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REFERAT FRA Distriktskonferanse D2260 - 2020 

18. – 20. september 2020 

Tema: Likeverd, toleranse og fred 
Ett av Rotary sine fokusområder for TRF er: "Fred og konfliktforebygging" 

FNs 16. bærekraftmål er: "Fred og Rettferdighet" 

 

Referering: Generelt skrives det ikke referat fra innleggene men viser til 
presentasjonene som blir tilgjengelige på DK2260 hjemmesiden i løpet av få dager. 
Noen kommentarer blir det. Se under: 
 
Litt fra dagene                           
 
Vert  President Stein Erik Narvesen, Kolbotn RK 
 
Tilstede:  Lørdag 126 personer – deltakeroversikt ble delt ut til alle fremmøtte 
               Søndag ca 90 personer 
 
Konferansier:     Bjørn Olav Rosseland, Kolbotn RK 
 
18.9.2020 Get together fredag kveld, sosial aften uten program: 23 personer deltok 
 
19.-20.9.2020 Program – viser til vedlegg.  

                             Endring: 19.9  

                             1 Presentasjon av DGN ble flyttet til årsmøtet da det kun er DGN som skal  

                                            presenteres.  

  2 Innlegget om TV aksjonen flyttes fra søndag til lørdag på grunn av årsmøtet 

                                           som ble holdt 19.9.2020. Inger Grandum Berget er prosjektleder for TV aksjonen  

                                            2022 – Sandefjord 

 

Presidenten i Kolbotn RK, ordføreren Hanne Opdan startet dagen før DG Ine Barlie tok  

              ordet og holdt sin presentasjon. Det ble fremført en hilsen fra  

Finland: Anita Häggblom, DG i Rotarydistrikt 1410  

              Sverige: Clas Nilsson, DG i Rotarydistrikt 2370  

              Fra invitert gjest DG2290 Berit Reppesgård 

 

Foredrag Rotary peace Fellowhip, Turid Reksten – Bergenhus RK (Bergen)  

              Turid holdt et foredrag uten egen presentasjon men mye av innholdet kan dere lese 

              om her https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships  

  

Eksterne foredrag. 

              Kjell Magne Bondevik  

Gro Lindstad  

Anne Cathrine da Silva  

Presentasjon av DGE Lars Borgestrand  

 

 

 

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships
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Lovrådet informerer  

Distriktets representant i Rotarys Lovråd, PDG Johan Østby, ønsket å skape interesse for 

lovrådsarbeidet. Han mente dette arbeidet er svært viktig fordi mange av beslutningene 

i Lovrådet kan ha betydning for den enkelte klubb. Derfor er det viktig at vi påvirker der 

vi kan, og det er først og fremst gjennom lovrådsarbeidet. Lovrådet er Rotarys Storting. 

Fordi distriktskonferansen skulle ta stilling til fire utarbeidede lovforslag, ble det ikke tid 

til inngående orientering om hvordan Lovrådet arbeider. 

 

Alle lovforslag som legges fram for Lovrådet må være støttet av distriktet som fremmer 

dem, og gjerne andre distrikter i tillegg. Et forslag som ikke støttes av minst ett distrikt, 

kan ikke fremmes for Lovrådet, og avstemning på distriktskonferansen er en av flere 

måter å avgjøre om et forslag skal presenteres for Lovrådet. 

  

Etter redegjørelse for forslagene på distriktskonferansen ble alle støttet. Forslagene 

fremmes for Lovrådet i 2022. 

 

De fire forslagene var sendt ut til klubbene før distriktskonferansen.  

 

 

 

Årsmøtet Viser til eget referat til presidentene 

  

Festmiddagen ble holdt for 90 personer og toastmaster var Tage Andersen fra  

              Kolbotn RK  

 

20.09.2020 Etter Presidenten for Kolbotn RK og vert Stein Erik Narvesen ønsket velkommen  

              konferansens andre dag, fikk vi besøk av våre utvekslingsstudenter som har vært i  

              utlandet og noen som er fra utlandet og fortsatt i Norge, 12 personer. En påminnelse  

              om hvor viktig og givende Ungdomsutveksling som tema, er.  

 

  Denne dagen var det informasjon fra distriktskomiteene. Dere finner materiale på  

              DK2260 hjemmeside. Hvis dere ønsker mer informasjon og diskusjon tar dere gjerne  

              kontakt med komitelederen.  

   

  Ekstern foredragsholder før oppsummeringen  

              Siste foredragsholder var Erling Ølstad som er Adm.direktør for Mester Grønn kjeden.  

              Presentasjonen ser dere på websiden til DK 2260.  

 

  Vi avsluttet på tiden kl. 1315 med lunsj.  

 

                              


