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VELKOMMEN TIL DISTRIKTSKONFERANSE 
 

Årets tema: Likeverd, toleranse og fred 
 
 

 
 
 
 

Quality Hotel Entry, Kolbotn 
18.-20. september 2020 
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Vertskap: Kolbotn Rotaryklubb 
Guvernørens egen klubb feirer 40-års jubileum dette rotaryåret. 
Vi er for tiden 38 aktive medlemmer, med snittalder 67 og en kvinneandel på 32% 
Kolbotn Rotaryklubb er en aktiv klubb og har mange prosjekter spennende prosjekter bak 
oss og foran oss. 
Sammen med de to andre Kolbenklubbene, Oppegård og Gjersjøen var vi så heldige å ha et 
bokmarked i mange år.  
Netto etter kostnader satt vi igjen med nesten 1,3 millioner over en 10-års periode. Midler 
fra D2260 ga i tillegg c. 120K og TRF ca. 180K. Disse pengene gikk til mange gode formål. 
 
Eksempler på noen av våre prosjekter: 
Sansehage på Høyås bo- og rehabiliteringssenter 
Brygge i Kolbotnvannet til padleklubben RA, for handikappede.  
Fotokonkurranse mellom 8-klassinger på alle skolene i Oppegård kommune. Tema mot 
mobbing 
Sri Lanka (samarbeid med Marys Venner) med Opplæringssenter i data for fattige barn 
og drift av denne 2007-2013 
Rent vann i landsbyen Dong Tong (Thailand) (Samarbeid Marys venner) 
Bygge filtreringssystem for drikkevann og vannkjølesystem for 10 skoler i provinsen 
Nongkha, Nongbualamphu og Udonthani (Samarbeid Marys venner) 
Opprustning av pikeskole på Sri Lanka  
Øyeoperasjoner i Burkina Faso 
Rotary Volunteer (tannlegetjeneste) 
6 Shelterbokser til Haiti og Pakistan 
 
 
 
 
Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved at Oppegård og 
Ski kommuner ble slått sammen. 
Kommunen har ca. 59000 innbyggere.  
Kommunen ligger i Viken og grenser til Oslo og det tidligere Østfold fylke. 
Nordre Follo kommune er en av de største kommunene i Norge, og 
regionens største arbeidsplass.  
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Stein Erik Narvesen 
President i Kolbotn RK, medlem siden 2015. 
Opplæringsansvarlig i Ford Motor Norge 
 
 
 

 
 
 
 
Bjørn Olav Rosseland – helgens dirigent 
Brenner av meget personlige grunner for End Polio Now. 
Medlem av Kolbotn Rotary og assosiert medlem av Kopervik Rotary 
siden 1994 
Professor emeritus I økotoksikologi 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne Opdan 
Ordfører i Nordre Follo 
Hanne Opdan fra Arbeiderpartiet er ordfører i Nordre Follo kommune. 
Hun er første ordfører i Nordre Follo etter sammenslåingen av tidligere 
Oppegård og Ski kommune 1. januar 2020. 
Hun ble valgt som ordfører av flertallet i kommunestyret 17. oktober 
2019. Opdan har vært representant i Ski kommunestyre siden 2007. 
Hun var også ordfører i Ski kommune i 2017-2019. 
Opdan er født i 1965 og bor på Langhus.  
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Ine Barlie 
Distriktsguvernør 2020/21 
Medlem siden 2001 og president 2016/17 
 
Spesialist i barnefysioterapi i Nordre Follo kommune 
Landslagstrener og utøver i bryting med bl.a. to VM-gull og 19 NM-gull 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turid Astrid Reksten 
Morfaren til Turid var rotarianar, og som vertsfamilie for utvekslingselev 
(RYE) og sommarleirdeltakarar fekk ho i barndomen kjennskap til 
organisasjonen. Om lag ti år seinare deltok ho sjølv for første gong på 
Rotary-program, først RYLA i 2005, så Rotaract frå 2008. Mange på 
konferansen kjenner nok søstrene hennar, Tove Ragna og Torunn, som 
begge har vore i Rotaract og på GSE. Torunn var i tillegg RYE og Tove 
Ragna er rotarianar. 
 
 
 
 
Kjell Magne Bondevik: 
Statsminister i to perioder (1997-2000 og 2001-2005), KrF politiker fra 
Molde, bosatt på Kolbotn, Molde-fan for fotballherrer og Kolbotn-fan 
og har vært i styret for fotballdamene.  
Startet Oslosenteret i 2006, en uavhengig stiftelse for å samarbeide for 
menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs og interkulturell 
dialog.  
Bondevik er meget godt kvalifisert til å snakke om konferansens tema: 
Likeverd, toleranse og fred med sitt foredrag:  
'Utfordringer fra en verden i endring' 
 
 
 
Gro Lindstad 
Daglig leder for FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – 
jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom 
programarbeid i sju land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom 
politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt. FOKUS er en 
paraplyorganisasjon med over 50 norske medlemsorganisasjoner, og 
den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med 
kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. 
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Anne Cathrine Uteng da Silva 
Generalsekretær i FN-sambandet siden 2017. Hun har også sittet som 
styreleder i Verdensorganisasjonen for FN-forbund (the World 
Federation of UN Associations, WFUNA) siden 2018. Hun har tidligere 
jobbet som direktør i Flyktninghjelpen, regiondirektør for Norsk 
Folkehjelp og hatt en rekke lederstillinger både nasjonalt og 
internasjonalt. 

 
 
 
 
Hans Christian Kihl, District Governor Nominee 
Selvstendig næringsdrivende/ Gårdbruker 
Råde Rotaryklubb, medlem siden 2009 
Roller: Klubb president, Vice President ITHF 
Rolle i dag ;Distrikts koordinator for Rotary Business Network, DGN 
 
 
 
 
 
Lars Borgestrand, District Governor Elect 
Salgsdirektør, Advania Norge AS (IKT) 
Medlem i Jeløy Rotaryklubb, klubbpresident 2017-18 
Rotarianer siden 2011 (Rotaracter siden 2007). 
Roller hatt som rotarianer 
Chartermedlem og flere verv i Varna Rotaract  
Deltaker RYLA mars 2008 
Landspresident Rotaract Norge 2009-10 
DGN Rotary distrikt 2260 2019-2020 
Major Donor 2020 
 
 
Johan Østby, PDG 
Pensjonist nå, men har vært gårdbruker, ølbrygger, og byråkrat i Follo 
politidistrikt, i Politiets data- og materielltjeneste, og seniorrådgiver i 
Politidirektoratet. 
 Enebakk RK, medlem siden 2008. tidligere sekretær og president 
 Distriktsguvernør 2016-2017, 
Vararepesentant til Rotarys Lovråd 2017-2020 
District Grant Subcommittee Chair (DGSC) = Leder for underkomiteen 
som vurderer søknader om tilskudd fra den delen av The Rotary 
Foundations Annual Fund som årlig er til distriktets disposisjon.  
Distriktets representant i Rotarys Lovråd, 2020-2023, 
Sekretær i Norsk Rotary Forum (Norfo) 
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Kristin Samuelsen, DYEO 
HMS-sjef i Nexans Norway, Halden 
Rotaryklubb: akkurat byttet fra Oppegård til Rygge pga flytting 
Medlem av Rotary siden des. 2015 
Ass. District Youth Exchange Officer (DYEO), jan. 2016 - juni 2017 
District Youth Exchange Officer (DYEO) juli 2017 – 
Sekretær, Oppegård Rotaryklubb 2016 – 2018 
DYEO sine oppgaver: I hvert distrikt har guvernøren utpekt en 
Distriktsansvarlig, DYEO, som driver utvekslingsarbeidet der. DYEO er 
medlem av NORFOs ungdomsutvekslingskomite og har ansvaret for å: 
x markedsføre Rotary sin ungdomsutveksling overfor klubber, AG’er og i 

distriktet generelt 
x informere, lære opp og sertifisere rådgivere for innkommende studenter 
x registrere og oppdatere informasjon om utreisende og innkommende 

studenter i ungdomsutvekslingens database 
x sende ut informasjon om distriktets aktiviteter til student og rådgivere 
x bistå rådgiver ved problemer underveis i utvekslingen 
x godkjenne innkommende studenters reisevirksomhet 
x systematisk følge opp studentene inne og ute 
x utstede diplom til studenter som fullfører utvekslingsåret 
x arrangere ambassadørkurs for utreisende studenter, klubbpresidenter og 

rådgivere 
x delta i tre årlige helgesamlinger som medlem i NORFOS 

ungdomsutvekslingskomite 
x delta på informasjonsmøte for utreisende studenter fra hele Norge og deres 

foreldre 
x delta på møter i distriktsrådet, PETS og distriktskonferanse 
 

 
 
 
 
Britt Heidi O. Berger 
Medlem i Gjersjøen Rotary siden 2011, president 2016/17 
Gift med Anders (Kolbotn RK) 
5 sønner på hhv. 27,27,22,18 og 18 år 
Siviløkonom fra NHH 
Jobber som Finance Manager i Ford Credit, som ble kjøpt opp av 
Santander Consumer bank 1.mars i år 
Hva jeg bruker fritiden min på: 
Jeg er styreleder og økonomiansvarlig i Kolbotn Fotball Herrer 
Har vært medlem i Gjersjøen RK siden 2011 
Jeg har vært president i klubben og jeg er nå kasserer 
Jeg er leder av RYLA-komiteen 2020/2021 
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Inger Skjelsbæk 
Professor i kjønnsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 
UiO. Vært knyttet til Institutt for fredsforskning (PRIO) siden 1996. 
Hun har særlig arbeidet med kvalitative studier av kjønn, vold og 
konflikt, herunder kjønnsbasert og seksuell vold. Vararepresentant til 
Nobel-komiteen. 

 
 
 
 
 
Marit Liv Solbjørg 
Avdelingsleder for Samferdsel hos OPAK AS 
Nittedal Rotary klubb – medlem siden 2015, nåværende president. 
Med i distriktets strategikomite, Club Visioning fasilitator, koordinator for 
Club Visioning siden 2018,  
Koordinator for Club Visioning i distriktet og bistå klubber som ønsker å 
gjennomføre Club Visioning og strategiprosess i egen klubb, koordinerer 
fasilitatorer som bistår i dette 
 
 
 
 
 
 
Elsa Margareth Nysveen, PDG 
Pensjonist – Har arbeidet som lærer og rektor. 
Medlem av Årnes Rotaryklubb siden 1997. 
Har vært både president, sekretær og YEO i egen klubb. 
Har vært DYEO, DG (2014 – 14) og DT i D 2260. 
Startet Division Norway av Rotary Leadership Institute (RLI) høsten 
2017. 
Leder og organiserer RLI i distrikt 2260. 
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Ingrid Granum Berget, PDG 
Tidligere kultursjef og næringssjef i Bamble 
Brevik Rotary klubb, medlem i 22 år 
Roller hatt som rotarianer: Distriktsguvernør, Distriktstrener, 
Assisterende guvernør, Representant til CoL, Regional Rotary Foundation 
Coordinator, Landsarkivar (Norfo), Leder av Norfo mm 
Rolle i dag: Endowment Major Gift Advisor og aktiv i arbeidet for å få 
TV-aksjonen til «En poliofri verden».  Finne givere som vil støtte Rotarys 
mange prosjekter gjennom Rotary Foundation 
 
 
 
 
 
 
 
Sean Armana  
Yrke/stilling, arbeidsgiver: Informasjonssikkerhet / Direktør Informasjons 
og Cyber Sikkerhet – TietoEvry 
Jeløy Rotary Klubb, medlem i seks år 
Roller: President, Leder PHF komiteen, Leder 
medlemsutviklingskomiteen, Charter medlem Varna Rotaract klubb 
Distrikt: Chair – medlemsutvikling siden 2017 
Rolle i dag: Chair medlemsutvikling i D-2260. Motivere, støtte og styrke 
klubbene med konstruktivt og målrettet arbeid med medlemsutvikling. 
Herunder kunnskapsformidling og bistand til klubbene innenfor 
medlemsutvikling og klubbarbeid. 

  
 
 
 
 
 
 
Erling Ølstad 
«Handel og tydelige forbrukervalg, for mer rettferdig fordeling,  
fattigdomsbekjempelse og bærekraftige samfunn» 
Ølstad er administrerende direktør i Mester Grønn AS som han startet i 
1983 sammen med sin bror Ola og Ragnar Svinningen.  
I dag har de ca. 1400 medarbeider og 135 butikker, med kontorer i 
Kina, India, Kenya, Holland og Sverige 
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Fredag 18. september 
 
19:00 Middag og sosialt  

Samling for de som ønsker å møtes før den formelle konferansen starter 
 
Lørdag 19. september 
Konferansier: Bjørn Olav Rosseland 
 
08:00 Registreringen åpner – enkel servering 

 
09:00 Vi samles i konferansesalen til et kulturelt innslag 

v/Johan Os Stave og Hanne-Ruth Eikill 
 

09:10 Åpning v/ President Stein Erik Narvesen, Kolbotn RK og  
Nordre Follos ordfører Hanne Opdan 
 

09:45  Distriktsguvernør Ine Barlie 
 

10:20  Rotary Peace Fellowship v/ Turid Astrid Reksten 
 

10:50  Kaffepause – mingling og besøk House of Friendship  
 

11:10  Kjell Magne Bondevik – «Utfordringer fra en verden i endring» 
Statsminister i to perioder (1997-2000 og 2001-2005), KrF politiker fra Molde, 
bosatt på Kolbotn. Startet Oslosenteret i 2006, en uavhengig  
stiftelse for å samarbeide for menneskerettigheter, demokratiutvikling 
og interreligiøs og interkulturell dialog.  
 

12:00  Lunsj + House of Friendship + mingling + innsjekk 
 

13:30  Gro Lindstad - «Likestilling og likeverd? Hvordan rammes kvinner og jenter 
globalt av Covid-19»  
Gro Lindstad er daglig leder i FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. 
FOKUS har en visjon om en verden basert på likestilling og likeverd, der kvinners 
menneskerettigheter respekteres og beskyttes, og hvor alle kan delta på lik linje 
uavhengig av kjønn.   

 
 
 

14:20  

 
Anne Cathrine da Silva – «FNs 16. bærekraftmål: Fred og Rettferdighet" 
Generalsekretær i FN Sambandet i Norge Siden 2016. Hun har tidligere jobbet i 
Norsk Folkehjelp og hatt en rekke lederstillinger både  
nasjonalt og internasjonalt. Hun har lang erfaring med utvikling og humanitære 
spørsmål.  
 

15:00  Kaffepause – mingling og besøke House of Friendship 
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15:20  Presentasjon av District Governor Nominee – Hans Christian Kihl 
Presentasjon av District Governor Elect – Lars Borgestrand  
 

15:45 
 

Informasjon fra lovrådet – v/ Johan Østby (PDG)  

16:00  Oppsummering og avslutning på lørdagen. Informasjon om festmiddag etc. 
  

16:30 Generalforsamling – IPDG Jutta Bachmanns år 
 

19:00 Aperitiff 
 

19:30 Festmiddag 
 

Søndag 20. september 

09:00  Velkommen til dag 2 v/ Kolbotn RK President Stein Erik Narvesen 
 

09:10  Ungdomsprogrammer v/Kristin Samuelsen (DYEO) 
 

09:40  RYLA v/ Britt Heidi Berger 
 

09:55  Inger Skjelsbæk – «Nedrustning og kjønnsbasert vold i krig». 
Hun er professor i kjønnsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. 
Hun har vært knyttet til Institutt for fredsforskning (PRIO) siden 1996 og har 
særlig arbeidet med kvalitative studier av kjønn, vold og konflikt 
herunder kjønnsbasert og seksuell vold . Vararepresentant til Nobel-komiteen. 
 

10:35  
 

Kaffepause - mingling samt besøke House Of Friendship 

10:50  Club Visioning v/ Marit Liv Solbjørg 
 

11:10  RLI – Rotary Leadership Institute v/Elsa Nysveen  
 

11:20  TRF og TV-aksjonen v/ Ingrid Granum Berget 
 

11:40  Georgiastipend, medlemsutvikling og Rotaract 
Sean Armana 
 

 
 
 

12:15  

 
Erling Ølstad – «Handel og tydelige forbrukervalg, for mer rettferdig fordeling,  
fattigdomsbekjempelse og bærekraftige samfunn» 
Ølstad er administrerende direktør i Mester Grønn AS som han startet i 1983  
sammen med sin bror Ola og Ragnar Svinningen.  I dag har de ca. 1400 
medarbeider og 135 butikker, med kontorer i Kina, India, Kenya, Holland og 
Sverige 
 

13:00  Distriktsguvernørens avsluttende ord 
 

13:15 Lunsj og hjemreise 
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DISTRIKTSKONFERANSE 2021 
  

 

Neste års distriktskonferanse arrangeres av Jeløy Rotaryklubb og finner 
sted på Quality Hotel 33 i Oslo den 25. og 26. september 2021. 

 

 
Hotellet er et prisvinnende designhotell med mye særpreg og historie i veggene.  

  

I 2021 feirer arrangøren Jeløy Rotaryklubb 50 år.  

Klubben har 55 medlemmer i alderen 33 til 95 år og er en aktiv 
klubb med fokus på medlemstrivsel og -utvikling. 

 

 

Distriktsguvernør for 2021/22 er Lars Borgestrand (43). Han har 10 
års fartstid i Jeløy RK og før det 5 år i Varna Rotaract.  

 

 

Sammen med klubben gleder han seg til å ta fatt på oppgaven og 
ønsker Kolbotn RK til lykke med årets arrangement! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Takk for denne gang og ha et fantastisk rotaryår! 

Hilsen Kolbotn Rotaryklubb 
 
 


