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Guvernørens leder 

Det skjer ting i distriktet vårt, og det er et sunnhetstegn! 

RYLA 
Fra 9. til 12. mars ble årets RYLA gjennomført på Fredriksten festning i Halden. Der var 66 ung-
dommer fra 18 til 25 år fra hele distriktet samlet til et intensivt lederkurs med mange og høykom-
petente foredragsholdere og kursledere. Når noe foregår på Fredriksten, sier det seg selv at også 
festningens historie bringes inn som et element i arrangementet. Jeg tror alle deltakerne fikk inn-
blikk i hva det vil si å lede, og i forskjellige ledelsesformer, samtidig som de fikk 1700-talls-
historie gjennom vandring på festningsområdet. Karl XIIs fall i 1718 ble gjenstand for mye opp-
merksomhet, og RYLA-general John Jones, Fredrikstad RK, høstet stor applaus for sitt engasjerte 
foredrag om Peter Wessel Tordenskiold. Takk til område D som sto for en god gjennomføring! 
Neste år er det område E som er ansvarlig for RYLA.  
 
PETS og DS 

17. og 18. mars var det henholdsvis PETS (President Elect 
Training Seminar) og DS (Distriktssamling). Innkommende 
guvernør, Yvona Holbein, Strømmen RK, hadde laget et godt 
opplegg for begge arrangementene, og deltakerne ble kjent 
med hva som skal skje i Rotary-året 2017-2018. Sonekoordi-
nator Jens Erik Rasmussen fra Danmark deltok på begge da-
ger med inspirerende innlegg. Bra gjennomført PETS og DS, 
Yvona!  
(Bildet: DGE Yvona sammen med Rasmussen og 
møtelederen Gunar Aasgaard. Foto: Jan Walbeck) 

 
The Rotary Foundation (TRF) 100 år 
Det er tidligere informert om at TRF er 100 år i år. Fondet ble etablert på Convention i Atlanta i 
1917, og derfor er det heller ikke tilfeldig at årets Convention skal finne sted nettopp i Atlanta fra 
10. til 14. juni i år. Med dette som bakteppe er jeg sikker på at årets Convention blir «the best 
Convention ever», for å omskrive et uttrykk fra OL på Lillehammer. Det er fortsatt mulig å melde 
seg på, selv om det begynner å bli en kjøretur fra arrangementsområdet til ledige hotellrom. 
 
Distriktets opplegg 
Innen vårt distrikt er det utarbeidet seks forslag til hvordan man kan feire jubileet. Tre av forslage-
ne er ren feiring – «bursdagsselskap» – og tre er av en annen type hvor hensikten er å skaffe peng-
er nettopp til TRF. Forslagene ble sendt ut til alle klubber før jul. Jeg er kjent med at område F, 
hvor fem av seks klubber har jernbanestasjon(er) i sin umiddelbare nærhet, skal stille på aktuelle 
jernbanestasjoner med roll-ups, flyers og ferske boller til morgenfugler som skal på jobb. Da blir 
det slik at når noen har møtt Rotary på Ski stasjon og blir med toget til Oslo, så står jammen Rota-
ry kanskje på Langhus, Vevelstad, Oppegård, Greverud, Myrvoll, Solbråtan og Kolbotn også! Det 



må jo synes!  Dette er et eksempel til etterfølgelse. Hvis vi tenker oss godt om, er det nesten ingen 
klubber som ikke har en togstasjon i nærheten. Innfartsparkeringsplasser er også velegnet. 

Enkelte andre klubber har valgt å kjøre et opplegg alene. Det er selvfølgelig både legitimt og fint! 

Norfos opplegg 
I tillegg har kommunikasjonskomiteen i Norfo utarbeidet en morsom idé som er lett å gjennomfø-
re, og som jeg tror vil gi bra oppmerksomhet om Rotary: Det er laget tre ulike roll-ups som skal 
stilles opp sammen, og det er utarbeidet en meget enkel quiz som publikum kan besvare. Premien 
er en el-sykkel til en verdi av nesten 10.000 kr. Norfo oppfordrer til å sette opp dette på steder hvor 
det er mange mennesker samlet – på kjøpesentre, innenfor eller utenfor inngangen på kino, på 
plasser og torg hvor folk ferdes.  

Jeg må legge til at vi ikke har nok materiell til at alle klubbene gjør det samme på samme dag. Det 
er distriktsrådsmøte 23. mars. Da skal vi koordinere tiltak, og Assisterende guvernører vil bli in-
volvert. Jeg skal sende ut separat informasjon om Norfo-opplegget. 
 
Joda, det kan bli litt arbeid og organisering knyttet til feiringen av TRFs 100-årsjubileum. Men det 
vil også gi oppmerksomhet om Rotary, om klubbene våre og om hva vi står for. Derfor er det verd 
å gjøre en ekstra innsats akkurat nå i vår. Snakk gjerne med naboklubbene om felles planlegging 
og gjennomføring! 
 
Hilsen 
Johan Østby 
Distriktsguvernør 
 
Tema for april: Tidsskriftmåneden 
Vekslingskurs for mars: 1 USD = NOK 8,55 

 
PDG Bjørn Dahl 
døde 5. mars, 91 år gammel. Han var guvernør i rotaryåret 1984-85 i det daværende distrikt 231, 
hvor klubbene i nåværende 2260 tilhørte. 1. juli 1985 ble det foretatt en distriktsendring, og vårt 
distrikt ble opprettet med nummer 226. (Distriktene ble fra 1. juli 1991 delvis endret og fikk da 
den firesifrete betegnelsen som vi i dag bruker – 2260). 
Bjørn Dahl var medlem av Bryn RK og gjorde en stor innsats innen klubben, men også for distrik-
tet og nasjonalt for Rotary har han gjort svært mye. Sammen med Harald Hoel tok han initiativ til 
og gjennomførte det første RYLA seminaret her i landet i 1985. Seminaret ble holdt på Nansen-
skolen i Lillehammer. Han mente at å utvikle lederegenskaper hos ungdom var viktig, og i den 
sammenhengen var Ryla-kursene et nyttig redskap. Han er også oppført i Norfos oversikter som 
kontaktperson for Ryla på landsplan fra 1.7.2000 til 30.6.2004, og leder av informasjonskomiteen 
fra 1.7.1986 til 31.12.1992. I tillegg ivaretok han landsarkivarfunksjonen fra 1. januar 1999 til 30. 
juni 2006. 

En hedersmann for Rotary har gått bort. 
 
Budsjett 2017 – 2018 
Etter forslag fra den påtroppende distriktsledelsen og -administrasjonen ble budsjettet vedtatt med 
stort flertall. 
For klubbene medfører vedtaket at klubbkontingenten går opp med kr 45,- pr. medlem. I tillegg 
skal det innbetales kr 50,- pr. medlem som et tilskudd til deltakelse på distriktskonferansen høsten 
2017. De 87 500 kroner som denne innkrevingen summerer seg til, vil gjøre det billigere å delta på 
distriktskonferansen. Normalt møter ca. 10 % av medlemmene på distriktskonferansen. 
 



Gave til Rotary Foundation (TRF)  
Det ble på Distriktssamlingen i fjor, 12. mars 2016, besluttet at klubben skulle innbetale kr 50 pr 
medlem som bidrag til Handicamp Norway. Det hersket på det tidspunkt usikkerhet om hvorvidt 
arrangementet ville bli realisert, men det ble likevel besluttet at beløpet skulle innkreves samtidig 
med innbetaling av medlemskontingent. I og med at HC16 ikke ble arrangert, og at den nedsatte 
komiteen for å vurdere eventuelle framtidig fellesprosjekter, ikke har funnet grunnlag for noe slikt,  
har distriktsguvernøren ønsket å få en endelig avgjørelse knyttet medlemmenes bidrag på kr 50. 
Etter forslag fra DGN, Rune Magnussen, vedtok Distriktssamlingen med overveldende flertall at 
de kr 50,- pr. medlem skulle doneres til TRF. 

Gaven fra distriktets klubber til TRF utgjør derfor kr 88.300. 
 
Eidsvoll Rotaryklubb 
har inngått et samarbeid med Norges Blindeforbunds iCare om et pro-
sjekt i Chimoio, Mosambik. 
Søndag 5. mars arrangerte klubben en stor konsert i Panorama kulturhus 
i Eidsvoll med lokale artister (mange av dem kjent i hele Norge): Mona 
Julsrud, Stian Carstensen, GT-Sara, Vidar Busk, Alexandra Rotan, Ve-
gard Sandholt, Vegard Storbråten Øye, Gisle Roen Johansen, Jørgen 
Holst-Larsen, Eidsvoll Ballettsenter og «husbandet».  

Alle stilte gratis for iCare og prosjektet.                Vegard Storbråten Øye 
For prisen av én billett, kr 250, gir man synet tilbake til én person. 
Konserten var følgelig en unik sjanse til både å gi og få på en gang. 
Til konserten kom også generalsekretæren i Norges Blindeforbund, 
Arnt Holte, distriktsguvernør Johan Østby og Eidsvolls ordfører John-
Erik Vika.  
Begge bildene er tatt av John Armand Nyborg. 

 Vidar Busk og Stian Carstensen 

 
Rotarys årstema for året 2017 – 18: Rotary: Making a difference. 
 
Gratulasjoner til de som fyller «runde» år i april: 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 
Næss, Terje 02. 04. 1942 Rygge 75 
Dahl, Haakon 02. 04. 1942 Jessheim Rotary Klubb 75 
Aarsby, Jan 02. 04. 1947 Strømmen 70 
Thanstrøm, Thor Otto 03. 04.1922 Halden 95 
Frøshaug, Ståle 08. 04. 1967 Trøgstad 50 
Bergsaker, Ola 08. 04. 1947 Skedsmo Nord 70 
Bergh, Svein Arne 09. 04. 1947 Skjeberg 70 
Gjulem, Åge 10. 04. 1937 Rakkestad Rotary 80 
Klefstad, Jens 11. 04. 1947 Sarpsborg 70 
Sauar, Tor O. 12. 04. 1937 Skedsmo Nord 80 
Aronsen, Tom Heino 19. 04. 1957 Fredriksten 60 
Høilund, Øystein 21. 04. 1942 Tune Rotaryklubb 75 
Sparre-Enger, Roy 21. 04. 1947 Askim Rotary 70 
Dippner, Svein-Erik 25. 04. 1942 Skedsmo Nord 75 
Müller-Nilssen, Einar 28. 04. 1942 Kolbotn Rotary Klubb 75 
Spiel, Paal Oddvar 28. 04. 1947 Lørenskog 70 

 

 



Lover og vedtekter for klubbene 
29. november 2016 sendte guvernøren ut norsk oversettelse av lovene og vedtektene til klubbpre-
sidentene. Vi har nå fått lagt disse dokumentene ut på distriktets nettside, samtidig som de er datert 
slik at det raskt skal kunne sees hvilket Lovråd som har vedtatt denne versjonen av regelverket. 

For å gjøre det enklere å finne fram har vår webmaster laget følgende link til den siden hvor disse 
dokumentene finnes: 

http://d2260.rotary.no/no/lover-og-vedtekter#.WKgl-xEiwkk 
 
 

Redaksjonen avsluttet 21. mars 2017 

Per Kongsnes  
månedsbrevredaktør 

http://d2260.rotary.no/no/lover-og-vedtekter#.WKgl-xEiwkk

