det handler om å holde seg oppdatert og få innsikt i andre 

yrker og tema 

• Mulighet til egenutvikling - mange rike tillitsverv gir deg mer kompetanse 

• Yrkesetikk på dagsorden - lederskap står sentralt 

• Sosialt ansvar og hjelpetiltak - som medlem bidrar du med betydelig hjelp internasjonalt 

• Sosiale aktiviteter - trivsel - det sosiale gir deg mye 

 

Klubb- og medlemsutvikling er mer enn bare rekruttering. Mye handler om kulturutvikling. 

 
I dette arbeidet kan det for eksempel benyttes en spørreundersøkelse om trivsel i klubben («Health 

Check») eller gjennomføre «Club Visioning» som kan bidra til bedre dynamikk i klubbarbeidet. 

 

Distrikt 2260 arrangerer ulike seminarer, også om klubb- og medlemsutvikling. Det er 
viktig at hver klubb oppnevner en Klubb- og medlemsutviklingsansvarlig som sammen 

med presidenten og medlemskomiteen på 5 driver arbeidet framover gjennom hele 
rotaryåret. Medlemsmassen i klubbene bør utgjøre en god representasjon av yrkes-

mangfoldet i klubbens område, både kvinner og menn, eldre og yngre, personer med 
forskjellig etnisk bakgrunn, livssyn og interesser. 

 

Nye medlemmer vil tilføre klubben kompetanse og medvirke til aktivitet i klubben. Rotary 
skal gi muligheter til egenutvikling mht. yrke, interesser, hobbyer m.m. Rotary skal skape 
vennskap over landegrensene. Å tilby mentoring/veiledning til ungdommer og andre 

interesserte i yrkesvalg og ledelse vil kunne gi Rotary et godt omdømme. 
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AG-ene og medlemsutviklingsansvarlig i D 2260 vil gjerne være med å bistå den enkelte 
klubb i arbeidet med medlemsutvikling. Vi ønsker å være en resurs og samarbeidspartner for 
hver klubb og være en tankesmie for nytenkning og problemløsning. For å kunne gjøre det 
på en god måte, er vi avhengige av at klubbene tar kontakt med oss. 

 

11.2 Tips for en aktiv og levende klubb  
Klubber som lykkes kjennetegnes ved at de fremmer innovasjon og fleksibilitet. 

• Hvordan ser klubben deres ut? 

• Er den morsom og energisk? 

• Er den fremstående og er dere stolte av den? 

• Har den sin egen identitet? 

• Har den en signaturaktivitet som den er kjent for? 

• Er det mangfold blant medlemmene? 

• Er medlemmene åpne for nye idéer? 

• Er de engasjerte? 

• Når dere tenker på deres klubb, er den slik som dere vil ha den? 
 

11.3 Her er noen tips fra gode klubber som kanskje kan være til hjelp 
• Sett opp langsiktige mål som kan bidra til å gjøre klubben mer effektiv 

• Sett opp årlige mål som støtter de langsiktige målene 

• Informer og engasjer alle medlemmer 

• Sørg for at det er effektiv kommunikasjon mellom medlemmene og distriktslederne 

• Sørg for kontinuitet mellom lederne fra ett år til det neste 

• Tilpass vedtektene slik at de speiler klubbens virksomhet 

• Tilby stipend 

• Involver alle klubbens medlemmer 

• Tilby regelmessig og konsekvent opplæring 

• Opprett komiteer for alle klubbens virksomheter: administrasjon, medlemskap, PR, 

serviceprosjekter og Rotary Foundation 

 

Sørg for at alle medlemmer er aktive i et klubbprosjekt eller har en oppgave. Når medlemmer 

engasjerer seg i klubben lærer de mer om Rotary, hvilket bidrar til at de blir værende i klubben som 
aktive medlemmer. Aktive medlemmer kjenner ansvar og engasjere seg i klubbens prosjekter. For å 

sikre enkel og effektiv drift av klubbene er det viktig at den er riktig organisert. Utgangspunktet er de 

fem komiteene som vises under 11.5 (Klubbstruktur). Innenfor de fem komitéene kan det opprettes 

underkomitéer etter behov. 

 

For å sikre kontinuitet innenfor den enkelte komités virksomhet bør komitémedlemmene velges for 

tre år når det er mulig, og det anbefales at lederen har erfaring fra samme komité tidligere. Det 
sentrale er å sikre kontinuitet og forankring i forhold til klubbens langtidsplan. Sørg for tydelig 

forankring i plan og strategi for arbeidet – og bruk Club Central som verktøy for å registrere og måle 

progresjonen. Club Central er det viktigste verktøyet for dette arbeidet! 
 

 

Lykke til!  
Sean Armana 
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11.4 Klubbstruktur 
Følgende er strukturen av den vanlige rotaryklubben, men også her gjelder det «Make Rotary fit for 

your life», eller i denne sammenhengen «Make Rotary fit for your club».  

 
 

11.5 Fleksible klubbformater og muligheter til å delta i serviceprosjekter 
Rotary åpner for stor fleksibilitet i det hva en klubb kan og vil være. Se påfølgende kapiteler for idéer 

om nye klubbformater.  

 

11.5.1 Chapter 1 clubs 

 
 

 

«Chapter 1 Clubs» er resultatet av de siste endringene som ble gjort av Lovrådet. Kapittel 1 i 

«Manual of Procedure» kalles «Veiledende prinsipper» og er bare 5 sider. Kapitel 1 inneholder 

Rotarys hovedprinsippenne og består kun av 5 sider. Her blir det nevnt «4-spørsmålsproven», 

kjerneverdiene, og tjenesteavenyene. Noen Chapter 1 klubber legger ikke vekt på det som står i 

resten av boken, som blant annet ingen nasjonalsang, ingen middag, ingen foredragsholder, mens 

andre er mer tradisjonelle. Verdt å prøve?  

 

11.5.2 Passportklubber 
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En «Passportklubb» knytter sammen mennesker i et distrikt som gjerne vil gjøre en forskjell i 

samfunnet som samsvarer med deres tid, talent og økonomi, så vel som med deres familie, jobb og 

andre livsforpliktelser.  

 

En «Passportklubb» avholder kun få møter der medlemmene møter fysisk. Istedenfor ukentlige 

møter, deltar medlemmene i humanitære serviceprosjekter av all slag. Slagordet er «Make Rotary fit 

your life», altså «Tilpass Rotary til ditt liv». Passportklubbene avholder et online-møte en gang i 

måneden, som alle er oppfordret til å delta i. 

 

Sjekk denne videoen for mer informasjon og motivasjon: https://vimeo.com/304737887 
  

11.5.3 Satellittklubber 
Satellittklubber er en mulighet til å etablere nye rotaryklubber. En satellittklubb fungerer som et 

kortsiktig overgangssteg på vei til å bli en full, uavhengig rotaryklubb. 

Dette gjør det mulig for interesserte personer å bli rotarianere uten å oppfylle kravet om at minst 20 

personer skal være med å opprette en rotaryklubb.  

 

11.5.4 Global connects 
 

Dette er et enkelt konsept for å øke deltakelse i «Global grants». 

Grupper på 5-10 klubber oppfordres til å danne et «Global Connects»-

lag, der hver av dem gir ca. $ 1500 og kommer med en idé for et felles 

«Global Grant»-prosjekt. Representanter fra de deltakende klubbene 

møtes, velger det beste prosjektet for å jobbe sammen.  

 

11.5.5 Community connects 
 

Et konsept som styrker samarbeid mellom klubber. Klubbene er 

oppfordret til å finne serviceprosjekter klubber i andre deler av 

området/landet jobber med, og delta med frivillige i disse prosjekter. 

Konseptet hjelper til å bli bedre kjent med de nærmeste i 

rotaryfamilien, i.e. naboklubber, og samtidig har det gøy.  

 

11.5.6 Den nye fleksibiliteten 
Det er opp til hver enkelt klubb å bestemme om, og hvordan klubben ønsker å benytte seg av de 
nye valgmulighetene. Retningslinjene i «Standard Rotary Club Constitution» gir informasjon om 

hva som er mulig eller ikke mulig. Når dere har bestemt dere på hvilke endringer dere vil 

implementere i klubben, er det viktig å huske at klubbens vedtekter er i samsvar. 
 
Det er fullt mulig å variere klubbens møtedager, møtetidspunkt så vel som hyppighet. Klubbene kan 

for eksempel holde et tradisjonelt møte den første x-dagen i måneden, komme sammen sosialt på y-

dagen, osv. Møtene kan være med personlig fremmøte, online eller en kombinasjon. Som sagt 

tidligere, så er fremmøteplikten hevet. Hvorfor ikke tilby forskjellige typer medlemskap, som for 

eksempel familiemedlemskap, juniormedlemskap, eller bedriftsmedlemskap. Hver type medlemskap 

kan ha egen kontingent, fremmøte og serviceforventinger. Alle medlemmer som betaler RI-

kontingenten betraktes som aktive medlemmer. Og så kan også rotaractere bli medlemmer av en 

rotaryklubb mens de er fremdeles medlemmer av en rotaractclub. 

 
https://player.vimeo.com/video/169728997 

https://vimeo.com/304737887
https://player.vimeo.com/video/169728997
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12 UNGDOMSPROGRAMMER 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmene er utviklet for å gi et konkret og praktisk innhold til Rotarys målsetting om å «arbeide 

for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene». Hjemmeside: 

www.rotary.no. 

 

12.1 1-års ungdomsutveksling 
Rotary har et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram som årlig involverer mange rotarianere 

og tusenvis av unge over hele verden. Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til et annet land og 
en annen kultur. De bor privat hos en familie og fortsetter skolegangen i det «fremmede» landet.  
På samme måte er norske familier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det 

familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. Både rotaryfamilier og andre har 

mulighet til å være vertsfamilier. 

 
Ved det ettårige utvekslingsprogrammet bor studenten hos 2-4 vertsfamilier, og familien til 

studenten som reiser ut vil alltid få tilbud om å være vertsfamilie for innkommende student. 

Programmets formål er å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over 

landegrensene. Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet studenten reiser til 

passer på at ungdommen trives med familien og på skolen. Studenten vil også ha en fast 

kontaktperson, en rotarianer i vertsklubben, som skal være studentens faste støtte under hele 

oppholdet. For å søke må ungdommen være mellom 16 - 18 år (ikke fylt 18 år ved utreise), ha 

avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole, være skolemessig blant klassens beste tredjedel 

samt være sosial og utadvendt. All ungdom må anbefales av en rotaryklubb - også barn av 

rotarianere. Alle kan søke, man må ikke ha foreldre/besteforeldre i en Rotaryklubb, tvert imot. 

 

Distriktets ønske er at flere klubber skal engasjere seg i ungdomsutveksling - 1-årsutveksling, 

short-term og camps. Derfor bør dette også inngå i klubbens strategiske plan og slik sett gi økt 

forutsigbarhet og bedre planlegging. Det er viktig at alle klubber oppnevner en Club Youth 

Exchange Officer (CYEO) til å lede dette arbeidet. Distriktet tilbyr seminarer til informasjon og 

opplæring. 

 

Kristin Samuelsen  

Rygge Rotaryklubb 

Tel.: 95827785 

Epost: 

krisamue@online.no 

  

Gro Irene Holt  

Kløfta Rotaryklubb 

Tel.: 92817959 

Epost: 

Gro.Irene.Holt@edu.n

ord-odal.kommune.no 

 

Øivind Næssan Bråten  
Ass DYEO 
Nittedal Rotaryklubb  
Tel: 48243430 

Epost: 
oivind.n.braten@dnvgl.com 

http://www.rotary.no/
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12.2 Distriktets oppgaver og ansvar 
• Informasjon til klubbene/delta på klubbmøter med «ungdom» på dagsorden.  
• Informasjon/opplæring og sertifisering av klubber og vertsfamilier for innkommende 

studenter  
• Info/opplæring og støtte til CYEO og rådgivere 

• Hjelpe til med å intervjue søkere og deres foresatte 

• Godkjenne søknader og sikre videre formidling gjennom Multidistriktet 

• Informasjon og Ambassadørkurs for utreisende studenter og deres foresatte 

• Regelmessig oppfølging av rådgivere, outbounds og inbounds. Bistå i vanskelige saker. 

• Bidra i PETS/Distriktssamlinger/ledermøter 

• Bidra på Distriktskonferansen sammen med utvekslingsstudentene  
• Arrangere aktuelle samlinger og aktiviteter for ungdommene, både inbounds, outbounds og 

rebounds  
• Delta på nasjonale og internasjonale samlinger og møter 

• Markedsføre og informere om ungdomsutveksling generelt 

 

 

12.3 Viktige datoer 
 

Januar Valg av land er klart og student og klubb blir informert //studenter fra 

 Australia ankommer Norge 

Jan./feb. Språk- og kulturkurs for studentene fra Australia 

Jan./feb. Skicamp i Nesbyen 

Våren Avklare om klubben skal ha utveksling påfølgende år 

 Annonsere/lete etter gode kandidater 

Mars Holmenkollen-weekend 

Mars Klubbens frist for å melde behov for skoleplass for student som 

 kommer i august (hør med skolekontoret) 

April/mai Eksakt sted, klubb og vertsfamilie og skole blir avgjort 

April Ambassadørkurs for utreisende studenter 

Mai Guarantee Form sendes til student og er grunnlag for 

 oppholdstillatelse i utlandet; studenten tar kontakt med ambassade for 

 å søke visum/oppholdstillatelse 

Juni Norgestur (avlyst 2020) 

Juni Møte for alle studenter og foresatte i Oslo 

Juli/August Avreise «outbounds» 

August Klubbens frist for å melde behov for skoleplass for student som 

 kommer i januar (hør med inntakskontoret, kan være forskjellig) 

August Ankomst inbounds 

September Språk- og kulturkurs for studentene som kom i juli/august 

September Distriktskonferanse i et annet distrikt (her samles alle studenter som er 

 i Norge) 

Okt./nov. Intervjue studenter og familie sammen med klubb 

1. november Søknadsfrist for studenter til å levere søknad til klubben 

 

DYEO og ass. DYEO gjennomfører «sertifiseringsmøter» gjennom hele året for å gi klubbene og 

vertsfamiliene viktig informasjon/krav vedr. ungdomsutveksling 
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12.4 Klubbens aktiviteter og ansvar  
President og CYEO bør holde medlemmene orientert om utvekslingsarbeidet - både vedr. 

utvelgelse av kandidat for utreise og om den innkommende studenten. Det er viktig å huske at det 

er hele klubben som er vertskap for studenten.  
 

12.4.1 For ungdommer som reiser ut 
• Markedsføre og informere om ungdomsutveksling. Klubbene henvender seg gjerne til både 

ungdomsskoler og videregående skoler. Brosjyrer og infomateriell fås ved henvendelse til 

DYEO. 

• Behandle søknader og intervjue kandidater og foresatte 

• Invitere utreisende ungdom med familie til møter i klubben før avreise og holde kontakt 

underveis i utvekslingsåret 

• Invitere studenter til klubben etter hjemkomst for å fortelle om utvekslingsåret 

• Inkludere studenter i klubbaktiviteter etter utvekslingsåret. 

• Velge en rådgiver/kontaktperson for utreisende student 

• Utreisende student skal ha med seg klubbvimpler 

 

12.4.2 For ungdommer som kommer til Norge/distriktet vårt  
• Oppnevne en rådgiver for studenten. Fortrinnsvis kvinnelig til jenter og mannlig til gutter 

• Skaffe skoleplass, det skal meldes fra til skolen innen 1. mars våren før studenten kommer, 

innen 1. juli dersom studenten kommer i januar 

• Rådgiver bør delta på Distriktets «Ambassadørkurs» for å forberede seg til oppgaven med 

innkommende student 

• Informere skolen om Rotarys krav til skolegang - regler som for en ordinær norsk student. 

Informere om planlagt fravær (Holmenkollen weekend, skicamp, norsk kultur- og 

språkkurs) 

• Skaffe og forberede vertsfamilier: husk at man ikke er vertsfamilie i et helt år, det er i snitt 

3 måneder man er vertsfamilie, noen ganger en kortere periode, noen ganger en litt lengre 

periode.  

• Følge opp skolen og skolegangen. Skolegang er grunnlaget for oppholdstillatelsen. 

• Følge opp og støtte vertsfamiliene 

• Ha ukentlig kontakt med studenten og bidra til at han/hun deltar på flest mulig rotarymøter 

• Studentene er å betrakte som rotarymedlemmer 

• Studenten skal holde foredrag om seg selv og hjemlandet sitt for klubben. Studenten bør si 

noen ord på hvert møte, helst på norsk, både for å lære språket og for å få god kontakt med 

klubbmedlemmene 

 

Det er viktig at klubben inkluderer studenten i ulike klubbaktiviteter og at også medlemmene 

inviterer studenten til hjemmebesøk, familieaktiviteter o.a. Jo bedre klubbmedlemmene blir kjent 

med studenten, jo bedre blir utvekslingsåret for både student og klubben.  

Se også håndbok for rådgivere. Denne ligger på hjemmesiden med link 
http://www.rotary.no/no/ettarsutveksling#.XFGxVaeZO8o 

 
 
 

12.4.3 Å være vertsfamilie 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotary.no/no/ettarsutveksling#.XFGxVaeZO8o
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12.4.3.1 Er eleven en del av familien vil vi lykkes 
Å ta imot en utvekslingselev i familien er en fin måte å lære om en ny kultur på. Samtidig kan 

vertsfamiliene se norsk kultur gjennom noen andres øyne. Det kan være både lærerikt og 

morsomt. Vertsfamilie tilbyr først og fremst et trygt og godt hjem for en utvekslingselev. Eleven 

skal være en del av familien, og delta i familielivet på lik linje med andre familiemedlemmer. Og 

hvis du tenker at du er kanskje for gammel for å være vertsmor eller vertsfar, så vit at pensjonister 

er polulære som vertsforeldre, da de som oftest har bedre tid til studentene. 

 

12.4.3.2 Kan besteforeldre være vertskap for ungdom? Ja, sier rotarianer Tor Hartmark Berge 
Tor Hartmark Berge (76 år) sender følgende budskap: Det er enighet om at ungdomsutveksling er 

et av Rotarys viktigste prosjekter i bestrebelsene for å skape en bedre verden. Men det er ikke alle 

klubber som våger å delta. Vanligste unnskyldning er at klubben har for mange eldre medlemmer, 

og at vertskapsforpliktelsene bør overlates til yngre medlemmer, siden besteforeldre ikke anses 

som ideelle vertskap for ungdom. 

 

Jeg er selv bestefar på 75 år og gift med en bestemor i sin beste alder, og vi var siste rotaryår 

vertskap for en australsk skoleelev i ca. 8 måneder. Oppgaven fikk vi rett nok ikke etter nøye 

planlegging, men som et resultat av uheldige omstendigheter. Raskt utviklet oppgaven seg fra å 

være preget av skepsis og frykt til å bli preget av glede og entusiasme både for vertskap og gjest. 

Da perioden var over og eleven returnerte til sitt hjemland, følte vi på en måte et savn, men følte at 

vi hadde oppnådd et nytt og varig og uventet vennskap. Det er ikke vanskelig for oss å anbefale 

andre pensjonister i Rotary til å forsøke seg som vertskap for ungdom. Noen momenter som kan 

understreke dette: 

 

• Det kan vel hende at besteforeldregenerasjonen har bedre tid og anledning til å engasjere 

seg enn de litt yngre? 

• Kanskje noen av elevene til og med savner besteforeldre og kan ha nytte av omgang med 

noen litt eldre medlemmer? 

• Besteforeldrene har jo erfaring med både barn og barnebarn, selv om disse kanskje ikke 

bor i huset lenger, men kanskje er i nærheten og på besøk av og til og dermed tilgjengelig 

for eleven? 

 

Vår egen erfaring er at tilværelsen ble endret til det bedre ved at det kom en ungdom inn i huset. 

Det var en glede å ha omsorg for en ungdom igjen etter mange år som barnløse, og vi føler at det 

ble etablert et godt og varig forhold, som vi kan ha glede av også i ettertid. 

 

Deltagelse i ungdomsutvekslingen er en tidsbegrenset oppgave som gir varige gleder. Min egen 

klubb gjorde ikke nok forarbeide med å utpeke vertskaper, og vi fikk derfor en ekstra lang 

vertskapsperiode. Heldigvis gikk dette bra denne gangen, men vi vil anbefale at det søkes etter 

forpliktende samarbeide med andre familier både i egen klubb og naboklubber på forhånd. Det er 

ikke nødvendig at alle vertskap tilhører samme klubb, og verter utenom klubbene kan også være 

aktuelle. 

 

Prøv da vel! 
 

Tor Hartmann Berge, Sagdalen Rotaryklubb 
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12.4.4 Økonomi 
12.4.4.1 Klubbens kostnader vedr. en student 

Lommepenger kr 1000 per måned (australiere er i Norge i 12 

måneder, de andre 11)  

11 000 kr  

Språkkurs, 1 uke (andel på 50% av ca. 5000) 

  

2 500 kr (andre halvdelen delt mellom 

NORFO og distriktet) 
Skyss og opphold Høstmøtet for studentene  

 

3 000 kr  

Skyss og opphold Holmenkolltreff  

 

2 000 kr  

Skolemateriell 

  

500 kr  

Gaver til jul, bursdag, avreise  1 400 kr  

 
Andre div. utgifter til aktiviteter og integrering  

 

1 000 kr  

Totalt  22 400 kr  

Tilskudd fra distriktet*  5 000 kr  

Netto utgift klubb  22400 kr  

 

Øvrige utgifter til Vintercamp og andre frivillige turer m.m. er ikke klubbens ansvar. Alle klubber 

som tar imot studenten, får i 2020/2021 5000 kr som tilskudd fra distriktets Tiltaksfond. Dette 

beløpet kan variere fra til år. Alle som reiser ut, betaler nå 50 000 kroner uavhengig av hvilket 
land man reiser til. 

 

Når det gjelder støtte fra lånekassen kan vi ikke garantere dette, da det forutsetter at 

utvekslingsåret blir godkjent av skolen den enkelte går på. Men vi oppfordrer studentene 

som reiser ut til å søke, selv om vi ikke kan garantere at de får støtte. 

 

12.4.4.2 Utreisende studenten betaler følgende  
De som reiser ut betaler kr 50 000 kroner. Dette dekker: søknadsgebyr, informasjonsmøte, 

rotaryeffekter, flyreise, forsikring godkjent av Rotary og gaver til vertsfamilier. 

 

12.5 ALUMNI-programmer 
«Alumni» er et viktig program for å holde kontakt med studenter, osv. som har vært/er en del av 

«New Generations» program, blant annet utvekslingsstudenter, GSE-deltakere, RYLA-deltakere, 

Rotary-stipendiater, frivillige, VTT-deltakere og -ledere. Ansvarlig for programmet i D2260: Lars 

Erik Hermansen (larsehe@online.no). Lars Erik inngår i klubb- og medlemsutviklingskomiteen 

som Sean Armana leder.  

 

I vårt rotaryår skal vi samarbeide på tvers av komiteer slik at vi får engasjert og tatt vare på alle 

som har deltatt i et rotaryprogram. Utvekslingsstudentene er utrolig engasjerte og har virkelig 

levd rotarylivet i utlandet. De vil delta, hjelpe til med våre inbounds. De er virkelig fantastiske 

ambassadører, det finnes ingen bedre ambassadører enn studentene som har akkurat opplevd «the 

year of their life». 

 

Distrikt 2260 har ved slutten av rotaryåret 2010-2020 etablert en «Rotex»-klubb (Rotex 2260) 

som et første skritt på vei til å fange interessen av «rebounds». Dette er vårt distrikts første e-
klubb. 

 

mailto:larsehe@online.no


 

 

 

 

44 

 

 

12.6 Georgiastipendet  
Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige 

stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia, 

USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca. 90 

studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt 

studentmiljø. Et «scholarship» dekker alle skolekostnader for ett år, herunder studieutgifter, 

bøker, samt studentbolig og mat på studiestedet. Kandidatene dekker selv reise frem og tilbake til 

USA, lommepenger og forsikringer. 

 

Studiemulighetene omfatter de fleste fagområder, dog ikke medisin og tannpleie. Studentene søker 

ikke på studiested, men blir fordelt av Georgia Rotary Student Program. Skolen man fordeles til 

vil tilby den studieretning studenten har angitt på søknadsskjemaet. 
 

Søknadsfristen er 1. november året før man skal reise ut. Merk at det kreves avlagt en språktest, 

TOEFL og SAT-1 test (alternativt også GRE/GEMAT) for å komme inn på universitet i USA 

hvis du ikke har engelsk som morsmål. Et år som Georgiastipendiat gjør denne testen enklere. 
 

En kopi av søknadsskjemaet med vedlegg skal sendes den norske administrator for 
programmet innen samme frist til følgende adresse: 

Sean Armana 

Jeløy RK 

Mobil: 416 666 60  
E-post: sean@armana.no 

 

12.7 Georgia Takkestipendet  
I 1970 startet ordningen med Georgia Takkestipend. Fra 1986 har Norfo gått inn og sponset 3 faste 

stipendier for deltakelse på Den Internasjonale Sommerskolen ved UiO. Stipendiet er opprettet for 

å vise vår takknemlighet til GRSP (Georgia Rotary Student Program) for de flotte mulighetene en 

rekke norske ungdommer har fått gjennom ett års opphold i USA. 

 

Sean Armana (Jeløy Rotaryklubb) fra distriktet vårt har blitt valgt som leder for Georgia 

Takkestipendet. Fra og med juli 2020 innehar Sean begge roller – både for George Stipendet og 

Georgia Takkestipendet. 

 

12.8 Rotary Peace Fellowships 
Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universiteter. Hvert av disse universitetene vil ta 

inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene skal 

studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Følgende universiteter deltar: 

• Duke University og University of North Carolina at Chapel Hill, USA • International Christian 

University, Japan • University of Bradford, England • University of Queensland, Australia • 

Uppsala University, Sverige • Chulalongkorn University, Thailand  

https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships 

 

12.9 Camps 
Sommerleirer (camps) er et tilbud der ungdom fra forskjellige land deltar. I de fleste tilfellene bare 

en fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Varigheten på dette tilbudet er 

cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingen. De fleste er 

gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv. 

 

mailto:sean@armana.no
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
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12.9.1 Hvem kan delta? 
I utgangspunktet kan ungdom mellom 15 – 24 år delta på disse sommerleirene. Arrangørene eller 

klubbene som inviterer setter aldersgrenser for sine arrangement. Grunnen til dette er ønske om å 

få en gruppe som er forholdsvis likt aldersmessig sammensatt. 

 

Den som søker bør være utadvendt og sosial. Hensikten med at Rotary har dette tilbudet er nettopp 

å bli kjent med andre land sin kultur og levemåte. Språket på disse samlingene er engelsk så den 

som søker må beherske dette tilfredsstillende. Deltagerne vil bli som hovedregel bli innlosjert i 

forskjellige vertsfamilier og vil få innsyn i det aktuelle landet sin måte å leve på. Gjennom samvær 

med andre deltagere vil han også få innsyn i andre land og hvordan de har det. Kanskje spesielt 

forhold som berører ungdom som utdannelse og muligheter videre i livet. Videre vil man selvsagt 

bygge nettverk som kan komme til nytte senere i livet. 

 

12.9.2 Hvordan fungerer dette? 
Fra januar til april blir mange forskjellige sommerleirer presentert. De fleste land i Europa og noen 

utenfor Europa arrangerer sommerleirer hvert år. Totalt blir det årlig arrangert i overkant av 80 – 

100 sommerleirer rundt omkring. Invitasjonene som kommer har informasjon om alder, antall 

deltagere, tidspunkt og program for samlingen. Sommerleirene har gjerne et tema og det kan være 

så mangt alt fra dykking, seiling, kultur, sykling, musikk, osv, osv. Liste over de forskjellige 

tilbudene blir lagt ut på http://rotary.no så snart det kommer invitasjoner. Etter hvert blir denne 

listen oppdatert jevnlig. 

Den som vil delta på en slik sommerleir må sende inn en søknad til nærmeste Rotaryklubb. 

Søknad kan også sendes til ansvarlig i rotarydistriktet. Det er viktig at denne kommer så snart som 

mulig etter at en sommerleir er annonsert da den kan være fullbooket etter en stund. 

Søknadskjemaet ligger på www.rotary.no og kan lastes ned derfra. Den som får plass på en 

sommerleir må betale kr 1.500 i gebyr (2020). Det er ikke gebyr for å sende inn en søknad. 

 

12.10 RYLA – Rotary leadership awards – Ledelseseminar for ungdom 
 

 
 

RYLA 2021 arrangeres i mars på Oscarsborg festning. RYLA 2021 arrangeres av område F.  

 

12.10.1 Hva er RYLA? 
Målsettingen med RYLA er å gi ungdom i alderen 18 - 25 år som har vist lederegenskaper eller 

som blir fremtidens ledere, impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv 

og forvaltning. Seminaret går vanligvis over en utvidet weekend i marsmåned, men på grunn av 

coronaviruset flyttet til 16.-18. oktober 2020. Sponsorklubb dekker normalt utgiftene for 

deltageren, men det hender også at lokalt næringsliv/arbeidsgiver bidrar. Seminaret bør lyses ut på 

videregående skoler i området. 

 

Vertsklubbene inviter gjerne den eller de ungdommer som klubbene har sponset til å holde et 

foredrag om sine opplevelser. Hold gjerne kontakt med de ungdommene som sendes på RYLA. 

Om noen år kan noen av disse være mulige rotaract- eller rotarymedlemmer. 
 

Temaene er innenfor etablering, igangsettelse, ledelse, etikk, entreprenørskap og ungt lederskap. 

Deltagelse i programmet bidrar til en unik nettverksbygging for unge, kommende ledere. 

http://rotary.no/
http://www.rotary.no/
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12.10.2 Målsettinger er:  
• Vise at Rotary respekterer og yter for ungdom 

• Tilby ungdom ansvar/oppgaver i frivillig arbeid 

• Oppfordre til ledelsesengasjement 

• Offentlig anerkjenne unge ledere 

 
12.10.3 Målgruppen 
Ungdommer fra ditt nærområde som har utmerket seg med initiativ eller pågangsmot til å «yte noe 

for andre» (Service Above Self) – du finner dem ofte innen forskjellige organisasjoner, foreninger 
eller interessegrupper. Alderen bør være mellom 18 og 25 år, dette for at de skal ha viss erfaring 

og innspill til gruppe arbeider. Nærmere informasjon og søknadsskjema finner du  
på: https://www.facebook.com/ryla.2260/. Spørsmål rettes til ryla.2260@rotary.no. og leder av 

RYLA komiteen Britt Heidi Berger: britt.berger@me.com eller tlf. 975 94 183. 

 

12.11 Alumni – framtidige rotarymedlemmer – kanskje, kanskje ikke 
 

 
 

Datteren til IPDG Jutta, Rebecca Lorena Bachmann, er over middels interessert i grunnene til at 

utvekslingsstudentene ikke er med i Rotary. Rebecca har gjennomført en undersøkelse blant 

rundt 29.000 utvekslingsstudenter fra hele verden gjennom en lukket FB-gruppe hun er medlem 

i. Kun 1.4% har blitt medlem i Rotary. Hvorfor så få? En sa “After my exchange in 1996-97, I 

always wanted to join. However, I too, got turned down because I didn't have a profession at the 

time. Now, I am 39 years old and officially a Rotarian. I had to be extremely pushy to even be 

considered” og en annen “The sad truth is, Rotary is having trouble with memberships, but as 

returning students, we don't need to be motivated...we are already motivated! Rotary just needs 

to figure out how to harness that power.” 

 

Så? Ikke bare send studenter på utveksling. Ta vare på dem når de kommer tilbake, inviter 

dem inn i rotary eller rotaract. De er en verdifull ressurs for Rotarys framtid. 
 

40.6%

13.5%

12.8%

11.9%

7.2%

5.6%

4.7%

2.0%

1.4%

0.3%

I have not joined since returning…

I was a member but have left

Rotex

Rotaract

My family is in Rotary

Attend once a year to meet new…

Volunteer but have not joined officially

Interact

Rotary

Joined another service group
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13 THE ROTARY FOUNDATION  
 
Med utgangspunkt i Paul P. Harris sitt yrkesetiske og sosiale formål med Rotary hadde 

organisasjonen fra starten klare mål med sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste, lokalt og 

internasjonalt. Dette skapte et behov for å kunne organisere finansiell støtte. Et viktig trinn i 

Rotary sin historie var derfor opprettelsen av rotaryfondet i 1917. 

 

Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig finansielt fundament i Rotary sitt arbeid for å 

støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter gjennom 

et stort antall aktiviteter som etter hvert har hjulpet millioner mennesker. Fondets motto er: 

  
 

DOING GOOD IN THE WORLD 
 

 

I 2018 ble The Rotary Foundation plassert blant Topp 10 av organisasjonene som “put their 

donations to good use” (https://www.directrelief.org/2018/08/ten-of-the-best-charities-direct-

relief-tops-charity-navigators-list/) av The Charity Navigator . 

 

Det foreligger en egen TRF-håndbok på norsk som kan lastes ned fra Distriktets hjemmeside: 

http://d2260.rotary.no under fanen Rotaryfondet (TRF). Denne går grundigere inn i både 

bidrag-og tilskuddsordningene gjennom Rotary Grants. Det mest vanlige er å søke om District 

Grants eller Global Grants. Dette finner du også i TRF-håndboka nevnt ovenfor. I følgende skal 

vi beskrive de viktigste «grants» i korte trekk. 

 

13.1 The Rotary Foundations  fokusområder  
 

• Fred og konfliktforebygging/løsning  

• Sykdomsforebygging og behandling  

• Vann og sanitær  

• Barne- og mødrehelse  

• Grunnutdanning og leseferdighet  

• Økonomi og samfunnsutvikling  

• Støtte miljøet 

  

 

13.2 Rotary Grants 
The Rotary Foundation identifiserte et økende behov for å forenkle sin virksomhet, bedre 

effektiviteten og ha sterkere fokus på resultatene og for å øke offentlighetens oppmerksomhet og 

kunnskap om Rotary. Rotary Grants gjør det mulig å oppnå dette og er The Rotary Foundation sin 

modell for å støtte distrikt og klubber i gjennomføringen av sine prosjekter. 

Under Rotary Grants tilbyr fondet to typer Grants: District Grant og Global Grant. 

Klubbens håndtering av Rotary Grants og de fleste øvrige anliggender i rotarysammenheng gjøres 

gjennom «My Rotary» på www.rotary.org. Innlogging gjennom My Rotary gir tilgang til alle  
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relevante verktøy. I fanene øverst på siden vil du, avhengig av verv, finne de verktøy du har 

tilgang til. 

 

13.2.1 District Grant (Distriktstilskudd) 
District Grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert 

distrikt får velge hvilke aktiviteter det vil finansiere med disse tilskudd. District Grant kan brukes 

til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet: 

 

• Humanitære prosjekter, inkludert tjenestereise og innsats i forbindelse med katastrofer 

• Stipender for alle nivå, tid, sted og fagområde 

• Yrkesrettet opplæring (VTT) uten begrensninger i team størrelse og tidsperiode 

 

Distrikter må være kvalifisert (sertifisert) før de kan administrere distrikt tilskudd. 

For å søke om et distrikts tilskudd sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til 

distriktet (ikke The Rotary Foundation), som forvalter og distribuerer tilskuddsmidlene. Distriktet 

kan årlig bruke inntil 50 prosent av sitt District Designated Fund (DDF) til ”District Grant”. 

Distriktet får denne støtten som et engangsbeløp, som deretter distribueres til klubber som har søkt 

om og fått godkjent prosjekt. 

 

13.2.2 Global Grant (Globalt tilskudd) 
Globalt Grant støtter store internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater innenfor 

ett eller flere av de seks fokusområdene. Økonomisk støtte fra TRF strekker seg fra 30.000 USD 

til 200.000 USD. Globalt Grant må: 

• Være et internasjonalt partnerskap mellom rotarydistrikt og/eller rotaryklubb i landet der 

prosjektet gjennomføres, og en Rotary klubb eller distrikt utenfor dette landet. 

• Være bærekraftig og inkludere planer for langsiktig suksess etter at de globale bevilgede 

midler har blitt brukt. 

• Inkludere målbare mål som dokumenteres gjennom framdriftsrapporter. 

• Være i samsvar med minst ett av Rotarys seks fokusområder. 

• Dekke reelle behov i lokalsamfunnet. 

• Inkludere aktiv deltakelse fra både rotarianere og medlemmer av lokalsamfunnet. 

• Fortrinnsvis være initiert av rotaryklubb(er) i landet prosjektet er rettet mot. 

• Utløse minimum USD 15.000 i matching fra TRF, som medfører at totalt budsjett må være 

minst USD 30.000. 

• Oppfylle de generelle kravene som stilles for å få tilskudd. 

 

Global Grant kan brukes til å finansiere: 

• Humanitære prosjekter som støtter målene for ett eller flere av fokus områdene. 

• Stipend for akademiske studier på universitetsnivå («graduate») som er knyttet til ett eller 

flere av områdene fokus. 

• Yrkesopplæring lag (VTT), som er grupper av fagfolk som reiser inn til eller ut fra Norge, 

enten for å lære mer om sitt yrke eller undervise lokale fagfolk innen et bestemt felt. 

 

The Rotary Foundation godtar globale søknader på rullerende basis gjennom hele året. Før et 

distrikt eller klubb kan søke om stipend, må kvalifiseringsprosessen være fullført. Søknaden 

innsendes elektronisk (online). 

Global Grant prosjekt finansieres med en kombinasjon av District Designated Fund (DDF), 

kontanter og midler fra TRFs World Fund (WF). Tilskudd fra WF vil utgjøre 100 prosent av 

distriktets bruk av DDF midler til prosjektet og 50 prosent av kontantbidraget i prosjektet. 
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13.3 Bidrag kan gis til fire ulike fond 
13.3.1 Annual Fund (AF) 
Innbetalte midler benyttes som prosjektstøtte 3 år etter det året de innbetales. Midlene fordeles 

etter SHARE prinsippet der 50 % går til verdensfondet (WF) og 50% til distriktenes øremerkede 

fond (DDF). Midlene blir benyttet som prosjektstøtte til de forskjellige programmene som TRF 
har eller vil utvikle. Distriktene kan bevilge midler fra sitt DDF til blant annet Polio og fredsfond. 

Om distriktets klubber søker om Global Grant (til prosjekter) slik at alle midlene i DDF blir 

benyttet til å støtte slike prosjekter, vil alle de penger som er innbetalt av distriktets medlemmer til 

AF komme tilbake som støtte til prosjekter som gjennomføres av distriktet eller klubber i 

distriktet. 
 

13.3.2 Endowment Fund (tidligere Permanent Fund) 
Består av innbetalte midler fra rotarianere i form av gaver, donasjoner osv. Den innbetalte 

kapitalen er buffer eller sikkerhet mot uforutsette forhold. Det brukes ikke av kapitalen og TRF 

har en målsetting om å bygge fondet opp til en milliard USD innen 2025. Avkastning av fondet 

går til Annual Fund og administrasjon av TRF. Rotarianere som innbetaler USD 1000 eller mer til 

endowment fund kalles benefactor. 

 

13.3.3 PolioPlus Fund 
Innbetalingene til fondet går i sin helhet til å bekjempe polio. Polio er nesten utryddet, men 
det er allikevel nødvendig å fortsette innsatsen en stund til. Du finner mer stoff om PolioPlus 
her: http://www.rotary.org. 
 

13.3.4 Peace Fund 
Innbetaling til fredsfondet finansierer ca. 50 studenter hvert år på masterstudiet som studerer ved 6 

universiteter rundt omkring i verden. Dette studiet leder frem til master grad i «Peace and Conflict 

Resolusion». Fra Norge har vi hatt flere studenter som har tatt en slik mastergrad. I tillegg får ca. 

50 studenter Professional Development Certificate, som er et 3 mnd. studium på Chualalongkorn 

Universitetet i Thailand. 

 

14 SAMFUNNSTJENESTE  
Samfunnstjenesten er et av Rotarys fem tjenesteområder og fokuserer på de lokale prosjektene og 

aktivitetene vi/klubbene her. 
  
Samfunnskomiteen skal bidra til samfunnsprofilen av distriktet, komme med råd og tips når det 
angår samfunnsrelaterte prosjekter og aktiviteter, hjelpe DG å holde en oversikt over 

samfunnsrelaterte prosjekter, kan være både i inn- og utlandet, men utlandet er mest dekket 

gjennom internasjonal tjeneste. Følgende er en liste som er publisert i styringsdokumentet for 

distriktet: 

 

• Motivere for et sterkt engasjement i lokale (og internasjonale) prosjekter  
• Hjelpe klubbene til å finne egnede lokale og/eller internasjonale prosjekter 

• Bistå med å formidle kontakt mellom aktørene  
• Gi råd mht. planlegging og gjennomføring av prosjekter  
• Oppmuntre til samarbeidsprosjekter mellom klubbene, og - hvis behov - bistå med 

koordinering Involvere/delegere til AG i aktuelt område 

• Holde kontakt med TRF-komiteen  
• Motivere klubbene til å registrere prosjektene sine i «Rotary Club Central» og 

«Rotary Showcase» 

 

http://www.rotary.org/
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Leder for samfunnstjenestekomiteen er IPDG Jutta Bachmann: info@jutta-bachmann.com eller 
tlf. 908 32 053  
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DEL 2 

15 VIKTIGE DIGITALE VERKTØY  
Et sammendrag om de viktigste digitale verktøy finner du her: http://support.rotary.no/no/news-

single/32#.XFa0dtEo-8o. Du finner også detaljert informasjon på websiden til distrikt 2250 

(http://d2250.rotary.no/file-manager/file/Kurs/Rotarys%20verktoykasse.pdf?context=mosdoc) og 

instruksjonsvideoer om bruk av hjemmesider, Medlemssnettet, og e-postprogrammet finner du 

her:   

 

http://d2250.rotary.no/no/kursvideoer#.XHwwOaeZO8o. Dette flotte materialiet har blitt stilt 

til disposisjon av Einar Solheim fra Bergen Sydvesten – lett og enkelt å forstå og følge.  

 

I følgende finner du en kort oppsummering av det viktigste verktøyet. 

 

 
 

15.1 Hvordan logge på «ROTARY MEDLEMSNETT»? 
Som nevnt annet sted i håndboka, foretas vedlikehold av medlemsregisteret i Rotary 

Medlemsnett som er en norsk internettløsning som sørger for å overføre medlemsdata til den 

internasjonale databasen (som du finner under My Rotary). Klubbens president og aekretær har 

tilgang til å oppdatere data her, men bare i «sitt» rotaryår, så her må «sittende og innkommende» 

samarbeide om dette. 

 

Alle medlemsendringer, endringer i klubbopplysninger og kommende års styre må legges 

inn snarest mulig her! For øvrig inneholder «Medlemsnettet» mange andre muligheter som 

omtales på distriktets kurs og hjemmeside. 

 

Man må ha en «konto» (Brukernavn og passord) i det overliggende «menysystemet» 

APPSCO.com for å komme til den norske løsningen «Min side». Brukernavnet er den e-

postadressen som hvert medlem er lagt inn med i Medlemsnett. Passordet får man når man første 

gang oppretter en «konto» («Create account…»), eller senere bruker valget «Forgot password». 

Da får man en e-post med nødvendige opplysninger. 
 

For å kunne logge inn bruker man enten «Min side» oppe til høyre på klubbens hjemmeside, eller 

bruker linken https://appsco.com 

http://support.rotary.no/no/news-single/32#.XFa0dtEo-8o
http://support.rotary.no/no/news-single/32#.XFa0dtEo-8o
http://d2250.rotary.no/file-manager/file/Kurs/Rotarys%20verktoykasse.pdf?context=mosdoc
http://d2250.rotary.no/no/kursvideoer#.XHwwOaeZO8o
https://appsco.com/
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Her er «Min side» i Appsco.com som kommer opp etter innlogging. Når du er logget på din 

AppsCo-konto, kommer du til AppsCo-dashbord med Rotary-bokmerker. Der finner du Rotary-

Medlemsnett-bokmerke som sender deg direkte til medlemsnettet med kun en klikk. Avhengig av 

rolle du har, kan du redigere egen profil, klubbens eller distriktets profil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Hvis du får feilmeldingen nedenfor når du skal inn på Rotary medlemsnett, eksisterer ikke e-post 

adressen du er logget på med i medlemsnettet. Ta kontakt med sekretær i klubben for å få rettet 

opp e-post adressen på din medlemsprofil. Når e-post adressen er endret bør man vente 24 timer 

før man prøver å logge på med den nye e-post adressen. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Les mer om hvordan du logger deg på Medlemsnettet her: 

http://support.rotary.no/no/hvordan-logge-pa-rotary-medlemsnett 

 

 

 

http://support.rotary.no/no/roller
http://support.rotary.no/no/hvordan-logge-pa-rotary-medlemsnett
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15.2. Hva kan Medlemsnettet brukes til? 
15.2.1 Hvordan får en oversikt over presidenter, sekretærer og klubbkasserere  
 

Oversikt over disse hentes fra Medlemsnett via «Rapporter» og herunder «Medlemsrapporter». 

Her kan man velge Rolle og deretter Distrikt eller Klubb og så nederst krysse av for hvilke 

opplysninger som skal tas med (klubbnavn, adresse, e-post, mobilnr osv.). Klubbene kan ha opp til 

3 webredaktører. Det er klubbens CICO som kan tildele roller.  Alt som er i Medlemsnettet flyttes 

til Rotary International (rotary.no), ikke omvendt! Viktig å huske.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

15.2.2 Hva kan medlemmene redigere?  
Medlemmer kan endre opplysninger om seg selv i Medlemsnett etter innlogging, men IKKE dette:  

• Klubbnavn 

• Klubbnummer (kun fra RI) 

• Opptaksdato 

• Medlemsnummer 

• Medlemstype 

• Fadder 

• Klassifikasjon 

• Æresbevisninger 

• Unntak fra møteplikten  

• Medlemshistorikk 
 

15.3. Hjemmesider 
Alle klubber, distrikter og NORFO har fått en mal for websidene. Hold sidene oppdatert med 

viktig og interessant informasjon. Websidene skal brukes aktivt av medlemmene og tiltrekke 

potensielle nye medlemmer.  
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15.4 E-post 
Rotary i Norge bruker noe som heter «Zimbra Web Client».  

Klubb-epost: klubbnavn@rotary.no 

Distrikt-epost: d2260@rotary.no 

Funksjonsbasert (rollebasert) epost f. eks.: Dico2260@rotary.no 

 

Gjennom mange år har vi benyttet et epostsystem i Rotary som har hatt sine store mangler. Som 

tidligere informert bl.a. på siste PETS har vi jobbet med å få på plass et nytt epostsystem for 

klubbene. 

I forbindelse med nytt Rotary-år bytter vi nå til Google G Suite som e-post system. Du kan lese 

mer om e-post tjenester i G Suite her . 

Google G Suite inneholder også en rekke andre tjenester klubben kan benytte.  Du kan lese mer 

om hva G Suite er på vår support-side her. Du kan også finne mye info med søk etter G Suit på 

nettet. 

Hver klubb MÅ ha en G Suite konto med tilhørende e-post som er uavhengig av hvem som er 

tillitsvalgt i klubben. Denne skal brukes også på klubbens kontakt-formular på hjemmesiden. 

For å logge inn går du inn på følgende adresse: 

https://gsuite.google.com/dashboard 

Pålogging er xxxx@rotary.no 

Passordet er Midlertidig&&xxxx 

 

Hust at: 

Klubbens epost SKAL være en @rotary.no adresse 

Hjemmesiden har en kontaktformular som bruker klubbens epost 

Funksjons-epost gjør det mulig å overlate informasjon til neste tillitsvalgte 
 

15.5 Hjelp og støtte 
Det er anbefalt å følge følgende prosedyren. Hvis du oppdager problemer sjekker du først 

«support.rotary.no», hvis ikke du finnerhjelp, så går du videre til data-ansvarlig i klubben, osv. 

osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubbene kan ikke ta direkte kontakt med leverandør, denne muligheten har blitt stengt, siden 

kontakt med «WebComputing» koster mye penger.  

Henvendelser kan også sendes til support@rotary.no, bruk distriktsnummer (f. Eks. D2260) som 

en del av emnefeltet, da vil eposten videreformidlet til DICOen i distriktet dit.  
 

 

mailto:klubbnavn@rotary.no
mailto:d2260@rotary.no
mailto:Dico2260@rotary.no
http://support.rotary.no/file-manager/file/Rotary%20Norge%20overgang%20til%20Google%20tjenester.pdf?context=mosdoc
http://support.rotary.no/file-manager/file/Hva%20er%20Google%20G%20Suite%20for%20Rotary%20i%20Norge.pdf?context=mosdoc
https://gsuite.google.com/dashboard
mailto:xxxx@rotary.no
mailto:support@rotary.no
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15.6 Nettmøter 
GoToMeeting er en programvare som NORFO gjør tilgjengelig for distriktene som gjør det mulig 

å gjennomføre møter på nettet, og spare reisekostnader og tid i organisasjonen. NORFO har 

fordelt en lisens til hvert distrikt. Det er DICO (Johnny Rivli i D2260) distriktet som er bruker av 

denne. Han kan sette opp møter med inntil 250 deltakere og la andre styre møtene etter at de er 

startet. Hvem som helst kan bli invitert til møte og deltar gjennom nettleseren sin etter invitasjon 

via epost. Logg inn på din lisens på nettadressen https://www.gotomeeting.com.  

Finn informasjon om hvordan du bruker programvaren her: http://support.rotary.no/no/nettmoter-

med-gotomeeting#.XFa3QtEo-8o    

 

 
 

Alle klubber har nå fått nye eposter/tilgang til Google G Suite. Her finnes det også gode 

muligheter til å gjennomføre nettmøter på (se info under 15.4). 

 

 

15.7 Rotary.org og hva du kan bruke den til 
Visste du at websiden til Rotary.org har blitt kåret (International Academy of Digital Arts and 

Sciences) til den beste webside av en forening i hele verden (https://www.rotary.org/en/rotary-

website-wins-webby-award)  

Se denne videoen for å finne ut hva Rotary.org websiden har å tilby – og det er mye, og definitivt 

verdt flere besøk og som kilde for logoer, videoer, prosjektidéer, samarbeidspartnere og ikke minst 

informasjon om klubbene: https://vimeo.com/205136622  

 

https://www.rotary.org/en/rotary-website-wins-webby-award
https://www.rotary.org/en/rotary-website-wins-webby-award
https://vimeo.com/205136622
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14.7.1 Hvordan opprette «My Rotary» på «ROTARY.ORG»? 
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15.7.2 Hvordan logge på «Rotary Club Central»? 
Gå til www.rotary.org og logg deg på med brukernavn (din registrerte epostadresse) og passord. I 

den vannrette menyen vil du under «Manage» finne «Rotary Club Central» (nede til venstre). Velg 
dette, og du vil få tilgang til de verktøy og rapporter som du har fått rettigheter til, avhengig av 

hvilken rolle du har i klubben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis man er på «My Rotary», kan man også komme til «Rotary Club Central» via 
«Manage»-menyvalget (men det finnes flere andre muligheter).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når du har valgt «Rotary Club Central» kommer du til denne siden hvor du finner masse 

informasjon om klubben din. Men husk, medlemslisten kan du se her, men forandre kan du 

medlemsinformasjon kun i «Medlemsnett». Informasjon du forandre i «Rotary Club Central» blir 

ikke overført til «Medlemsnett».  

 

http://www.rotary.org/
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15.7.3 Klubbens planlegging av rotaryåret («Rotary Club Central») 
 
Klubbene skal legge sine planer og sette sine mål for året ved å ta hensyn til klubbens vedtatte 

langtidsplaner og se hen til distriktets strategiske planer (se lenger foran i håndboka). Det er opp 

til klubbene å velge sine målsetninger. 

Tidligere har Klubbens Planer og Mål for året blitt rapportert inn på et skjema (KPM) på våren. 

For kommende rotaryår skal klubbens viktigste mål innen Medlemsutvikling og TRF- og End 

Polio-bidrag registreres inn i Rotary Club Central innen 1. juni.  
Bak de forskjellige fanene oppe i bildet, kan man også for eksempel legge inn: 

• Mål som klubben setter seg for ungdomsprogrammene (Fane: Young Leaders) 

• PR /Kommunikasjon, (Fane: Public Image) 

• Årets prosjekter og rapportere resultatet av disse etter hvert. (Menyvalg til venstre: Service 

Activities) 

• Legger man inn KR / USD og dagsverk for prosjektene, vil man både klubbvis, 

distriktsvis og for Rotary samlet kunne se «verdien» av vår frivillige innsats. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å kunne bruke «Rotary Club Central» må man ha hjelp av årets president eller sekretær, for de 

innkommende har ikke tilgang før rotaryåret begynner, den 1. juli. 

Man må logge seg inn med sitt brukernavn (e-post-adresse) og tilhørende passord hos RI. 

Link direkte til Rotary Club Central: https://rcc.rotary.org 

https://rcc.rotary.org/


 

 

 

 

60 

 

15.8 Rotary showcase 
La også verden vite hva klubben din driver med. Her kan du også finne prosjektpartnere og mye 

mer.  

 
 

 

16 VIKTIGE TIDSFRISTER 
Følgende tidsfrister gjelder for viktige rapporter og påmeldinger osv. fra klubbene i forbindelse 
med rotaryåret 2019/2020.  

 

Dato 

  

Aktivitet 

  

Ansvarlig 

  

Mottaker 

 

        
            

 15.mai  Delegering av stemmerett ved RI   
Presidenten 

 
DG Jutta Bachmann 

2020 
  

Convention i Honululu, Hawaii 
   

         
           

    
Sjekke at medlemsinformasjonen er 

 Sittende sekretær i    
 

30.juni 
  

samarbeid med 
   

  korrekt både i RIs og NORFOs    RI og D-2260  

2020 
    

innkommende 
  

  
medlemsregister 

     

      
sekretær 

   
          
         

 Juni/Juli  Avreise utvekslingsstudenter   CYEO  Klubber i utlandet 
            

 
1. juli 

 Nå er du president, inspirator,        
  motivator osv. og har fått adgang til  President, Sekretær  RI  

2020 
     

  
klubbsidene på RIs «My Rotary» 

       

           

 31.juli  
Betale halvårskontingent til RI 

  
Kasserer 

 
RI 

 
2020 

      

          

          

 31.juli  Betale halvårskontingent til Distrikt  
Kasserer 

 
D-2260 

 

2020 
 

2260 
    

        
          

 Høsten  Sørge for påmelding til diverse kurs i  
President 

 Oppgitte  
2020   distriktets regi    påmeldingsadresser        

          

 1. august  Klubbens planer og mål for   Innkommende  
Club Central 

 

2020 
  

2020/2021 (Club Central) 
  

president 
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Påmeldingsfrist til 

     Oppgitt adresse i 
 

Aug. 2020 
   

President 
 

innkallingen fra   
Distriktskonferansen på Kolbotn 

   
         Kolbotn RK  
           
           

 August  
Ankomst utvekslingsstudenter 

  
CYEO 

 
Klubben 

 
2020       

          
           

    
Distriktskonferansen på Kolbotn , 

  President og    
 

Sept. 2020 
   

medlemmer i 
 

Kolbotn RK 
 

  
19.og 20. sept 

    

      
klubbene 

   
          
          

 1. okt.  Siste frist for søknad fra kandidater  
President 

 Georgia Rotary 

2020 
  

til Georgiastipendet 
   

Student Program        
          

    Ferdigstilling/fremsendelse av  Ungdomsutvekslings-  Ungdomsutvekslings- 

 1.nov 2020  godkjente søknader fra kandidater til  ansvarlig i klubben  ansvarlig i D-2260 

    Ungdomsutvekslingen 2021/2022   (YEO)  (DYEO)  
           

 Medio  RYLA 2020 (flyttet til 16.-18. okt.   
Presidenten 

 
Leder Ryla Komiteen  

sept.? 
 

pga coranaviruset) 
   

         

            
   

President/nytt styre   
President    

    

31.des. 
Frist for medlemsendringer til Rotary Sekretær 

Har betydning for 

2020 medlemskontingent   

    

31.des. 
Frist for innsending av nytt styre til Sekretær, president,  
Rotary Norge på Medlemsnett, samt innkommende  

2020 
 

DG og DGE president 
 

  
    

14.jan. 

Midtveismøte President DG 
2021    

    

Des 2020/ 
RYLA 2021 President RYLA-komité 

Jan 2021    

    

Våren Sørge for påmelding til diverse kurs i 

President 

Oppgitte 

2021 distriktets regi påmeldingsadresser  
    

31.jan. Betale RI kontingent på USD 34 per 

Kasserer RI 
2021 medlem til Distrikt 2260   

    

31.jan. Betale halvårskontingent til Distrikt 

Kasserer D-2260 
2021 2260   

    

15.feb. 

Frist innbetaling Annual Giving TRF Kasserer TRF 
2021    

    

15.mai Delegering av stemmerett ved RI 

Presidenten DG Ine Barlie 2021 Convention i Tapei, Taiwan 
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Sjekke at medlemsinformasjonen er 

Sittende sekretær i  

31.mai samarbeid med 
 

korrekt både i RIs og NORFOs RI og D-2260 
2021 innkommende 

medlemsregister 
 

 
sekretær 

 

   

Juni 2021 Presidentskifte 
President/Innk.  
president 

 

   

    

 

 

Ajourføring av medlemsregistrene i RIs og NORFOS (Medlemsnett) databaser skal foretas 

løpende gjennom hele året av sittende sekretær. My Rotary endres av medlemmene selv.   

 

17 SEMINARER OG OPPLÆRING GJENNOM ÅRET 
 

17.1. Rotary Leadership Seminar (RLI) 
Rotary Leadership Institute ble startet internasjonalt i 1992 for å gi 

medlemmene en mulighet for å lære seg mer om Rotary og om lederskap. 

Division Norway ble etablert i 2017 av distriktene D2260 og D2310, med 

første kurstilbud høsten 2018.  

 

RLI gjennomføres som en dialogbasert og interaktiv opplæring med høyt 

tempo og mye aktivitet, der deltakernes engasjement og profesjonelle bakgrunn 

blir brukt.  

 

RLI er en investering i din klubbs fremtid og et tilbud til de rotarianere som vil bidra til klubbens 

utvikling. Deltakerne får økt kunnskap om Rotary og lederskap i en ideell organisasjon, som kan 

tilpasses på alle nivåer i organisasjonen. RLI bidrar til økt engasjement og entusiasme for å utvikle 

klubben. RLI gir ikke opplæring til bestemte roller eller verv, men vil inspirere til aktivt 

medlemskap.  

 

Opplæringen går over tre kursdager, gjerne lørdager i løpet av en periode på 2-3 måneder. 
Kursene ledes av fasilitatorer. En fasilitator defineres som en person som hjelper en gruppe 

mennesker med å arbeide mot et felles mål. Fasilitatoren konsentrerer seg om selve prosessen, og 

lytter til alle involverte for å kanalisere de krefter som hjelper gruppen til å nå sitt mål. Datoene 

for høst 2020 og vår 2021 blir kunngjort i løpet av sommeren 2020. 

 

Fasilitatorene får særskilt opplæring. De er rotarianere med erfaring fra ulike verv innen Rotary, 

og har også ellers relevant bakgrunn for rollen.  

 

Et diplom og en pin tildeles deltakerne etter gjennomgått program.  

For mer informasjon, henvend deg til Elsa Nysveen, koordinator for D2260 og i Norge, 

elsa.ny@online.no eller gå inn på hjemmesiden www.rotaryleadershipinstitute.org eller 

www.rlifiles.com.  

 

Hvem bør delta på RLI?  

Alle interesserte rotarianere er velkomne etter nominasjon fra egen klubb. Gruppen blir satt 

sammen av 1-2 deltakere fra hver klubb som deltar. Det er ideelt å delta på RLI når man er ganske 

ny som rotarianer. Også mer erfarne medlemmer som er nysgjerrige på Rotarys verden utenfor 

egen klubb er velkomne.  

 

http://www.rlifiles.com/
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17.2 Club Visioning  
Club Visioning er en strukturert prosess som skjer i en enkelt klubb i 

løpet av kun én ettermiddag. Club Visioning er langsiktig planlegging 

for rotaryklubber. Målet er at de enkelte klubbene skal oppnå 

konsistens og kontinuitet fra år til år i sine programmer og aktiviteter. Distriktet tilbyr øvede 

veiledere som kommer til klubben din og bistår medlemmene med å gjennomføre en prosess. 

Formålet er å etablere en felles forståelse for grunnlaget for klubbens eksistens, og hvilken retning 

klubben skal utvikle seg i.  

Club Visioning er basert på at klubben selv definerer og finner svar på viktige spørsmål om 

utvikling av klubben de neste 3 årene og er basert på medlemmenes tanker, innspill og ideer og 

bidrar til å skape en felles forståelse for fokus på viktige saker. Prosessen også engasjerer og 

sveiser sammen klubbmedlemmer.   

 

En slik kveld ser f. eks. slik ut:  

16:30-17:00: Ankomst, hilse på hverandre  

17:00-17:15: Måltid, sosialt  

17:15-18:00: Åpning, presentasjon, gjennomgang av øvelsen 

18:00-18:40 Bildet om 3 år, hva har vi av egne tanker og idéer 

18:40-20:00 Hva er vi kommet frem til  

20:00 Prioritering av ideer som er kommet frem 20:40 Oppsummering 

20:50 Konklusjoner, veien videre 

21:00 Slutt  

Kontaktperson i distriktet: Liv Marit Solbjørg: marit.liv.solbjorg@gmail.com eller tlf. 958 35 831. 

 

17.3 Seminarer  
Distriktet tilbyr flere seminar i løpet av et rotaryår. Følg gjerne med på hjemmesiden for datoer og 

temaer, som blant annet 

• Strategi om medlemskap 

• Prosjekter og Rotary Foundation 

• Bruk av medlemsnett og redigering av klubbens hjemmesider 

• Kommunikasjon og PR 

Sjekk distriktets webside om datoene de forskjellige seminarer finner sted.  

Vår kontaktperson i distriktet: Gro Irene Holt, groirene1954@gmail.com eller tlf. 928 17 959 

 

17.4 Rotary Business Network 
Rotary Business Network er et tilbud til rotarianere og deres venner/bekjente for å: 

• skape en arena for yrkesrelatert felleskap 

• bygge nettverk 

• bidra til hverandres forretningsmessige og personlige utvikling  

• inspirere hverandre gjennom utvekslings av idéer, tips, kontakter, m.m. 

Nettverket kan også brukes som springbrett for nye, fremtidige medlemmer og for å øke 

engasjementet i klubbene. Kontaktperson: Hans Christian Kihl, Råde RK, tlf. 90563282. 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/224392561461647/about/ 

 
Hans Christian Kihl 

til venstre med 

foredragsholderne 

Kari Kværner og 
Hanne Sørdal 12. 

mars 2020 
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18 KONTAKTINFORMASJON RI 
 

Rotary International Europe/Africa Office 
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zurich, Switzerland 

Telefon: +41 44 387 71 11 
 

Club and District Support  
(CDS):  
Specialist Sari Miettinen  
E-post: sari.miettinen@rotary.org 
Telefon: +41 44 387 7130  
 

Foundation Department:  
Manager, Foundation Services Espen Malmberg  
E- post: Espen.Malmberg@rotary.org 
Tlf :+41 44 387 7174  
Coordinator Anja Stokke 

E-post: anja.stokke@rotary.org  
Tlf: +41 44 387 71 44 
 

Finance Department:  
Accountant Sivananthini Rathirajan  
E-post: sivananthini.rathirajan@rotary.org 

Telefon: +41 44 387 71 82 
 

Publications and Order  
Desk:  
Marcelo Bottini  
E- post: eao.order@rotary.org 

Tlf +41 44 387 71 84 
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19 DISTRIKTSORGANISASJON 2020/2021 

 
 

Navn Funksjon Mobil  Email Klubb 
Ledergruppe og DGN             

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

             

Jutta IPDG 908 32 053  info@jutta-  Nesodden 

Bachmann    bachmann.com   

Lars DGE 909 77 000           
Borgestrand    lars@borgestrand.no Jeløy 

Hans Christian DGN 905 63 282  hckihl@online.no Råde 

Kihl             

            

Gro Irene Holt Distriktstrener 928 17 959  groirene1954@gmail.com Kløfta 

            
Distriktsadministrasjon            

Hilde Thømte 
Distriktssekretær/Ex
ecutive 

911 37 216  h-thoe@online.no Kolbotn 

 Secretary            

Per Sverre Distriktskasserer 932 02 691           

Skjelsbæk    per.sverre.s@gmail.com Kolbotn 

            

Kommunikasjon og PR            

Arne Sigurd Webmaster 415 35 313  arnesigurd@icloud.com Skjeberg 

Rognan             

Nielsen             

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

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

             

            

Medlemsutvikling            

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

 Medlem            

Lena Ass chair 915 64 421  lena@mjerskaug.no Jeløy 

Mjerskaug             

Hans Christian 
Rotary Business 
Network 

905 63 282  hckihl@online.no Råde 

Kihl             

Lars Erik Alumni 975 39 793  larsehe@online.no Halden 

Hermansen             

            

The Rotary Foundation            

Rune Chair 934 14 007         Nannestad 
Magnussen    rm007@online.no   

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

Hanssen             

Bjørn Olav Kontaktperson Polio 901 15 697  bjorn.rosseland@nmbu.no Kolbotn 

Rosseland             

            

Tiltaksfondet (IPTG, DG, DGE)            

Jutta Chair 908 32 053         Nesodden 
Bachmann    info@jutta-bachmann.com   

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

Lars DGE 909 77 000           
Borgestrand    lars@borgestrand.no Jeløy 
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Ungdomsprogrammer            

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

Gro Irene Holt Ass. DYEO 928 17 959  groirene1954@gmail.com  Kløfta 
             

Øivind             

N.Bråten Ass. DYEO 482 43 430  oivind.n.braten@dnvgl.com  Nittedal  
           

RYLA (mars 2020 og mars 2021– ansvar: område F)  
Gunnar Medlem      dagbirkelund@gmail.com Ski og 

Birkelund                  Langhus 
 

  Johan Østby Medlem 905 02 303   j-oestby@online.no Enebakk 

                   

Rein Grefslie Medlem 909 34 677    ringe-g@online.no Kolbotn 

Britt Heidi Chair 975 94 183   britt.berger@me.com Gjersjøen 

Berger                   

Ådne B. Medlem      abs@CBA.no Oppegård 

Skålevåg                   

Ole Morten Medlem      ole.morten.ona.ringdal@gmail Oppegård 

Ringdal       .com  

                   

Lovrådet                   

Johan Østby Representant 905 02 303               

 Sekretær Norfo      j-oestby@online.no Enebakk 

Elsa Nysveen Vararepresentant 909 51 339               

 sekretær      Elsa.ny@online.no Enebakk 

                   

Opplæring og trening                  

Gro Irene Holst District Trainer 928 17 959    groirene1954@gmail.com Kløfta 

Elsa Nysveen Rotary Leadership Institute 909 51 339   elsa.ny@online.no Årnes 

 (RLI)                  

Marit Liv Club Visioning 958 35 831   marit.liv.solbjorg@gmail.com Nittedal 

Solbjørg                   

                   

Internasjonalt visibilitet                  

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

                   

Finanskomite 

Per Sverre Medlem 932 02 691   per.sverre.s@gmail.com Kolbotn 

Skjelsbæk                   

Rune Chair 934 14 007   rm007@online.no Nannestad 

Magnussen                   

               

Zuzanna Maria Medlem 952 60 891   zuzanna.maria.martinsen@inn Jeløy 

Martinsen       ovasjonnorge.no  

                   

Assisterende guvernører                  

Arne Sigurd AG Område A 415 35 313   arnesigurd@icloud.com Skjeberg 

Rognan                   

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 

             

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

Per-Einar AG Område E 950 46 555   per- Ås               
Brustad       einar.brustad@hotmail.com  

Dag Hadberg AG Område F 977 06 797              Gjersjøen 

Johansen                   

Atle Staurem AG Område G 950 81 427   atlst@online.no Sagdalen 

Geir Anda AG Område H 452 69 331   ganda@online.no Nannestad 
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Andre viktige kontaktpersoner                  

Anja Stokke Kontakt PHF/TRF i Zurich- +41 44 387  anja.stokke@rotary.org Zurich 

 kontoret 71 44                

                  

Samfunnstjenester                  

Jutta Chair 908 32 053   rotary@jutta-bachmann.com Nesodden 

Bachmann                   

Lise Bjørnsen Medlem 450 33 981    lise@sundetoptikk.no Eidsvoll 
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20 FORKORTELSER/AKRONYMER, ORD OG UTTRYKK  
For øvrige forkortelser henvises til Norsk Rotary årbok og Rotary Internationals nettside.

 

AF   Annual Fund 

AG  Assisterende guvernør 

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

CEEMA  Continental Europe, Eastern Mediterranean and Africa. 

CICO   Club Internet Communication Officer 

COL   Council on Legislation - Lovrådet 

CRFC   Club Rotary Foundation Chair 

DCSC   District Community Service Chairman 

DDF   District Designated Fund - Distriktsfondet 

DG   District Governor 

DGE   District Governor Elect 

DGN   District Governor Nominee 

DGND  District Governor Nominee Designated 

DICC   District Internet Communication Coordinator 

DICO   District Internet Communication Officer 

DLP   District Leadership Plan 

DMDC  District Membership Development Chairman 

DRFC   District Rotary Foundation Committee 

DRFCC  District Rotary Foundation Committee Chairman 

DSG   District Simplified Grants 

DTFC   District Task Force Coordinator 

DVSC   District Vocational Service Chairman 

DWSA  District Web Site Address 

DYEO  District Youth Exchange Officer 

GETS   Governors Elect Training Seminar 

GRSP   Georgia Rotary Student Program 

GSE   Group Study Exchange - se også VTT 

HM   Honorary Member - æresmedlem 

IA   International Assembly (Guvernørskolen) 

IAS   International Ambassadorial Scholarship 

IHP   International Humanitarian Projects 

Interact Klubb for ungdom, 14-18 år 

IPDG   Immediate Past District Governor 

ITHF   International Travel & Hosting Fellowship 

MDYEO  Multi District Youth Exchange Officer 

MOP   Manual of Procedure 

Norfo   Norsk Rotary Forum 

OD   Official Directory RI 

PDG   Past District Governor 

Per Capita Dues  Medlemskontingent til Rotary International 

PETS   Presidents Elect Training Seminar 

PHF   Paul Harris Fellow 

PP   Past President 

RCC   Rotary Community Corps 

Restricted Giving Øremerkede bidrag til RF prosjekter 

RF   TRF = The Rotary Foundation 

RFCMS  Rotary Foundation Citation for Meritorious Service 

RFDSA  Rotary Foundation District Service Award 

RIBD   Rotary International Board of Directors 

RICP   Rotary International Code of Policies 
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RIBI   Rotary International in Great Britain and Ireland 

RIMC   Rotary International Membership Coordinator 

ROTI   Rotarians On The Internet 

ROVE   Rotary Overseas Vocational Exchange, 18-25 år 

RRFC   Regional Rotary Foundation Coordinator 

RRVF   Rotary Recreational and Vocational Fellowship 

Rtn   Rotarian 

RTC   Rotaract Klubb for «unge voksne» 18 - 30 år 

RV   Rotary Volunteer 

RYLA   Rotary Youth Leadership Award 

SHARE  SHARE system (SHARE DDF) 

WCS   World Community Service 

WCSPE  World Community Service Projects Exchange 

WF   World Fund -Verdensfondet 

YEO   Youth Exchange Officer 

YIR   Yours in Rotary (e-post til andre rotarianere)    
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21 INTERNATIONAL CONVENTIONS I DE NESTE ÅRENE 
 
Har du vært på en RI Convention før? Da vil du alltid ha lyst il å delta igjen. Det er en utrolig 
opplevelse. Her føler du at du er medlem i en stor rotaryfamilie, du møter mellom 25.000 og 
40.000 rotarianere fra hele verden og stemningen kan ikke beskrives. 
 

6. – 10. 6. 2020: Honolulu (Avlyst pga. coronavirus) 
12. – 16. 6. 2021: Taipei 

4. –8.6. 2022: Houston 
27. – 31. 5. 2023: Melbourne 
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22 VELKOMMEN TIL DISTRIKSKONFERANSE 2020 
 

Konferansen vil finne sted sentralt i distriktet på Kolbotn i Quality 
Hotel Entry, Mastemyr, Kolbotn 18.-20. september 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertskap for konferansen er Kolbotn RK ved president Stein Erik Narvesen.   
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