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Rotary’s motto 

Service Above Self 
 
 

Rotary’s formål 
Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som 

grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til å: 
 

1) Utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 
2) Stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver 

enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 
3) Gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 

4) Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende 
fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre 

 
 

The four-way test 

Firespørsmålsprøven 
Om saker vi tenker, sier og gjør: 

 
1) Er det sant? 

2) Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3) Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

4) Vil det være til beste for alle det angår? 
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Distriktsguvernør 2021-2022 
 

Takk for i år! 
 
Nok et år i Rotary har gått over i historien. Takk til alle som har gitt av sin tid til verdens 
største frivillige og humanitære yrkesbaserte organisasjon gjennom året. En særskilt 
takk til min distriktssekretær Siri og medlemmene i egen klubb som var med og bidro til 
en fantastisk distriktskonferanse på Gardermoen. Tusen takk også til hver og en i 
distriktsorganisasjonen for arbeidet som er lagt ned gjennom hele året. Og takk til 
presidenter og medlemmene i klubbene for det dere har utrettet. Det er i klubbene det 
viktigste arbeidet i Rotary foregår! Fortsett på en slik måte at arbeidet og livet i klubben 
føles meningsfylt for alle også i året som kommer. Som rotarianere er vi alle ledere når 
det gjelder å sette våre verdier ut i livet. 
 
Vi hadde to overordnede mål for distriktet i 2021-2022. Det første var å motivere til og 
støtte opp om å øke medlemsantallet i klubbene, ved rekruttering i egen klubb, eller 
ved å stifte nye klubber. Større og sterkere klubber bidrar som kjent til å øke vår 
påvirkning og utvide vår rekkevidde. For 2021-2022 var målet å være 21 flere 
medlemmer ved årets slutt sammenlignet med fjoråret. Dessverre lyktes vi ikke med 
det og med fasit i hånd er vi ved årets slutt 42 færre medlemmer sammenlignet med 
fjoråret. Vi har dog klart å redusere frafallet fra året før med over 33 % og vil ha et 
fortsatt sterkt fokus i årene som kommer på igjen å komme på plussiden.  
 
Distriktets andre overordnede mål for 2021-2022 var å gi 22 % mer til The Rotary Foundation (TRF) enn hva vi gav gjennom 
fjoråret. TRF gjør det mulig for rotarianere å fremme verdensforståelse, velvilje og fred gjennom forbedring av helse, støtte til 
utdanning og lindring av fattigdom. Fondet forvandler gavene til serviceprosjekter, som forandrer liv både nær hjemmet, og 
over hele verden. Ved årsslutt viste tallene at vi har gitt over 30 % mer i USD enn hva vi gjorde forrige år, og det med en 
svakere NOK-kurs. Det er svært gledelig og viser at vi er opptatt av å gagne andre i denne organisasjonen. 
 
Fortsett å tilby et Rotary som er tilpasset den tiden vi lever i. Fortsett å legge vekt på vårt omdømme og vår synlighet i 
samfunnet. Fortsett å øke vår påvirkningskraft, utvide vår rekkevidde, vær åpne og attraktive! 
 
 
 
Lars Borgestrand 
Distriktsguvernør 2021-2022     
Jeløy Rotaryklubb 
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Distriktsorganisasjon 2021-2022 
 

1.1 Ledergruppen 

Distriktets ledergruppe består av distriktsguvernøren (DG), siste års distriktsguvernør (IPDG), neste års distriktsguvernør 
(DGE) og dennes påfølgende distriktsguvernør (DGN): 
 

DG Lars Borgestrand, Jeløy RK  

DGE Hans Christian Kihl, Råde RK  

DGN Knut Willy Sørensen, Fredriksten RK 

IPDG Ine Barlie, Kolbotn RK  

 

1.2 Distriktsadministrasjonen 

Distriktssekretær Siri Aas-Hanssen, Jeløy RK  

Distriktskasserer Terje Strømsæther, Årnes RK  

Distriktstrener Gro Irene Holt, Kløfta RK 

 

1.3 Distriktskomitéledere 

Medlemsutvilking: Sean Armana, Jeløy RK  

The Rotary Foundation: Rune Magnussen, Nannestad RK  

PR og kommunikasjon: Anette Dyhre, Varna RTC 

Ungdomsprogrammer: Øivind N. Bråten, Nittedal RK 

Internasjonale serviceprosjekter: Lise Bjørnsen, Eidsvoll RK 

Lovråd: Johan Østby, Enebakk RK 

 

1.4 Assisterende guvernører (AG-er) 

Område A: Arne Sigurd Rognan Nielsen, Skjeberg RK  

Område B: Jon Ottar Ellefsen, Borge RK  

Område C: Biørn Borge, Jeløy RK  

Område D: Håkon Krogh, Trøgstad RK  

Område E: Erling Lothe Lie, Nesodden RK  

Område F: Dag H. Johansen, Gjersøen RK  

Område G: Yvona Holbein, Strømmen RK  

Område H: Geir Anda, Nannestad RK  

 

 
 
 

"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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Arbeidet i distriktet 
Distriktets oppgave er å støtte klubbene, bidra med distriktsressurser, trene presidenter og klubbledelsen, kvalifisere klubbene 
for tilskudd fra Rotary Grants og gi tilbud til ungdom.  
 

2.1 Medlemsutvikling 

Sean Armana 
 
Arbeidet har i all sin hovedsak handlet om nyetablering av Vestby RK, samt å rekruttere nye medlemmer til Varna 
Rotaract.  

 
▪ Arbeidsfordeling: 

o 80 % Vestby RK 
o 20 % Varna Rotaract 

 
▪ Følgende nye medlemmer er rekruttert til Varna Rotaract: 

o Theodor Monsrud (gründer) 
o Henriette Skjorten (konsulent) 
o Petter Langli (transportmedarbeider) 
o Evelina Valentina (student/kunstner) 

 
▪ Vestby RK: 

o Ambisjonen var å få nok medlemmer (20), til å starte ny ordinær Rotary klubb. Det har vi ikke lyktes med, 
dermed vil Vestby blir en satellittklubb ved registrering. 

o President i Ås RK har blitt forespurt om, hvorvidt Ås RK ønsker å stille som charter klubb, samt videre 
involvering. 

o Det er per nå totalt 7 potensielle medlemmer som har takket ja og viser vilje og interesse. 
o Vi har foreløpig ikke lyktes med å komme i dialog med Prestegården i Vestby om leie av lokale, 

pris/tilgjengelighet – men dette jobbes det videre med. 
o Hatt 2 dialoger med Asko om medlemssamarbeid – noe som er interessant for Asko, men det har tatt tid å 

lande konkrete medlemmer herfra. Jobbes videre med. 
o Chris Sylte er tiltenkt klubbpresident (54 år – Avdelingsleder sikkerhet i TietoEvry) 
o Det jobbes videre med å få antall medlemmer over 10 og dermed stifte klubben i RI – og vi komfortabel 

med å få til dette i første halvår 2022-23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 The Rotary Foundation  

Rune Magnussen 
 
Det har fra distriktets side vært jobbet med å spre budskapet om The Rotary Foundation. Det har vært stort fokus fra 
guvernøren som hadde økte innbetalinger til TRF som et av sine hovedmål for året. 
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Det har også vært fokus End Polio-kampanjen gjennom året, et arbeid PolioPlus Subcommittee Chair Bjørn Olav 
Rosseland har stått i spissen for med sine foredrag i klubber og pressedekning både lokalt og nasjonalt. 
 
Det er i løpet av året avholdt to fysiske TRF klassifikasjonsseminarer, i Råde og på Kløfta. 
 
Vi endte på  USD 99.947 til Annual Fund noe som er USD 37.994 mer enn året før.  

USD 30.483 til Other Funds (inc. Polio Fund), dette er USD 3.447 mer enn året før.  
USD 48.000 til Endowment Fund, det samme som året før. 

 
Totalt ble det gjennom Distrikt 2260 gitt USD 178.430 til The Rotary Foundation, en økning på 30,2 %. 
Dette betyr at distriktets overordnede mål for 2021-22 knyttet til TRF ble nådd med klar margin! 
 
36 av de 45 klubbene gav til Annual Fund, mens 45 av 45 klubber gav til Other Funds. 
Basert på et medlemstall likt 1498 betyr det også at TRF fikk USD 119 per capita fra Distrikt 2260. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mer informasjon om TRF finner du på: 

• Distriktets hjemmeside, under fanen Rotaryfondet (TRF) 

• Informasjon om Global Grants finner du på My Rotary, The Rotary Foundation 

• Opplæringsprogram på My Rotary, Learning & Reference, Learning Center 

• Guide to Global Grants ligger på My Rotary, Learning &Reference, Document center under Grants 

Bidrag fra Rotaryklubbene kan gis til fire ulike formål: 

• Annual Fund (AF) som finansierer District Grants (DG) og Global Grants (GG) 

• Endowment Fund (EF) der pengene forvaltes i fond og avkastning brukes til DG og GG 

• Rotary Peace Fund som finansierer om lag 80 studenter årlig ved universitet rundt om i verden 

• Polio Plus Fund som går til bekjempelse av Polio 

 
 

2.3 PR og kommunikasjon  

Anette Dyhre 
 
Informasjon og kommunikasjon med omgivelsene er viktig for vår profilering og for omgivelsenes oppfatning av klubben 
spesielt og Rotary generelt. Vi ønsker medlemsutvikling og vi må derfor kontinuerlig fortelle om hva Rotary er og står 
for, og det vi er opptatt av og jobber for – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Komiteens mål har vært å bidra til god intern og ekstern informasjon og omdømmebygging. Dette har skjedd gjennom 
bidrag til å holde distriktets nettsider og sosiale medier (Facebook) oppdatert. 
 
For å øke bevisstheten rundt og bruk av distriktets hjemmesider valgte guvernøren å kun legge sine månedlige hilsener 
på hjemmesiden, med lenker også fra distriktets Facebook-side. Med dette har man fått økt aktivitet på begge disse 
plattformene i året som har gått. 
 
 

http://d2305.rotary.no/no/the-rotary-foundation#.XCihg1xKiUk
https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog
https://my.rotary.org/en/learning-reference/document-center
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For å skape interesse har det vært viktig at websiden har blitt oppdatert jevnlig med relevant informasjon. Bruk av 
sosiale medier som Facebook gir distriktet også økt synlighet og hjelpe til med å bygge merkevaren gjennom å skape 
mer kjennskap til distriktets og klubbenes aktiviteter internt og eksternt. Aktiv bruk av hjemmesiden og sosiale medier 
gjør at vi kan nå ut med aktuell informasjonen og det budskapet vi ønsker til omgivelsene og til potensielt nye 
medlemmer. 
 
Distrikt 2260 sin hjemmeside finner du her: https://d2260.rotary.no  
Distrikt 2260 sin Facebook-side finner du her: https://www.facebook.com/D2260  
 

 

2.4 Ungdomsprogrammer 

Øivind N. Bråten 
 
I dette rotaryåret hadde vårt distrikt ingen outbounds eller inbound utvekslingsstudenter. RI avlyste all 
ungdomsutveksling frem til 31 juni 2022, så arbeidet med ungdomsprogrammene gikk ut på å forberede utveksling for 
skoleåret 2022-23. 
 
I år ble det seks ungdom fra vårt distrikt som reiser ut, inkludert de to som takket være gode naboer i Distrikt 2305 fikk 
sponsorklubber der. Fire ungdom kommer inn fra landene Mexico, Frankrike, Spania og USA. Klubbene som deltar i 
ungdomsprogrammet er Gjersjøen i samarbeid med Kolbotn og Oppegård, Nannestad, Nittedal og Strømmen. 
 

 
 
 
 
 
 
Guillermo fra Spania ankommer Nittedal og møter sine tre vertsfamilier august 
2022. Endelig er utvekslingen i gang igjen. 
 
 
 
 
 
 

 
Webinar og møter 
Vi gjennomførte informasjonsmøte for klubbene om søknadsprosessen høsten 2021, samt presentasjoner på 
distriktskonferansen, distriktsrådsmøte og PETS.  Ambassadørkurset for våre utreisende utvekslingsstudenter ble 
avholdt på Kløfta den 23. april i samarbeid med Distrikt 2310. 
 

 
Spente ungdommer på Ambassadørkurs, straks på vei ut i verden. Og noen litt eldre ungdommer i støtteapparatet. 
  

https://d2260.rotary.no/
https://www.facebook.com/D2260
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Summer Camps 
Det var knyttet noe usikkerhet rundt oppstart av Summer Camp-programmene for sommeren 2022. Det ble ikke 
arrangert sommerleir for ungdom dette året. Jeløy RK jobber med å få til en leir for sommeren 2023. 
To ungdommer fra 2260 deltok på sommerleirer i henholdsvis Tyskland og Egypt. 
 
Markedsføring 
Den offisielle internettsiden for ungdomsprogrammene med oppdatert informasjon er https://rye.rotary.no/. Der finner 
dere også lenke til Facebook-siden. Disse to kanalene vil være de viktigste informasjons- og markedsføringskanalene 
fremover. Fra NORFO ble det også kjørt en kampanje i sosiale medier med god suksess. 
 
Å få flere vertsfamilier er største utfordring 
Vi har god interesse for utvekslingsprogrammet og kan lett nå målsettingen om å sende ut 8 motiverte ungdommer. 
Flaskehalsen er å få vertsfamilier til å motta de 8 som skal til Norge. Samarbeid på tvers av klubber og engasjement av 
familiene som sender sin ungdom ut er løsninger vi vil jobbe videre med i Rotaryåret 2022-23. 

 
 

2.5 Internasjonale serviceprosjekter  

Lise Bjørnsen 
 
Rollen District International Service Chair (DISC) er ny i distriktsorganisasjonen til Distrikt 2260. Gjennom etablering av 
denne søkte vi å ytterligere kunne fokusere på aktiviteter medlemmene gjør for å bedre internasjonal forståelse, god 
vilje og fred gjennom klubbaktiviteter og prosjekter som har som mål å hjelpe folk i andre land.  
 
Det som ble gjort i år var å samle alle klubbenes prosjekter i et excel-ark og distribuere dette til de respektive 
presidentene. På denne måten kan hver enkelt klubb redigere sine prosjekter så vi til enhver tid har et levende 
dokument over pågående prosjekter. 
 
DISC skal bistå de som har behov for hjelp med internasjonale prosjekter, men jeg i løpet av året ikke fått noen slike 
forespørsler. De prosjektene distriktet har fått spørsmål om å bidra i fra andre klubber internasjonalt er videresendt 
klubbene. 
 
Det ble videre holdt et inspirasjonsforedrag på Rotary Leadership Institute på Hellerudsletta i april. 
 

«Service above self» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rye.rotary.no/
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2.6 Lovråd 

Johan Østby 
 
Resolusjonsrådet 2021, digital behandling 
Også høsten 2021 ble det behandlet saker i Resolusjonsrådet. Dette møtet holdes digitalt på den måten at forslagene 
som Rotary International har mottatt – 36 denne gangen – sendes til lovrådsrepresentanten, vararepresentanten og 
guvernøren i alle distrikter i verden. Forslagene vurderes, og det stemmes digitalt. Det er ingen forsamling som samtidig 
vurderer eller diskuterer forslagene andre enn de tre nevnte i hvert distrikt. 
Resolusjonsforslag som får flertall, er kun en oppfordring til styret for Rotary International eller til styret for The Rotary 
Foundation (TRF) til å vurdere noe, og så skal de to organene beslutte hva som skal skje videre med dem, eller om de 
legges bort. 
 
De fem viktigste forslagene høsten 2021: 
Resolusjonrådet ber styret om å: 

1. vurdere om fremtidige guvernører skal få opplæring vedrørende polioutryddelse 

2. vurdere å iverksette en verdensomspennende kampanje for å øke oppmerksomheten om vann som 

naturressurs 

3. vurdere om RYLA skal skifte navn fra Rotary Youth Leadership Awards til Rotary Youth Leadership Academy 

4. vurdere å utvikle strategier som guvernørene kan bruke i arbeidet med å øke frammøtet i klubbene  

 
Det er grunn til å ta med ett forslag som dessverre ble avslått med 289 mot 185 stemmer: 

5. vurdere å sikre at 30 % av styremedlemmene i TRF er kvinner, og sette et mål om en kvinnelig styreleder i TRF. 

Resolusjonsråd holdes hvert år, i oktober/november. 
 
Lovrådsforsamlingen i april 2022, i Chicago. 
Lovrådsmøte holdes hvert tredje år, i 2022, 2025, 2028 etc. 
Møtet i 2022 var for første gang hybrid: Av de ca. 530 representantene fulgte 190 forhandlingene hjemmefra. 
Teknologien sikret en knirkefri gjennomføring. Undertegnede var til stede i Chicago. 
 
De forslagene som får flertall, kan endre bestemmelsene i Rotarys fire lovdokumenter – Rotary Internationals lov, 
Rotary Internationals vedtekter, Lov for Rotary-klubber, og anbefalte vedtekter for Rotary-klubber. De tre førstnevnte 
kan bare endres på lovrådsforsamlingen. 94 forslag var fremmet. De viktigste lovendringene vil bli redegjort for på 
D2260s distriktskonferanse søndag 25. september 2022. 

 
 

2.7 District Training 

Gro Irene Holt 
 
I Rotaryåret 2021-22 har det vært gjennomført seks kurs, to fysiske og fire digitale. 
 
Høsten 2021 ble det holdt to digitale kurs i «Hva er Rotary?» henholdsvis 15. og 16. september med 20 deltakere fra 9 
klubber den første dagen og 15 deltakere fra 11 klubber den andre dagen. 
 
Den 14. oktober ble det gjennomført nok et digitalt kurs i «Medlemsutvikling og rekruttering».  29 deltakere fra 15 
klubber deltok. Frøydis Lunde fra Jeløy RK var her en god inspirator. 
 
De to fysiske kursene handlet om sertifisering av klubbene knyttet til The Rotary Foundation. Et kurs avholdt på Kihl 
gård i Råde og et kurs holdt i Rotaryhuset på Kløfta.  
 
I tillegg ble det gjennomført et kurs 24. august i samarbeid med DYEO Øyvind Bråthen om «Ungdomsarbeidet i Rotary», 
her deltok 22 deltakere. 
 
Den 2.mars 2022 ble det holdt digitalt kurs om «Prosjektarbeid» med Lise Bjørnsen, som fortalte hvordan klubbene kan 
planlegge, søke økonomisk støtte og gjennomføre prosjekter i Rotary. Kurset hadde 15 deltakere. 
 
Etter pandemi i to år, var det hyggelig å kunne gjennomføre kurs i Rotary igjen, så vel digitalt som fysisk. Kombinasjonen 
av disse kan gjerne fortsette. 
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2.8 Club Visioning 

Marit Liv Solbjørg 
 
Club Visioning er en strategiprosess som hele klubben deltar i og som munner ut i et «fremtidsbilde»: «Slik ønsker vi at 
vår rotaryklubb skal være om tre år». Målet er en langsiktig plan, som blir et verktøy for å lede og utvikle klubben 
videre, og som er forankret hos alle klubbens medlemmer.  
 
Club Visioning strategisamlinger 2021-2022 
I 2021-2022, det andre koronaåret, har vi hatt redusert fysisk aktivitet. Vi har gjennomført fysiske Club Visioning-
samlinger hos to klubber – Årnes og Eidsvoll, og informasjonsmøter hos ytterligere to – Enebakk og Lillestrøm 
(sistnevnte: for styret).  Arbeidsgruppen har evaluert Club Visioning-prosessen og har fokus på de fire stegene i 
strategiarbeidet: helsesjekk/medlemsundersøkelse, Club Visioning med idédugnad, enkle handlingsplaner og 
oppfølging. 
 
Status i D2260 
Totalt har 20 av klubbene i D2260, eller 44 %, gjennomført Club Visioning strategisamling.  
 
Foredrag, kurs og opplæring 
Vi holdt innlegg om Club Visioning på distriktskonferansen i september 2021 og på PETS i mars 2022.  
 
Club Visioning Norden 
Vi har sammen med Club Visioning Norden i Sverige arrangert digitalt kurs om Club Visioning i januar 2022, over tre 
kvelder, og digitalt kurs om Survey Monkey (verktøy) i mars, over en kveld. Samt digitalt kurs med fasilitatoropplæring 
for D1480 i Danmark i mai, over tre kvelder. 
 
Arbeidsgruppen for Club Visioning har dette året bestått av Marit Liv Solbjørg (Nittedal RK) som koordinator, Jon Ola 
Brevig (Fredriksten RK), Gry Elisabeth Monsen (Gjersjøen RK), Elsa Nysveen (Årnes RK) og Stian Eriksen (Trøgstad RK). 
Arbeidsgruppen har avholdt 9 møter i 2021-2022. Koordinator har også deltatt på 9 digitale møter med Club Visioning 
Norden. 
 
 

2.9 Rotary Leadership Institute 

Elsa M. Nysveen 
 
Høsten 2021 var det fremdeles vanskelig å gjennomføre kurs i Norge, men RLI- ledelsen bestemte likevel å invitere til 3 
kurslørdager med en lørdag i september, en i oktober og en i november. For å kunne ivareta smittevernreglene kunne vi 
ikke arrangere kurset på Rotaryhuset på Kløfta. Siden vi samarbeider med nabodistriktet, ble det naturlig å se etter et 
profesjonelt kurssted midt imellom D2310 og D2260. Vi valgte å inngå avtale med X Meeting Point på Hellerudsletta, 
der hadde vi god plass og kunne ivareta alle smittevernregler og avstandskrav. Vi fikk 32 påmeldinger. Det var overvekt 
av deltakere fra distriktet vårt. Det var 25 som fullførte og disse fikk diplom og pin.   
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Våren 2022 hadde vi en overveldende deltakelse med 41 påmeldte. Denne gangen var det flere fra D2310, og 
deltakerne fra vårt distrikt utgjorde omtrent 60 %. Av forskjellige årsaker var det bare 26 som fullførte. Noen frafall 
skyldes koronavirus. De som ikke fullfører tre moduler, får tilbud om å ta igjen tapt modul i neste kursrekke. De fleste 
gjør det. 
 
Mange av deltakerne på kursene skal tiltre som presidenter i klubbene etter RLI-kurset. Disse sier at RLI har gitt dem 
god lærdom om Rotary og dermed gjort dem i stand til å ivareta presidentvervet på en god måte.  
 
I løpet av våren 2022 meldte D2250 interesse for å starte opp med RLI i sitt distrikt. De deltok med en observatør siste 
kursdag i april. De ble meldt inn i RLI -systemet utpå forsommeren. Nå er altså fire av Norges seks distrikter med i RLI 
Division Norway. 
 
Vi skal ha opplæring av nye fasilitatorer høsten 2022.  

 

«Doing Good in the World» 

Arbeidet i områdene 
Distriktet har 8 assisterende guvernører, populært kalt AG’er. Disse har ansvar for mellom 3 og 8 klubber hver. Deres rolle er å 
hjelpe klubbene til å nå sine mål på mest effektiv måte og ellers å bistå klubbene når dette er ønsket. De er en viktig 
ressursgruppe som kan bidra med kunnskap og praktisk hjelp. Deres funksjonstid er normalt sett 3 år. De blir med dette godt 
kjent med klubbene og deres medlemmer. En viktig oppgave er å arrangere 2-4 årlige presidentmøter i eget AG-område. AG’er 
rapporterer til den sittende distriktsguvernøren.  
 
Distrikt 2260 består av totalt 45 klubber og er delt inn i 8 områder.  
Områdeinndelingen følger geografiske kriterier, som vist i tabellen under: 
 
 

Område A Område B Område C Område D 
Fredriksten 
Halden 
Rakkestad 
Sarpsborg 
Skjeberg 
Tune 
 

Borge 
Fredrikstad 
Gamlebyen/Fredrikstad 
Hvaler 
Onsøy 

Jeløy 
Moss 
Rygge 
Råde 
Våler i Østfold 

Askim 
Hobøl-Spydeberg 
Mysen 
Trøgstad 
Ørje-Töcksfors 

Område E Område F Område G Område H 
Drøbak 
Nesodden 
Ås 

Enebakk 
Gjersøen 
Kolbotn 
Ski og Langhus 
Oppegård 

Lillestrøm 
Lørenskog 
Lørenskog Vest 
Nittedal 
Sagdalen 
Skedsmo Nord 
Skedsmokorset 
Strømmen 

Aurskog-Høland 
Eidsvoll 
Eidsvoll Syd 
Jessheim 
Kløfta 
Nannestad 
Sørumsand 
Årnes 
 

 
 

3.1 Område A 

AG Arne Sigurd Rognan Nielsen 
 
Område A har i 2021 - 2022 vært preget av at enkelte klubber ikke har kommet helt i gang etter pandemien. Den 
klubben som sliter mest etter dette er Tune Rotaryklubb. Skjeberg Rotaryklubb var svært tidlig ute med digital møter og 
opplevde til tider bedre oppmøte digitalt enn ved fysiske møter. De andre klubbene kom i gang med digitale møter etter 
hvert og kom greit ut av pandemien. 
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Medlemssituasjonen 
Flere av klubbene har opplevd synkende medlemsantall ved naturlig avgang pga alder og sykdom, men likevel har de 
fleste klubbene tatt opp nye medlemmer slik at man har holdt medlemsantallet noenlunde jevnt om man ser alle 
klubbene under ett. I Rotaryåret 2021-22 hadde man totalt 220 medlemmer, mens man ved oppstarten av Rotaryåret 
2022-23 var 218 registrerte medlemmer. 
 
Det er ikke størrelsen på klubbene som er bekymringen, men sammensettingen i alder og kjønn. 
 
Den alt overveiende delen av medlemmene befinner seg i aldergruppen 70 år og oppover. Denne aldersgruppen har 
redusert fra 106 til 104 medlemmer fra 2021- 22 til 2022-23. I de andre aldersgruppene er antallet nokså jevnt fra år til 
år, men det er bekymringsfullt at aldersgruppen fra 30-30 år er mer enn halvert siden 2019-2020 og område A har i dag 
bare 1 medlem i denne gruppen. 
 

 
Kjønnsfordeling 
Når det gjelder kjønnsfordelingen i Område A gjenstår det mye for å oppnå en bedre fordeling. Antallet kvinner i 
området holder seg stabilt på 38 medlemmer. Dette er en stigning på 5 kvinner siden 2018-19. Antallet mannlige 
medlemmer er totalt 178 - en nedgang på to mannlige medlemmer fra 2021-2022. 
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Når det gjelder målsettingen fra Annual Funds så er denne økt betydelig fra $0,00 i 2020-2021 til $4k i 2021-2022. Målet 
for 2022-2023 er satt til $930,00. 
 
AG's aktiviteter i 2021-2022 
AG har lagt vekt på faste kvartalsvise digitale møter for klubbenes presidenter, president elect og sekretærer. Agenda 
har vært statusoppdateringer, nyheter om Rotary og erfaringsutveksling. 
 
AG har sendt ut månedlige nyhetsbrev til områdets presidenter. Dette er nå utvidet til å omfatte alle styremedlemmer i 
alle klubbene for å favne alle tillitsvalgte i hver klubb. 
 
AG har også invitert seg selv til styremøter i klubbene - spesielt styremøter der man legger strategier og planer for. 
Dette for å veilede og motivere for å synkronisere seg mot distriktets målsettinger. I disse møtene har AG lagt stor vekt 
på rekruttering, trivsel, TRF og prosjekter. Rekruttering har stått høyest på denne listen da dette er viktig for klubbens 
utvikling, medlemmenes trivsel og økonomi. Kontigenten er en viktig inntektskilde. 
 
AG har deltatt på styremøter i Halden, Tune, Rakkestad og Skjeberg. AG har også holdt foredrag om Rotary i noen av 
klubbene - nå sist et motivasjons-foredrag om rekruttering i Halden Rotaryklubb. 
 
AG er nå fri for sin dobbeltrolle som president i egen klubb og AG-rollen. Det betyr at mer tid kan investeres i det siste 
året som AG, hvilket vil medføre hyppigere besøk i ordinære klubbmøter og planlegging av mulige intercity-møter. 
 
 

3.2 Område B 

AG Jon Ottar Ellefsen 
 
Dette var mitt første virkeår som AG for område B. Mitt mål som AG for denne perioden var først og fremst å bli kjent 
med klubbene i område B. Dernest er det mitt mål å få klubbene til å samarbeide på tvers slik at man kan lære av 
hverandre og ikke minst se at vi er et stort fellesskap. Jeg overtok som AG midt i en pandemi og opplevde stor grad av 
ulik tilnærming til hvorledes man skulle overleve som klubb uten å kunne dele fellesskap. Ved inngangen til året var vi 
172 medlemmer fordelt på 5 klubber hvorav 124 er menn og 35 er kvinner. 
 
Alderssammensetningen er: 
Aldersgruppen 30-39 er 3% 
Aldersgruppen 40-49 er 5% 
Aldersgruppen 50-59 er 14% 
Aldergruppen 60-69 er 24% 
Aldergruppen over 70 er 54% 
 
Alle klubbene var aktive med digitale møter under pandemien og vi har en klubb som har vokst gjennom hele 
pandemien og det er Hvaler. 
 
Jeg hadde i alt 3 presidentmøter hvorav et av dem ved påsketider der målet var å forberede de innkommende 
presidentene om hva som var ventet av dem. 
 
Alle klubbene har deltatt i planleggingen av intercitymøter som vi har hatt 3 stk av hvorav en av dem var med besøk av 
DG. De to øvrige hadde vi eksterne foredragsholdere som samlet over 100 medlemmer på hvert av disse. 
 
Til sist så har vi en felles komité som arbeider med ungdommer i forbindelse med Tall Ship Races. I år har vi hatt 25 
ungdommer som vi har intervjuet og ledsaget/transportert slik at de har fått en fin opplevelse med det å være deltakere 
under seilskute seilaser. 
 
Fire av områdets klubber tilkjennes fire stjerner i år: 
“Good - This club is informed and engaged but could increase its effectiveness.” 
 
Én klubb I området tilkjennes tre stjerner: 
“Satisfactory This club functions properly but could improve in several areas.” 
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3.3 Område C 

AG Biørn Borge 
 
Året startet med presidentmøte hos AG område C, Biørn Borge fra Jeløy RK, den 17. juni 2021 der alle innkommende 
presidenter deltok. Det har siden vært avholdt ytterligere to slike møter i løpet av året. 
 
Det har vært avholdt 5 distriktsrådsmøter hvorav AG område C har deltatt på 3 av disse. 
 
Guvernørbesøk:  
Felles besøk av DG Lars Borgestrand på Refsnes Gods dem 7. september 2021. 
 
Distriktskonferanse: 
Denne ble i regi av Jeløy RK avholdt 24-26. september 2021. 
 
Jeløy RK 50 år: 
DG 0g AG deltok på Jeløy RK markering av deres 50 års-jubileum på Refsnes Gods den 2. oktober 2021. 
 
Intercitymøter: 
Det ble avholdt intercitymøter i området både i høst- og vårterminen. Den 19. oktober 2021 hadde vi besøk av 
generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt og den 8. februar 2022 foredro den kjente journalisten Morten 
Jentoft for klubbenes medlemmer. 
 
Midtveismøte:  
Dette ble avholdt digitalt den 27. januar 2022. 
 
AG har videre deltatt på årsmøter i Råde RK, Moss RK, Rygge RK og Jeløy RK. AG var også tilstede den 9. juni 2022 på 
presidentmøte for innkommende presidenter som ble avholdt i Moss RK sine lokaler under ledelse av Innkommende AG 
Stein Schierenbeck. 
 
Den 10. juni 2022 fikk AG æren av å dele ut 2 stk Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelser under Rygge RK sin årlige 
kirkekonsert i Rygge kirke hvor mottakere var klubbmedlemmene Knut Funderud og Hans Magnus Lie. 
 
APPLAUS: 
Årets forestilling gikk av stabelen på Parkteateret i Moss den 19. juni 2022. Både DG og AG var tilstede denne kvelden 
for å dele ut årets stipend fra Rotary beløp stort kr. 10 000,- 
 
Året ble avsluttet med guvernørskifte på Kihl gård den 20. juni 2022. Rapporter fra klubbenes presidenter er sendt til 
DG. Det takkes for 3 spesielle og svært interessante år som AG for område C! 
 

3.4 Område D 

AG Håkon Krogh 
 
Jeg tok over som AG etter Konrad Bjoner i fjor sommer og året har til dels vært preget av pandemi.  
 
Året begynte normalt etter ferien med møtevirksomhet, alle klubbene var i gang med møter med unntak av 
Ørje/Tøcksfors. De har ikke hatt virksomhet siste året. Den 4. november var det fellesmøte med Guvernøren, dette 
foregikk på Mysen. Det var bra deltagelse, alle klubbene stilte, men med forskjellig antall. Ørje/Tøcksfors stilte ikke.  
 
I desember ble landet igjen stengt ned på grunn av pandemi. Da ble møtevirksomheten lagt ned, planlagte julebord etc. 
måtte avlyses. Klubbene åpnet for møter i februar, de 4 klubbene kom i gang på litt forskjellig tid, med møter hver uke. 
Det var litt organisering for å komme i gang igjen, med bl.a program til møter.  
 
Medlemsantallet har holdt seg stabilt, samlet sett for klubbene. Det har vært naturlig avgang, og nye har kommet inn. 
På grunn av lite møtevirksomhet i året har det ikke vært like lett med medlemsverving.  
 
Askim RK inviterte alle klubbene i område D til felles møte i mai, dette var i prinsippet et Intercitymøte, men Askim RK 
stod for alt. Thor-Aksel Busch holdt et veldig interessant foredrag. 
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Alle klubbene har et prosjekt, de har møter hver uke, og fine og varierte program.  
 
Ørje/Tøcksfors har ikke hatt virksomhet under pandemien, og har ikke kommet i gang igjen. Nå jobber de med 
reorganisering. 
 
 

3.5 Område E 

AG Erling Lothe Lie 
 
Området omfatter rotaryklubbene i Ås, Drøbak og Nesodden. De har totalt 90 medlemmer hvorav 21 er kvinner. Alle 
klubbene hadde fokus på medlemsrekruttering. Ås hadde reell nedgang til 38 medlemmer, hvorav 7 kvinner. 
Gjennomsnittsalder 75 år. Drøbak har holdt seg på 25 medlemmer, hvorav 4 kvinner. Gjennomsnittsalder 73,7 år. 
Nesodden har – tross 2 nye medlemmer – hatt nedgang totalt til 27 medlemmer, hvorav 10 kvinner. Snittalder her er 64 
år. 
 
Fellesarrangementer 
Området har ingen faste «fellesarrangementer» utenom guvernørbesøket, som dette året ble organisert av Drøbak RK 
onsdag 10. desember. En har forsøkt å arrangere årlige intercity-møter på omgang mellom klubbene.  

Tirsdag 10 mai inviterte Ås RK til intercity-møte i form 
av en omvisning/orientering i det nye 
veterinærhøyskolebygget på NMBU. Nærmere femti 
fremmøtte medlemmer fra Drøbak, Nesodden og Ås 
rotaryklubber fikk en spennende vandring i det 
gigantiske bygget (65 000 kvm), som blant annet gir 
rom for 600 studenter og 400 ansatte, hesteklinikk, 
smådyrhospital, bibliotek og diverse 
undervisningsfasiliteter.  
Studenter var guider og fortalte om hvordan det er å 
studere her, en stolt anestesisykepleier viste frem 
hesteklinikken, og Halvor Hektoen fortalte historien 
om veterinærutdanningen i Norge fra sped 
begynnelse på 1800-tallet via eget bygg på 
Adamstuen i Oslo til nybygget i landlige omgivelser på 
Ås. 
 

 
Prosjekter 
Klubbene har forsøkt å opprettholde mest mulig normal aktivitet i den grad pandemien har tillatt det. Men både RYLA 
og ungdomsutvekslingen har stått på vent. Nesodden har hatt to deltakere med på RLI. Disse går inn som hhv president 
og innkommende president i 2022-2023. Klubben har noen mindre lokale prosjekt med hundepark, TV-innsamling og 
yrkesutøverpris, men har nå i tillegg fått tilsagn om en større pengesum fra BUFDir for å gi tilbud til ungdom bl.a. om 
seiling med Christian Radich. Drøbak har ansvar for hele TV-innsamlingen i kommunen – et stort arbeid. Ås har noen 
mindre lokale prosjekt med turstier og sansehage, men arbeider med planer om et større prosjekt.  
 
Vurdering 
AG har besøkt og hatt en god del telefon-kontakt og e-postkontakt med alle de tre klubbene. Disse er nokså forskjellige i 
bakgrunn og kultur, noe aktivitetene bærer preg av. Interessen for mer samarbeid mellom klubbene er noe varierende. 
Forståelsen og bruken av Rotary’s enorme databaserte (internett) «informasjonsbank» er også varierende. AG har ikke 
villet trenge seg på, men først og fremst forsøkt å være et «støttehjul» for presidenter og sekretærer. 
 
 

3.6 Område F 

AG Dag H. Johansen 
 
Område F omfatter Enebakk Rotaryklubb, Ski og Langhus Rotaryklubb, Gjersjøen Rotaryklubb, Kolbotn Rotaryklubb og 
Oppegård Rotaryklubb.  
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Dette Rotaryåret startet med en samling av de innkommende presidentene 10. juni 2021 hjemme hos meg. Formålet 
med møtet var å gjennomgå presidentenes forberedelser til sitt år samt å diskutere saker av felles interesse. Her kan 
spesielt nevnes forberedelse til Intercitymøte med guvernøren og klubbenes arbeid med forberedelsene til RYLA 2021 
som var planlagt høsten 2020.  
 
Vi klarte å gjennomføre et Intercitymøte med Guvernør Lars Borgestrand mandag 19. oktober i Kolben Kulturhus med 
Kolbotn RK som arrangør. Guvernøren holdt et inspirerende foredrag og i tillegg fikk vi anledning til å orientere om 
Område F sine felles oppgaver.  
 
Klubbene samarbeidet godt med «Prosjekt RYLA» 2021 under ledelse av Britt Heidi Berger. Konferansen skulle egentlig 
være på Oscarsborg i mars 2020, Og er utsatt 3 ganger, men kommer til å bli gjennomført 16/9 til 18/9 2022. Et solid 
program med førsteklasses foredragsholdere har blitt utarbeidet, og alle foredragsholdere er med videre fra første 
planlagte Ryla I 2020. Etter et grundig innsalgs-arbeide er målet om 60 deltagere oppnådd. Økonomien er under 
kontroll. Fordi Område F har holdt i dette i 3 år nå, uten å kunne gjennomføre, fortsetter vi i et år til, fremdeles med 
Britt Heidi i spissen.  
 
Klubbtjenesten høsten 2021 var god i alle klubbene, med gode programmer og prosjekter, bortsett fra Ski og Langhus, 
som ikke aldri åpnet for digitale møter. Dette fortsatte inn i 2021, til tross for pandemien. Planer og tiltak for å styrke 
medlemsutvikling og medlemsrekruttering er lagt og diskutert. Dette gjelder spesielt Langhus og Ski RK. 
 
Klubbene har på forskjellige måter forsøkt å opprettholde sin kontakt med medlemmene ved å gjennomføre møter på 
digitale plattformer mv. Høsten 2021. Etter hvert har klubbaktivitetene tatt seg opp i takt med at samfunnet har lempet 
på restriksjonene. Alle de 5 klubbene hadde fysiske presidentskifter nå i juni 2022. 
 
I Område F har vi være bevisste på å holde møtene mellom AG og presidentene hos klubbene i forkant av klubbmøter. 
Vi hadde 2 møter i høst hvor prosjekter var tema i det ene møtet og medlemsutvikling i det andre møtet. Dette har vist 
seg å være hyggelig og nyttig, - og bidrar til å knytte klubbene nærmere sammen. 
 
27. april 2022 ble det holdt et «bli kjent» møte i Kolben med alle 5 innkommende presidentene som blir presidenter i 
Rotaryåret 2022-2023, sammen med presidentene for 2021/2022. Grunnet god medlemsutvikling i Kolbotn og Enebakk, 
er det 2 flere medlemmer i område F pr 30/6 2022 enn pr. 30/6 2021.  
 
Ellers var tallenes tale pr. juni følgende: 

Klubb Annual Fund Polio and Other Funds Sum 

Gjersjøen 116 717 833 

Oppegård 2 677 887 3 564 

Kolbotn 3 203 933 4 136 

Enebakk 2 021 1 435 3 456 

Ski og Langhus 750 187 937 

Sum 8 767 4 159 12 926 

Midler gitt til RI i USD. 
 
Alle 5 klubber har bidratt. Tar vi samtlige 191 medlemmer gir det akkurat 67,7 USD pr medlem i året 2021 2022 opp 
med 11 % eller 7,7 USD fra 60 USD til sammen pr. medlem i året 2020 2021. 

 
Medlemsutvikling gjennom året: 

Klubb Medlemmer 30/6 2021 Medlemmer 30/6 2022 

Gjersjøen 32 32 

Oppegård 55 54 

Kolbotn 39 41 

Enebakk 30 34 

Ski og Langhus 33 30 

Sum 189 191 
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3.7 Område G 

AG Yvona Holbein 
 
Det ble gjennom Rotaryåret gjennomført 3 møter med presidenter og sekretærer for å holde fokus på 
medlemsutvikling/rekruttering samt samarbeid om prosjekter. Medlemsstatistikken viser imidlertid at alle klubbene har 
gått ned i medlemstall, unntatt 1 klubb som beholdt likt antall medlemmer.  
 
Den 13. oktober kom DG Lars Borgestrand på besøk og da ble det arrangert et fellesmøte for klubbene i område G. 
Dette fant sted i Samfunnshuset på Skedsmokorset.  
 
Samme sted har vi også hatt våre to områdemøter. Det første var 26. oktober der assisterende direktør for 
Helsedirektoratet, Espen R. Nakstad holdt et spennende foredrag om Covid 19.  
 
Det andre områdemøtet var 19. april med temaet «Russland: fra kaos til krig» med foredragsholder sivilingeniør og 
oberst Terje Skjølsvik, som jobbet som «Patrol Hub Leader» for OSCE (Special Monitoring Mission) bl.a. i Ukraina.  
 
På dette områdemøtet ble det presentert en tanke om å arrangere konsert for inntekt for Ukraina, noe som ble godt 
mottatt. Vi etablerte en liten arbeidsgruppe på 5 personer og 18. mai ble det konsert på Lillestrøm kultursenter. 
Gjennom billettsalg, direkte bidrag fra enkelte klubber, fra distriktet, sponsorer og enkeltmedlemmer ble det til slutt 
samlet inn ca. 129.000 kroner. Disse ble overført av Strømmen RK til distriktskonto for Ukraina i D2240 Tsjekkia-
Slovakia. Etter avtale ble pengene benyttet til innkjøp av VAC-pumper, som med undertrykk holder sårene til de skadde 
uten infeksjon. Utstyret er kjøpt inn av slovakiske rotarianere og fraktet via Uzhorod til sykehuset i Kharkiv, Ukraina.  
 
Området har også i løpet av perioden etablert en fungerende RYLA-komite og begynt å planlegge RYLA for kommende 
Rotaryår. 
 
Klimagruppen, som også begynte å fungere så smått, kom seg ikke videre, og det er uklart om aktiviteten vil ta seg opp 
igjen. 
 
 

3.8 Område H 

AG Geir Anda 
 
Rotaryåret 2021-22 ble et år hvor pandemien preget landet og dermed, i større eller mindre grad, hadde innvirkninger 
på klubbenes aktiviteter. I starten av året var møter på nett ikke unormalt, men med en bedre nasjonal kontroll av 
smittesituasjonen i siste halvår ble fysiske møter det klubbene foretrakk.  
 
Klubbene har gjennomført planlagte program, men har samtidig hatt stor evne til improvisasjon hvor det har vært 
nødvendig. Inntrykket er at klubbene i område H, gitt situasjonen, har drevet i tråd med medlemmenes ønsker.  
 
Medlemsutviklingen har vært satus quo. Noen av klubbene har en meget god nyrekruttering, mens andre sliter med å 
finne personer som er interesserte i å være medlemmer i klubben. Det har generelt vært for få unge nye medlemmer, 
og det synes å være vanskelig å holde på nyrekrutterte. Årsaken til den utviklingen vi ser er sammensatt av mange 
fasetter, men presidentene i områdets klubber mener rekruttering til rotary er selve grunnlaget for opprettholdelse av 
den enkelte klubb, derfor må distriktets og klubbenes fokus på området fortsette.  
 
De åtte klubbene i område H har brukt Rotaryskolen og RLI til å utdanne og skolere sine medlemmer. Med den viktige 
og gode informasjon som Rotaryskolen gir kunne det vært ønskelig at flere av klubbenes medlemmer deltok på kursene. 
RLI har meget god deltakelse fra området. 
 
Rotary Business Network har blitt etablert på Jessheim, med presidenten i Jessheim Rotaryklubb som leder. Møtene, tre 
på høsten og tre på våren, har blitt avholdt på Herredshuset på Jessheim. Oppmøte til arrangementene har vært 
varierende. Generelt har man ikke klart å tiltrekke seg nok interesserte personer, heller ikke den sammensetning som er 
ønskelig.  
 
Grunnet pandemien har området ikke hatt utvekslingsstudent i år. Det er heller ikke sendt elever til RYLA grunnet 
utsettelse av kurset.  
 



19 
 

Rotarymarsjen rundt Nordbytjernet på Jessheim ble i god tradisjon gjennomført i september 21. Marsjen er et 
samarbeidsprosjekt mellom Jessheim RK, Kløfta RK og Nannestad RK. Inntekten fra marsjen går til Stop Polio Now og 
Karenfolket i Myanmar med en fordeling på 50/50.  
 
Markering av Poliodagen er gjennomført i noen klubber.  
 
Alle medlemmene i klubbene i område H ble invitert til et felles fysisk møte med guvernøren på Herredshuset på 
Jessheim den 26. oktober 21. Før fellesmøtet hadde guvernøren et møte med de 8 presidentene hvor han fikk en 
orientering og status om den enkelte klubb. 
 
Som AG har jeg: 

- Hatt god dialog med presidentene. Utfordringer og spørsmål har blitt avklart skriftlig eller muntlig. 
- Gjennomført 3 fellesmøter med presidenter/sekretærer. Her har distriktets føringer og prioriteringer blitt 

drøftet. Det som har vært guvernørens konkrete mål for rotaryåret, TRF og medlemsutvikling, har blitt 
kommunisert som målsettinger for klubbene. 

 
Eidsvoll Syd RK har markert sitt 50-års jubileum med utgivelse av et hefte som omtaler klubbens 50 første år. 
Årnes RK har utarbeidet et hefte som sammenfatter klubbens historie til sitt 60 års jubileum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

«Serve to Change Lives» 
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Rotaryforkortelser 
 
AG  Assistant Governor (Assisterende guvernør)  
CDS  Club and District Support (Klubb- og distriktsstøtte fra Rotary Internationals Zürich-kontor)  
COL  Council on Legislation (Lovrådet i RI)  
DDF  District Designated Fund (Del av Rotarys fond som disponeres av distriktet)  
DG  District Governor (Sittende distriktsguvernør)  
DGE  District Governor Elect (Innkommende distriktsguvernør)  
DGN  District Governor Nominee (Nominert distriktsguvernør, etterfølger DGE)  
DGDN  District Governor Designated Nominee (Etterfølger DGN)  
DISC District International Service Chair (Leder av distriktets komité for internasjonal samfunnstjeneste)  
DICO  District Internet Communication Officer (Distriktets IT-koordinator)  
DLP  District Leadership Plan (Distriktets lederskapsplan)  
DRFC  District Rotary Foundation Chair (Leder av distriktskomité for The Rotary Foundation)  
DT  District Trainer (Leder av distriktets komité for opplæring og kommunikasjon)  
DTTS  District Team Training Seminar (Teambyggingsseminar for distriktets ledende personell i forkant av hvert Rotaryår)  
DYEO  District Youth Exchange Officer (Leder av distriktets komité for ungdomsarbeid)  
GETS  Governor Elect Training Seminar (Obligatorisk opplæring for innkommende guvernører i Europa)  
IA  International Assembly (Obligatorisk guvernøropplæring i USA)  
IPDG  Immediate Past District Governor (Sist avgåtte distriktsguvernør)  
KPM  Klubbens planer og mål  
MOP  Manual of Procedure (Referansemanual for Rotarys Internationals lover og regler)  
NOK  Norske kroner  
Norfo  Norsk Rotary Forum (Samarbeidsorgan for de 6 norske rotarydistriktene)  
PDG  Past District Governor (Tidligere distriktsguvernør)  
PETS  Presidents Elect Training Seminar (Obligatorisk treningsseminar for innkommende klubbpresidenter)  
PHF  Paul Harris Fellow (Æresbevisning)  
RF  Rotary Foundation  
RI  Rotary International  
RK  Rotaryklubb  
Rotaract Klubb for unge voksne  
RYLA  Rotary Youth Leadership Awards (Ledelseseminar for ungdom)  
TRF  The Rotary Foundation  
TSR  Tall Ships' Races  
UE  Ungt Entreprenørskap  
USD  Amerikanske dollar  
VTT  Vocational Training Team  
YE  Youth Exchange (Ungdomsutveksling i videregående skole)  
YEO  Youth Exchange Officer (Leder for ungdomsutveksling) 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

«Rotary is not just a club that you join, it is 
an invitation to endless opportunities» 


