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I Rotaryåret 2020-2021 har distrikt 2260 hatt følgende personer i lederroller: 

Ledergruppen 

DG   Distriktsguvernør Ine Barlie, Kolbotn RK 

DGE   Innkommende distriktsguvernør Lars Borgestrand, Jeløya RK 

DGN   Nominert distriktsguvernør Hans Christian Kihl, Råde RK 

IPDG   Sist fratrådte distriktsguvernør Jutta, Nesodden RK  

DT    Distriktstrener/Opplæringsleder Gro Irene Holt, Kløfta RK 

 

Distriktsadministrasjonen 

Distriktssekretær: Hilde Thømte, Kolbotn RK 

Distriktskasserer: Per Sverre Skjelsbæk, Kolbotn RK, fra 15.02.21: Terje Strømsæther, Årnes RK  

DICO: Johnny Rivli, Enebakk RK 

Prosjektledere for distriktskonferansen: Klas Bergersen og Jan Roger Bjørnstad, Kolbotn RK 

 

Distriktskomitéledere 

Klubb- og medlemsutvikling: Sean Armana, Jeløy RK  

The Rotary Foundation (TRF): PDG Rune Magnussen, Nannestad RK 

DT Opplæringsleder: Gro Irene Holt, Kløfta RK 

Samfunnstjeneste: IPDG Jutta Bachmann, Nesodden RK 

PR og kommunikasjon: Webredaktør Arne Sigurd Rognan Nielsen, Skjeberg RK 

Ungdomsprogrammer: Kristin Samuelsen, Rygge RK 

Club Visioning: Marit Liv Solbjørg, Nittedal RK 

RLI: Elsa Nysveen, Årnes RK 

RBN: Hans Christian Kihl, Råde RK 

Rotary Fellowship: Rolf Mikkelsen, Borge RK 

RYLA: Britt Heidi Berger, Gjersjøen RK* 

 

*Britt Heidi har hatt klubbene i område F med i planlegging og gjennomføring av RYLA 2020 og 

2021, MEN pga covid-19 pandemien har vi måttet avlyse RYLA i disse to årene. Samme komite og 

område skal få mulighet til å arrangere RYLA 2022. 

 

Assisterende guvernører (AG-er) 

Område A: Arne Sigurd Rognan Nielsen, Skjeberg RK 

Område B: Finn-Olaf Berg, Onsøy RK 

Område C: Biørn Borge, Jeløy RK 

Område D: Konrad Bjoner, Rakkestad RK 

Område E: Per-Einar Brustad, Ås RK 

Område F: Dag Hadberg Johansen, Gjersjøen RK 

Område G: Atle Staurem, Sagdalen RK 

Område H: Geir Anda, Jessheim RK 
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COL 

 

Representant til Council on Legislation (Rotarys lovråd): PDG Johan Østby, Enebakk RK  

Vararepresentant: PDG Elsa Nysveen, Årnes RK 

 

Revisor: A-1 Revisjon og Rådgivning ved Morten Marstrander, Strømmen RK, statsautorisert 

revisor (valgt på årsmøtet 19. september 2020) 

Rotary International sin president og hans årstema 

RI-president dette året har vært Holger Knaack, Herzogtum Lauenburg-Møllnessee RK, Tyskland.  

Årets tema var «Rotary opens opportunities”. Det norske guvernørkollegiet besluttet å ikke 

oversette årstemaet til norsk.  

Rotary International sin strategiske plan og oppfølging i D 2260 

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 fikk vi en ny strategisk plan med fire hovedprioriteter og 

mål. 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. 

 

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 gjennom 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 vårt program og levere bevis på vedvarende og 

bærekraftig innflytelse.  

 

Målsetninger: 

 • Utrydde polio (og gjøre det vi har lovet) 

 • Fokusere og spisse vårt program og tilbud  

• Forbedre vår evne til å måle og oppnå resultater  

 

2 Expand our reach/Utvide vår rekkevidde  

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. 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 og 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  
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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.  

 

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  

 

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 

 

Rotary Convention på Hawaii juni 2020 

På grunn av covid-19 ble den fysiske Convention avlyst og det ble arrangert en digital Convention 

for første gang i vår historie. DG deltok selv på deler av den og det var meget bra, men det blir jo 

ikke det samme som å være til stede fysisk og møte rotarianere fra hele verden. 

  

Polio + 

Oppdatert statistikk fra EPNZC (End Polio Now Coordinator Zone 18 i RI Region 19),  

Bjørg Månum Andersson, pr. 1. januar-6. juli 2021: 

  

Wild polio virus 1:  

Pakistan 1 tilfelle og Afghanistan 1 tilfelle. Totalt 2. 

 

cVDPv2 (Clobal Circulating derivied polio virus): 

142 totalt i samme periode. (Africa, Eastern Mediterranen, Europa (Ukraina). 

Flest i Sentral Afrika. 

 

Dette muterte polioviruset har en klar nedgang siste år.   

Før begge virusene er utryddet, er vi ikke i mål med polio. Det går rett vei. 
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Arbeid i D 2260 

Forberedelser 

Forberedelsene til å inneha guvernørverv i Rotary starter med at Norsk Rotaryforum (Norfo) 

innkaller til samling for nominerte guvernører en helg fra fredag til søndag i april vel et år før 

guvernørperioden starter. Deretter må en fremtidig guvernør gjennomføre et utdanningsløp som er 

fastsatt av RI. Dette løpet består av et Governor Elect Training Seminar (GETS) på sonenivå, og en 

uke (IA= International Assembly) i San Diego, California, USA, hvor alle verdens innkommende 

guvernører er samlet og møter den sentrale ledelsen i RI. Gjennom denne opplæringen forutsettes 

det at fremtidig guvernør blir i stand til å ivareta sitt verv på forsvarlig måte. Guvernørvervet 

innebærer at man skal se til at klubbene arbeider etter Rotarys idealer, representere RI-presidenten, 

formidle hans mål for året til klubbene, kunne lede et distrikt i tråd med dette, og ikke minst bidra 

til å sette personer i ledende posisjoner i klubbene i stand til å ivareta sine verv i den enkelte klubb. 

I tillegg må innkommende guvernør bemanne sin distriktsorganisasjon med nødvendig og 

kompetent personell. Guvernøren har pålegg om å avholde distriktskonferanse, skrive månedlige 

brev til klubbene (mulig å gjøre det annerledes), besøke klubbene i løpet av guvernøråret (valgfritt 

om man besøker en og en klubb eller om man legger opp til samlinger av flere klubber), avholde 

midtveismøte for presidenter, møte med tidligere guvernører (Guvernørrådsmøte), og gjennomføre 

og lede interne møter i distriktsorganisasjonen. 

 

Undertegnede har deltatt på alle opplæringer og kurs. Jeg deltok i tillegg på den digitale Rotary 

Convention på Hawaii juni 2020.   

 

Under forberedelsene hadde jeg (som DGE) tett kontakt med DG Jutta Bachmann og jeg har rådført 

meg med flere andre tidligere guvernører. Jeg har også samarbeidet med mine DG kollegaer i de 5 

andre distriktene i Norge. I budsjettsammenheng var PDG Rune Magnussen en god medspiller i 

tillegg til nå IPDG Jutta Bachmann og distriktskasserere Per Sverre Skjelsbæk og Terje 

Strømsæther.   

 

Som forberedelse for klubbene i distriktet ble følgende tiltak iverksatt: 

a) Håndboka, som er ment som et oppslagsverk og en veileder for president og styre i den 

enkelte klubb, ble ferdig utarbeidet i mai 2020. Den ble lagt på nett på siden til D2260. 

Utarbeidelse av målene skjedde etter at jeg hadde vært i San Diego og fått vite RI president 

Holger Knaack sine mål. Forslag til mål ble drøftet på DTTS 27. februar 2020 og justert 

etter innspill fra møtet. 

b) Møte for sittende og nye AG-er ble gjennomført 13. februar og 2. april 2020. 

c) District Team Training seminar (DTTS) fant sted 27. februar 2020. 

d) PETS og distriktssamling ble gjennomført 7. mars 2020 på Kolbotn. Budsjett for året 2020-

2021 ble gjennomgått og vedtatt. 

e) De 7 presidentene som ikke hadde anledning til å delta på PETS fikk en gjennomgang på 

nettmøte eller telefon med meg. Alle innkommende presidenter fikk dermed tilnærmet 

samme informasjon. 

f) Eget møte mellom finanskomiteen og undertegnede ble holdt 7. mai 2020 

g) Alle AGene hadde møter med presidentene i sine områder våren 2020 

 

Guvernørskifte 1 

Guvernørskiftet fant sted på Quality Hotel Entry, Mastemyr 24. juni 2020. Guvernørnål og -kjede 

ble overlevert (på sikker covid-19 måte. Kjedet lå på bordet og Ine tok det selv på) fra Jutta 
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Bachmann til Ine Barlie som ble erklært å være guvernør fra 1. juli 2020, Lars Borgestrand ble 

DGE, og Hans Christian Kihl ble DGN fra samme dato. Med gaveoverrekkelser og hedringer pluss  

servering ble det en verdig seremoni og hyggelig samvær med riktig antall personer tilstede ifht 

covid-19 restriksjoner (tillatt med 60 personer med 1 meter avstand mellom personene). 

 

Distriktskonferansen  

Distriktskonferansen er distriktenes høydepunkt i Rotaryåret. Vår konferanse er åpen for alle 

rotarianere i Distrikt 2260 og deres ledsagere. I tillegg inviteres gjester og forelesere. Det er vanlig 

at RI-presidenten er representert med en person som minst har vært distriktsguvernør – og oftest 

kommer fra et annet land enn der konferansen holdes, men dette valgte jeg å ikke gjøre. Det er 

valgfritt. Rotarianeres deltakelse på konferansen gir mulighet til å få nye bekjentskaper, treffe 

gamle venner samt få inspirasjon og Rotary-påfyll som kan tas med i det videre arbeid i egen klubb.  

 

Guvernørens klubb, Kolbotn RK, hadde ansvar for gjennomføring av distriktskonferansen, med 

Klas Bergersen og Jan Bjørnstad som ledere for arrangementskomiteen. I starten av 

planleggingsfasen hadde vi hjelp av Oppegård og Gjersjøen RK. Godt med innspill fra de to andre 

lokale klubbene som også har møte i Kolben på Kolbotn («Kolbenklubbene»). 

 

Distriktskonferansen fant sted på Quality Hotel Entry, Mastemyr 19. og 20. september 2020. Vi 

startet med uformell samling og sosialt samvær med et felles måltid for de som ønsket det på fredag 

18. september. Tema for konferansen var «Likeverd, toleranse og fred».  RI president 2020-21, 

Holger Knaack, sa disse tre ordene under International Assembly i San Diego i januar 2020. Dette 

er verdier som står sterkt i Rotary. Fred er et av FNs bærekraftmål og konferansens temaer var en 

rød tråd fra fjorårets konferanse som IPDG Jutta Bachmann arrangerte på Kielferga. Mange av FNs 

bærekraftmål ble da tatt opp. Likeverd, toleranse og fred er vide temaer og vi har fikk inn 

spennende foredragsholdere som belyste disse fra ulike ståsteder. Det hele startet med tidligere 

statsminister Kjell Magne Bondevik som holdt et meget godt foredrag og satte dermed standarden 

på konferansen.  

 

Link til Distriktskonferansen 2020-21:  

https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2020-

2021%20Ine%20Barlie/Distriktskonferansen/Program%20til%20trykk%20DK2020.pdf?context=m

osdoc  

 

Konferansen fikk videre besøk av guvernøren fra distrikt 2290, Berit Reppesgård. På grunn av 

reiserestriksjoner knyttet til pandemien covid-19 kunne ikke guvernørene fra våre naboer i øst, 

distrikt 2370 Claes Nilsson (Stockholm, Sverige) og guvernør Anita Häggblom fra Åland, Distrikt 

1410 (Finland) delta fysisk. De sendte en hyggelig digital hilsen til oss som ble vist på storskjerm.  

 

To innslag på distriktskonferansen ønsker jeg å nevne spesielt:  

Våre «egne» 2 utvekslingsstudenter fra Australia deltok på konferansen sammen med tidligere 

utvekslingsstudenter fra D2260. På grunn av pandemien kunne vi ikke la de få andre studentene 

(som var igjen i Norge) fra andre distrikter delta. Rørende å se studentene og tidligere studenter 

marsjere inn og fortelle litt om sine opplevelser.  

 

På lørdagskveld ble to av våre medlemmer fra Jeløy RK, Sean Armana og Lars Borgestrand hedret 

av Endowment Major Gift Advisor 2017-2020 Ingrid Grandum Berget. The Rotary Foundation, 

TRF, finansierer Rotarys prosjekter. Det vil si at gaver til TRF i praksis er rent vann, utdanning, 

helsehjelp og veldig mye mer til mennesker som virkelig trenger det. Distriktet har i dette 

https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2020-2021%20Ine%20Barlie/Distriktskonferansen/Program%20til%20trykk%20DK2020.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2020-2021%20Ine%20Barlie/Distriktskonferansen/Program%20til%20trykk%20DK2020.pdf?context=mosdoc
https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2020-2021%20Ine%20Barlie/Distriktskonferansen/Program%20til%20trykk%20DK2020.pdf?context=mosdoc
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Rotaryåret to medlemmer som på hver sin måte har gitt store og unike gaver og dermed sluttet seg 

til Rotarys givergruppe og blitt Major Donors: 

 

Lars Borgestrand: 

Lars er blitt Norges første medlem av Arch Klumph Society.  Han har i tillegg gitt en testamentarisk 

gave som er så stor at han er blitt Nord-Europas første medlem av givergruppen Legacy Society. 

  

Sean Armana: 

Sean er blitt Major Donor og har i tillegg gitt en stor testamentarisk gave som har inkludert ham i 

Bequest Society. 
  

Tusen takk til disse to flotte rotarianerne med hjerter av gull og med ekstra mulighet til å hjelpe andre! 

Vi er stolte av å ha dere i vårt distrikt. 

 

Årsmøtet ble gjennomført som forutsatt, og det henvises til referat og protokoll fra dette. En stor sak 

var avstemning for om vi skulle være med å søke på TV aksjonen for polio sammen med de 5 andre 

distriktene. Det ble enstemmig bestemt at vi skal delta og at det var greit å øke medlemsavgiften 

med 100 kr evt i 2 påfølgende år. Utførlig referat fra distriktskonferansen ble distribuert til alle 

klubbene kort tid etter konferansen. 

 

Månedsbrev 

Distriktsguvernøren har gjennom året sendt 11 (slo sammen juli og august 2020) månedlige brev til 

alle klubber, og webredaktør Arne Sigurd Rognan Nielsen, Skjeberg RK, har i tillegg lagt alle ut på 

nettsiden til D2260. Alle brevene inneholdt en «Guvernørens leder» hvor Rotary-emner ble drøftet, 

og gjentatte ganger ble det minnet om Rotarys motto Å gagne andre. Lederartiklene var alle skrevet 

av distriktsguvernøren personlig. Guvernøren ga flere ganger personlig preg og vri på temaene. 

Guvernøren følte Månedsbrevene ble veldig viktige i dette året hvor vi har vært mest digitale pga 

pandemien.  Dette gjorde det umulig å treffes fysisk i de fleste av månedene dette Rotaryåret. 

Videre inneholdt brevene stoff fra klubber, Norfo og RI, som guvernøren selv fremskaffet eller fikk 

tilsendt i samarbeid med distriktssekretær Hilde Thømte og webredaktør Arne Sigurd Rognan 

Nielsen. Kvelden før utgivelse hadde vi tre alltid webmøte. Månedsbrevet kom ut første mandag i 

hver måned kl. 10.00 på epost. 

 

Distriktsguvernørens besøk områdevis, klubbvis og digitalt 

Planen var å ha områdemøter før jul 2020 og ha muligheten til å besøke klubbene enkeltvis fra 

januar 2021og utover våren. Norge stengte ned i oktober-november og hadde hele høsten strenge 

restriksjoner for antall personer man kunne være på møter og arrangementer. Dette gjorde det 

begrensende å avholde fysiske treff og møter. I samarbeide med de assisterende guvernørene og 

presidentene fant vi ulike møtestrukturer for å få gjennomført fysiske møter så langt det gikk.  

Besøkene fant sted mellom 1. september 2020 og 28. juni 2021. Vi fikk avholdt fysiske 

guvernørbesøk i område C (5 klubber), område F (5 klubber) og område H (8 klubber). Vi avholdt 

digitalt guvernørbesøk i område D (5 klubber), område E (3 klubber) og område A (6 klubber). Til 

sammen 32 klubber. Det har blitt digitale besøk i 10 klubber og fysiske DG besøk i 4 klubber. Dette 

blir til sammen 46 klubber, men noen få klubber har ikke deltatt på noe. Det vil si at noen av 

klubbene ønsket guvernøren til egen klubb i tillegg til at, i noen tilfeller, kunne kun presidentene og 

eller styret delta på fysisk DG møte. Dermed ble tallet 46 fordi guvernøren da har deltatt to ganger i 

noen få klubber. De digitale DG besøkene har gått overraskende bra og guvernøren har kjent 

energien fra klubbene gjennom dataskjermen. Vi har kommet tett på gjennom skjermen. Det var 

godt å kunne avslutte guvernøråret med noen fysiske besøk i et veldig annerledes og utfordrende 



9 

 

Rotaryår. Klubbene har, som ledelsen i distriktet, virkelig måttet benytte seg av årets tema: «Rotary 

opens opportunities». Vi har alle blitt tvunget til å gjøre ting på en ny måte, vi har sett og lett etter 

nye muligheter bl.a til å få flere medlemmer, opptak og ta vare på hverandre. 

 

Alle klubbene arbeider etter Rotarys idealer. Guvernøren har lagt vekt på Rotarys visjon, 

kjerneverdier, motto og firespørsmålsprøven i sine DG besøk.  

 

Til tross for nedstengning har mange klubber deltatt i lokale og internasjonale prosjekter. Et felles 

løft eller en felles dugnad vi gjorde som distrikt og klubber var å starte et hjelpeprosjekt for de 

rammede i Gjerdrum etter jordraset der i romjula 2020. Vi samlet inn over 150 000 kroner til barn 

og unge. Tusen takk til dere alle for bidragene og støtten. Vi viste at vi kunne reagere raskt og være 

«people of action». Takk. Vi har også som distrikt hjulpet D 3340 i India med økonomisk støtte til 

dialyse maskiner gjennom DDF midler. 

 

Medlemstallet i distriktet har sunket også det siste året. Vi vet at mange klubber har utfordringer 

ifht medlemsutvikling og litt foryngelse av medlemsmassen. Klubbene har uten unntak høy 

bevissthet om sin egen situasjon og arbeider med de utfordringene de har. Vi skal sammen jobbe 

videre hele tiden med å «fylle på» med nye, engasjerte mennesker. Vi håper vi går inn i mer 

normale tilstander igjen med fysiske møter og da må dette arbeidet intensiveres. Vi må også hjelpe 

Varna Rotaract klubb og anbefale unge mennesker å bli med der. De trenger også flere medlemmer.  

  

Noen klubber opplever vanskeligheter med å finne inntektsbringende tiltak hvor inntektene kan 

brukes til å gagne andre gjennom lokale prosjekter til allmenn nytte og glede, eller til å støtte 

RYLA-deltakere, annet ungdomsarbeid eller bidrag til TRF/Polio+. Det er trolig lettere å finne 

prosjekter man kan bruke penger på enn å få penger inn. 

 

Som et hovedtrekk i vårt distrikt har guvernøren gleden av å skrive i denne årsrapporten at Rotary-

idealene lever i beste velgående og at våre medlemmer med stolthet kan kalle seg rotarianere. 

 

Distriktsguvernør for 2023-2024 

Som distriktsguvernør for Rotaryåret 2023-2024 er Knut Willy Sørensen, Fredriksten RK, 

nominert. Han vil bli presentert for klubbene under årsmøtet på distriktskonferansen i Oslo 25.-26. 

september 2021. Knut Willy Sørensen vil formelt bli valgt på Rotary Convention i Houston i juni 

2022.  

Møter 

Det har vært gjennomført fire distriktsrådsmøter (et fysisk og tre digitale) hvor aktuelle saker har 

vært drøftet. Ledergruppen har hatt 5 ledermøter (et fysisk og 4 digitale). I tillegg er flere spørsmål 

drøftet og avklart mellom ledergruppens medlemmer via e-post og telefon. 

 

Det har vært 3 samlinger (digitale) for AGene. De to siste var også innkommende AGer invitert.  

Midtveismøte for presidenter ble avviklet 14. januar 2021. Det er første gang dette er blitt avholdt 

digitalt. 

Guvernørrådsmøte skulle ha vært avholdt i februar, vi flyttet datoen til mai med håp om å kunne 

treffes fysisk. Dessverre måtte vi avlyse Guvernørmøtet. Guvernøren lagde en 9 minutters 

videohilsen til våre tidligere guvernører hvor hun fortalt hva vi har gjort dette Rotaryåret. Og i 

tillegg tok guvernøren også en telefon til noen av de eldste. 

 

Det foreligger referat fra alle møter. 
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På GETS og Institute i Oulo, Finland september 2020 valgte ingen norske å reise pga covid-19 

situasjonen. DGE Lars Borgestrand og DGN Hans Christian Kihl deltok på digitale GETS fra andre 

land litt senere. 

 

DG og DGE har deltatt på vårmøtet og høstmøtet i Norfo. DG har også deltatt på styremøter i 

samme organ og på AU (arbeidsutvalget) sine møter. Alle digitale. 

 

DGE Lars Borgestrand deltok på flere dagers digital International Assembly (IA) i februar 2021 

som en del av den obligatoriske opplæringen for innkommende distriktsguvernører.  

 

DGN Hans Christian Kihl deltok på nasjonal GETS på Gardermoen i juni 2021. 

Arbeid i distriktskomiteene 

Klubb- og medlemsutvikling, Sean Armana 

Arbeidet som komiteleder for distriktet har i all hovedsak omhandlet følgende to delområder: 

• Oppfølging av Varna Rotaract 

• Bistand og formidling til klubbene hva gjelder medlemstrivsel og ny rekruttering 

Varna Rotaract; 

Det har blitt jobbet tett med hele Varna Rotaract for å bevare eksisterende medlemmer gitt det 

faktum at C.19 også gjorde ny rekruttering vanskelig for Varna, spesielt også fordi RYLA ble 

avlyst. 

Klubben har i dag 8 medlemmer, og det er ventet en medlemsøkning på 10 inneværende år. Varna 

Rotaract har p.t 6 nye medlemmer på vei inn. 

Klubben er full av liv og gleder seg til å starte med fysiske møter, samt jobbe strategisk med 

klubbutvikling. 

   

Klubb bistand; 

Bistand til klubber, samt formidling av strategisk arbeid med medlemsrekruttering og 

medlemstrivsel har stått høyt på agenda i året 20/21. 

De fleste klubber har meldt om godt oppmøte – spesielt over digitale medier. 

Tross covid-19, har det også vært flere klubber som har tatt opp nye medlemmer. Det har blitt kjørt 

12 dedikerte klubbmøter innen tema, samt tilstedeværelse på PETS. 

Nytt av året var å formidle de nye klubbmodellene som nå Rotary tilbyr – noe som tilsier større 

fleksibilitet og mangfold for å fange opp nye medlemmer. Gjennom deltakelse på komitearbeid i 

vår sone, har det også blitt formidlet type strategier som har virket godt / ikke full så godt for øvrige 

klubber i sonen. 

  

Oppsummert; 

Varna Rotaract drives godt, og vokser. 

Det er viktig å jobbe målrettet og strategisk med ny rekruttering, men desto viktigere å sette 

søkelyset mot god klubbkultur slik at eksisterende medlemmer trives og utfordres. 
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The Rotary Foundation, Rune Magnussen 

Vårt beste TRF år på veldig lenge !! 

Det beste ever når vi hensyntar kursen på USD. 

 

P.g.a. pandemien har det vært meget begrenset med foredrag om TRF på møter i klubbene gjennom 

året. 

Har heller ikke vært med på mye fysisk på Guvernørens møter 

Ved 2-3 anledninger har jeg vært på Distriktsrådsmøter. 

Derfor har det liksom ikke «tatt helt av» m.h.t økningen på 10 % som var målet. 

 

Allikevel synes jeg at beløpet i fjor er ganske brukbart når fokuset har vært så beskjedent. 

 

Vi endte på          USD 62.000 til Annual Fund noe som er ca USD 8.000 lavere enn året før. 

                            USD 26.000 til End Polio Now dette er USD 4.000 mer enn året før. 

                            USD 89.000 til sammen noe som er USD 3.000 lavere enn året før 

 

Det som gjør at året ble MEGET BRA er at et av våre medlemmer betalte inn  

USD 48.000 til Endowment Fund slik at det allikevel ble det BESTE ÅRET på veldig lenge med 

USD 137.000 totalt. 

 

Opplæring, Gro Irene Holt 

Programmet for høsten 2020 ble gjennomført som planlagt med 5 fysiske kurs: 

9. september Kihl gård  

10. september Rotaryhuset Kløfta                     

Tema : Klubbens hjemmeside                       Målgruppe klubbsekretærer og Cico    

Medvirkende kursholdere var Dico Johnny Rivli og Cico i Kløfta RK Kjell Martin Holen 

 

14. oktober Kihl gård 

15. oktober Rotaryhuset på Kløfta      

Tema: Sertifiseringskurs TRF  Målgruppe : klubbene 

Kursholder(e) var Rune Magnussen assistert av Jan Sverre Hansen 

 

4. november Kihl gård 

5. november Rotaryhuset Kløfta     

Tema: Medlemsrekruttering               Målgruppe: klubbene 

Kursholder 4. november var Sean Armana og 5. november Lena Mjerskaug 

 

Styret i distriktet valgte en komite høsten 2020 som skulle jobbe med fornyelse av Rotaryskolen. 

Denne komiteen har bestått av Elsa Nysveen, Geir Anda, Bjørn Borge, Stein Erik Narvesen og Gro 

Holt. Komiteen har hatt 5 møter i tillegg til to forberedende møter. Endringene som nå foreslås vil 

gjelde fra kommende Rotaryår og være en blanding av digitale tilbud, fysiske kurs og 

selvbetjeningsopplegg for klubbene, som blir lagt ut på distriktets hjemmeside. 

 

Vårhalvåret 2021 har de annonserte kursene vært avlyst på grunn av korona, men komiteen for 

fornyelsen av Rotaryskolen har gjennomført møter digitalt. 
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Samfunnstjenester, Jutta Bachmann 

 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag og har fra starten av 

hatt klare mål med sin virksomhet med vekt på samfunnstjeneste, både lokalt og internasjonalt. 

Fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krever finansiell støtte, og et viktig instrument i 

denne sammenheng er «The Rotary Foundation». 

 

Grunnet koronapandemien og nedstengning av store deler av samfunnet kunne dessverre mange 

prosjekter ikke gjennomføres som ønsket. Leder for samfunnstjenestekomitéen har hatt kontakt med 

flere klubber gjennom året og gitt tips og råd. Støtte for prosjektene kom enten gjennom TRF-

midler (District Grant og Global Grant) eller distriktets Tiltaksfond 

 

DICO, Johnny Rivli 

 

DICO arbeidet i Rotaryåret 2020-2021 har vært påvirket av den generelle Covid-situasjonen og 

klubbenes behov for å ta i bruk virtuelle møter. 

 

Det var veldig god timing at Norfo ved overgangen til Rotaryåret gratis fikk tilgang til Google 

Suite. 

Google Suite erstattet vårt gamle og utdaterte e-postsystem Horde og ikke minst så inneholdt det 

Google Meet som er et virtuelt møteverktøy som klubbene kunne bruke til å gjennomføre sine 

møter i Rotaryåret. 

 

I løpet av Rotaryåret tok de fleste klubbene i distriktet Google Suite i bruk, og ved utgangen av 

Rotaryåret er det bare 6 klubber som aldri har tatt verktøyet i bruk. 

 

Ellers har året vært preget av en ny funksjon i Medlemsnett hvor vi nå kan sammenlikne en klubbs 

data og medlemsinformasjon i vårt norske Medlemsnett opp mot informasjonen som finnes i 

Rotarys registre. Ved hjelp av denne funksjonen har vi vært i stand til bedre å hjelpe klubber med å 

få konsistente data i begge registre. Det skjer dessverre fremdeles feil i kommunikasjonen mellom 

vårt system og Rotarys system, men vi er nå bedre i stand til å finne kilden og rydde opp i dette. 

 

DICO merker år for år at klubbene blir bedre til å bruke den interne CICO funksjonen i klubben og 

ha en dedikert rolle som er i stand til å hjelpe klubben med våre digitale systemer. 

 

Ungdomsprogrammer, Kristin Samuelsen  

 

Inbounds 

Ved Rotaryårets oppstart 1. juli 2020 hadde vårt distrikt to studenter, Daniel og William fra 

Australia, som hadde ankommet i januar 2020. De fikk et veldig annerledes utvekslingsår, da alle de 

planlagte, årlige aktivitetene for utvekslingsstudentene måtte kanselleres, skolene ble stengt osv. 

Etter å ha planlagt og forkastet et reiseforslag til Danmark, ble det til slutt arrangert en langhelg til 

Bodø for studentene i oktober, noe som ble svært vellykket, og et lite plaster på såret for studentene 

som hadde valgt å bli i Norge gjennom pandemien. Til tross for et utfordrende år fullførte Daniel og 

William sin utveksling, og reiste hjem i januar 2021. 

 

Outbounds 

Det var hele 11 søkere fra D2260 til ettårig utveksling skoleåret 2020-2021, men pga mangel på 

vertsklubber var det ikke mulig å gi tilbud til flere enn fem søkere. 

Det viste seg etter hvert at reiserådene fra UD, og dermed problemer med forsikring, visum, 
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flybilletter m.m., gjorde det umulig å gjennomføre programmet, noe søkerne ble informert om i et 

nettmøte i mai 2020. 

 

Forsøk på alternative løsninger 

I begynnelsen av sommeren 2020 ble det etter et initiativ fra Rotary Tyskland, etablert en 

tiltaksgruppe med hensikt å organisere et 6-måneders utvekslingsprogram innen EU/Schengen fra 

januar 2021. Norge åpnet opp for reiser til det meste av Europa fra 15.juli, og pga full 

forsikringsdekning, korte avstander, ingen visumplikt og at det var lett å skaffe flybilletter, var alle 

veldig optimistiske.  Alle søkerne vi hadde til ettårig utveksling fra vårt distrikt ble kontaktet, og 

samtlige ønsket å delta. 

Fra august ble imidlertid flere og flere land «røde», det ble stor usikkerhet mht hva som kom til å 

åpne før januar, stenging av land, endring av reiseråd og forsikringsvilkår, skolegang m.m., og den 

5. september var så og si hele Europa «rødt». Det ble besluttet å kansellere det alternative 6-

månedersprogrammet, noe søkerne ble informert om i et nettmøte 9. september, og å satse på 12-

månedersprogrammet skoleåret 2021-2022. 

De som ikke fikk reist ut i august 2020 fikk tilbud om å reise ut i august 2021, men i april 

informerte Rotary International at utvekslingsprogrammet for skoleåret 2021-2022 også ble 

kansellert. 

 

Utvekslingskomiteens arbeid 

I løpet av Rotaryåret 2020-2021 har komiteen hatt to helgesamlinger, samt et antall nettmøter, og i 

tillegg til ovennevnte saker har komiteen jobbet med revisjon av «Håndbok for rådgivere og 

vertsfamilier», opprettet fem årlige stipender for ungdom som ønsker å delta i ettårsprogrammet, 

vedtatt obligatorisk norskkurs for innkommende studenter, skaffet ny database for ettårsprogrammet 

med mulighet for utfylling av søknad digitalt, opprettet ny webside, opprettet ny Facebook-side, 

sørget for at alle distrikt har en sertifisert «Youth Protection Officer», etablert «Crisis Management 

Plan», samt etablert strategiplan frem til 2024. 

 

Rotex e-klubb 

Denne klubben startet D 2260 for tidligere utvekslingsstudenter. Etter etterspørsel og ønske fra 

tidligere studenter andre steder i Norge og deretter møter i Norfo er det blitt bestemt at denne 

klubben er åpen for hele Norge og den lever i beste velgående nå med nytt navn «Rotex Norge». 

 

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. I 2020-2021, koronaåret, har vi ikke kunnet bistå klubbene med fysiske samlinger, 

men vi har videreutviklet strategiprosessen, og utviklet og gjennomført en virtuell (digital) Club 

Visioning.  

Helhetlig strategiprosess 

Vi har fulgt RI-president Holger Knaacks anbefaling om at hver klubb har et strategisk 

planleggingsmøte minst en gang hvert år. Vi har satt Club Visioning inn i en helhetlig 

strategiprosess, trinn 1-4: 1 Klubbens status i dag, 2 Utarbeide en visjon, 3 Lage en handlingsplan, 

4 Oppfølging. Vi har vist denne for distriktsrådet, for område H, på distriktskonferansen og på 

PETS. 

Utviklet virtuell/digital Club Visioning 

For å gi klubbene mulighet til en strategisamling, selv når fysisk nærvær er umulig, så har vi 

utviklet en virtuell versjon av Club Visioning, basert på Teams og et digitalt verktøy (Survey 

Monkey). Vi har også revidert innholdet i Club Visioning i tråd med Rotarys Action Plan (øke 
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evnen til å tilpasse oss – nå ut til flere - øke medlemmenes engasjement - øke vår påvirkning). Vi 

har hatt opplæring av 5-7 fasilitatorer via Club Visioning-organisasjonen i Rotary i Sverige, med 

basis i IVFC (International Vision Facilitation Council).  

Vi har gjennomført 1 virtuell Club Visioning, i Nittedal RK. Her hadde vi med observatører fra 

D2310.  

Foredrag og informasjon 

Vi har holdt innlegg om Club Visioning på distriktskonferansen i sept. 2020 og på PETS i april 

2021, på områdemøte hos område H, samt på hvert distriktsrådsmøte. Club Visioning-

organisasjonen i Sverige hadde et innlegg om virtuell Club Visioning i Rotary Norden-bladet i april 

2021. 

Status i D2260 

Totalt har 18 av klubbene i D2260, eller 39 %, gjennomført Club Visioning strategisamling. 

Ytterligere to klubber skulle ha Club Visioning i år, hvorav den ene har utsatt sin samling til høsten 

2021.  

Vi har rekruttert 3 nye fasilitatorer fra høsten 2021: Kadri Sæthre (Nittedal), Runa Bjerkomp 

(Årnes), Per Ivar Clementsen (Moss). 

Arbeidsgruppen for Club Visioning har bestått av Marit Liv Solbjørg (Nittedal RK) som 

koordinator, Bent Andersen (Lørenskog RK), Jon Ola Brevig (Fredriksten RK), Gry Elisabeth 

Monsen (Gjersjøen RK), Gunnar Fr. Aasgaard (Strømmen RK)/Elsa Nysveen (Årnes RK) (fra okt 

2020). Arbeidsgruppen har avholdt 7 møter i 2020-2021 samt ytterligere 3 særmøter. Koordinator 

har også deltatt på 4 virtuelle møter i Sverige, med Club Visioning-organisasjon for hele Norden. 

Rotary Leadership Institute (RLI), Elsa Nysveen 

Våren 2020 fikk vi gjennomført den første av RLIs tre moduler før Norge stengte ned. Vi håpet at 

vi kunne samles til de to siste modulene utpå høsten, men slik ble det ikke. Så trodde vi at vi skulle 

klare å avholde de siste modulene på Rotaryhuset på Kløfta utpå våren 2021. Det ble heller ikke 

mulig.  

RLI er et opplæringsprogram som bygger på dialog. Etter en del omarbeiding fikk vi til å 

gjennomføre de to siste modulene digitalt. Modulene ble delt inn i nye læringsøkter og våre dyktige 

fasilitatorer satte sammen nye dreiebøker. Det nye opplegget ble gjennomført på Zoom i 2-timers 

økter.  

Siste kurskveld var 20. mai 2021 og 15 deltakere fra distrikt 2260 fikk endelig gjennomført 

kursdagene. De som ikke kunne delta dette vårhalvåret, vil få mulighet til å delta på samlinger til 

høsten.  

 

Rotary Business Network (RBN), Hans Christian Kihl 

 

Formål med Rotary Business Network; «Å skape en arena der yrkesaktive rotarianere etablerer et 

felleskap, inspirerer hverandre gjennom utveksling av idéer, tips, kontakter m.m. samt bidrar til 

hverandres forretningsmessige utvikling for det beste for medlemmene og lokalsamfunnet» 

Aktivitet i Rotary året 2020-2021  

Det har vært avholdt to møter i dette Rotaryåret. Møte 24 september hadde vi besøk av Grunder og 

grunnlegger av 6CST Roar Smelhus med tema Bærekraftig by og eiendomsutvikling. 22 oktober 

var det finansrådgiver Olav I Moe fra Innovasjon Norge og deres muligheter. Mariann Nornes fra 

Kolbotn RK fortalte fra Covid-19 hverdagen i sin bedrift. 26/11-20 hadde vi lenge håpet å få til, 

men valgte å avlyse. Tema skulle vært; Hvordan pandemien påvirker kollektiv tilbudet ved 

pressesjef i VY, Åge Christoffer Lundeby.  

 

Vi har ment at disse møtene er best fysiske da hovedhensikten er kontakt B2B og mingle blant 

deltakerne. Vi hadde store ambisjoner for dette året, spesielt for nordre del av distriktet. Flemming 

Graversen er President og primus motor for RBN på Jessheim. Det er gjort mange og gode 
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forberedelser. Det er ønskelig at denne delen av RBN kan stå på egne ben og ha eget program som 

passer for området. Det vil ikke konkurrere med eksisterende RBN, men være en måte å skape 

synergier på. Det er også laget en brosjyre i 500 eks. som vil bli sendt ut i markedet når vi er tilbake 

til normalen.  

 

Jeg har også fått muligheten til å være med DG Ine Barlie på 2 Guvernørbesøk, henholdsvis Kolben 

på Kolbotn og Jessheim Herredshus for å drive reklame for RBN. Møtene tiltrekker seg medlemmer 

og reflektanter fra hele distriktet i et antall på 15 – 25 personer pr. møte. Møtene har fått meget 

gode tilbakemeldinger og vil fortsette i neste Rotary år. Vi mener det er vesentlig at også info om 

RBN til presidentene kommer fra distriktet slik at e-post adresser ikke blir distribuert til andre. Slik 

at Presidentene kan drive litt PR for RBN. Det er også en Facebook gruppe «Rotary Business 

Network Østfold og Follo» som har 162 medlemmer og er en privat gruppe. Det er også en egen ide 

gruppe som står bak forslag og tilrettelegging av foredragsholdere.  

Budsjettet har vært på kr 10 000,- og går til å dekke bevertning, lokaler og gaver. Covid-19 har gitt 

oss noen utfordringer dette året. Vi planlegger for et nytt Rotary år.  

 

Vi vil også anbefale at hver klubb oppnevner en person som er yrkes ansvarlig (yrkestjenesten) Det 

er Kristin Samuelsen Rygge RK som vil ta over RBN koordinator jobben i D 2260, men møtene 

fortsetter på Kihl i Råde Rotary  

 

Rotary Fellowship, Rolf Mikkelsen 

Grunnet Korona pandemien har aktivitetene vært svært begrenset. Jeg hadde stand på 

Distriktskonferansen i 2020 og innlegg om Fellowships i et av Guvernørens månedlige 

informasjonsskriv til medlemmene. I IFFR (flying rotarians) har jeg deltatt på medlemsmøte i 

Gøteborg, Veile og Baden Baden i år. Nå som pandemien er på retrett og klubbene er åpne igjen for 

normal møtevirksomhet, stiller jeg gjerne opp og holder foredrag om Fellowships i klubbene i 

distriktet. 

Rotary Young Leadership Awards (RYLA) 

Leder av RYLA, Britt Heidi Berger, har hatt klubbene i område F med i planlegging og 

gjennomføring av RYLA 2020 og 2021, MEN pga covid-19 pandemien har vi måttet avlyse RYLA 

i disse to årene. Samme komite og område skal få mulighet til å arrangere RYLA 2022. Vi håper på 

mars måned. Vi har vært heldige og alle foredragsholderne har sagt ja til å delta i 2022 på 

Oscarsborg. 

 

Assisterende guvernører (AG-er) 

Distriktsguvernøren (DG) har hatt stor nytte av AG-enes innsats. De er erfarne rotarianere som på 

en god måte bistår klubbene med gode råd og oppmuntrende ord. 2020-21 var et utfordrende år da 

Covid-19 gjorde at vi måtte endre vår måte å møtes på. Fra faste fysiske møter til digitale. 

Overgangen ble veldig godt gjennomført av AGene som demonstrerte både ledelse og 

omstillingsevne. De fleste klubbene var raskt over på digitale møter. Samarbeidet mellom DG, AG 

og klubbene har fungert meget bra. 

 

AG Område A, Arne Sigurd Rognan Nielsen 

 

Område A har i 2020 - 2021 hatt et nært samarbeide med Område D og deres AG, Konrad Bjoner. 

Dette samarbeidet har medført en rekke felles aktiviteter og har også vært en periode preget av 

kompetanseoverføring fra Konrad Bjoner til undertegnede AG. Det er på sin plass å takke Konrad 

for det gode samarbeidet.  
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Område A hadde en plan om å arrangere en Område-konferanse, men måtte avlyse denne på grunn 

av Corona-situasjonen og derav stengte lokaler for fysiske møter. Området har i stedet for satset på 

digitale "president-møter" for felles inspirasjon og erfaringsutveksling. Vi avholder slike møter 

kvartalsvis og med varierende program. Det er avholdt to slike digitale møter frem til dags dato. 

Neste møte er planlagt medio august der de nye styrene i klubbene blir innkalt.  

AG har besøkt fire av klubbene i perioden fysisk i form av AG-besøk med foredrag (2), styremøte 

(1) og ordinært bedriftsbesøk (1). AG har også deltatt ved DG's digitale besøk i flere av klubbene i 

området. Område A har lagt vekt på to hovedområder i perioden: Rekruttering av nye medlemmer 

og trivsel blant de eksisterende medlemmene i klubben. Dette vil også være hovedfokus i 

kommende periode. Disse fokusområdene har også vært hovedtema på alle de syv fellessamlingene 

som har vært gjennomført for områdene A og D.  

 

De fleste av disse møtene/samlingene har vært gjennomført digitalt. 23.09.2020 : 

Ungdomsutveksling 20.10.2020: Medlemskap og klubb-utvikling 1. samling 23.11.2020: 

Medlemskap og klubb-utvikling 2. samling 10.12.2020: Presentasjon av kommende DG Lars 

Borgestrand 21.01.2021: Medlemskap og klubb-utvikling 3. samling 15.02.2021: Medlemskap og 

klubb-utvikling 4. samling Samlingene "Medlemskap og klubb-utvikling" har behandlet en rekke 

temaer som "Hva gjør en klubb attraktiv", "Klubbens og styrets funksjoner ved verving av nye 

medlemmer - Opptak, oppfølging og fadder ansvar", "Veien frem til en vital klubb", "Klubbens 

utfordringer og muligheter", "TRF status og målsettinger for D2260", "Tilbyr vi et Rotary som er 

tilpasset den tiden vi lever i?", "Rotary, hvor går du? Er du i ferd med å forlate Rotary's 

grunnverdier?".  

Vi har hatt gleden av å trekke på en rekke foredragsholdere fra mange forskjellige klubber og 

distriktsnivå. Det er på sin plass å takke alle disse for hjelp og bistand! 

 

 

AG Område B, Finn-Olaf Berg 

 

Merkelig følelse 

Merkelig på flere måter, jeg husker tilbake til Distriktsrådsmøter på Gjelleråsen (DG Yvonna), 

Banken i Nannestad (DG Rune), Nesodden (DG Jutta), Kolbotn (DG Ine), og nå Zoom. Koronaåret 

har vist seg å bli det året ganske lite har gått som planlagt. Like fullt er det mitt siste rådsmøte. 

 

En avbrutt opptakt 

DG Jutta initierte ny tidsregning høsten 2019 og Guvernørmøtet i Fredrikstad med mer enn 100 

deltagere i kantina på festningen i Gamlebyen ga oss mange skriftlige svar på hva medlemmene var 

opptatt av. 

Oppfølgingsmøte ble planlagt i Borge RK den 14. mars 2020, alt var timet og tilrettelagt, så kom 

12. mars 2020 og alt stengte ned i første omgang. Mer omfattende enn vi kunne se for oss. 

 

Oppstart under DG Ine 

Under planleggingen av DG Ines år 2020-2021 fikk jeg sette mitt eget preg på en handlingsplan. Jeg 

rakk å gjennomgå de 5 aksjonspunktene mine med hver av de 6 innkommende presidentene før 

sommerferien slik at klubbene hadde dette som utgangspunkt for sin planlegging. Etter 

sommerferien møtte alle presidentene til et samlet Presidentmøte på Elingaard (Onsøy RK) hvor vi 

planla fellesaktiviteter i enda større detalj. Jeg rakk å besøke alle klubbene før nedstegningen, noen 

klubber flere ganger. Det siste gjaldt spesielt for de to minste klubbene, Hvaler RK og Rolvsøy RK, 

som siden den gang har utviklet seg ganske ulikt. 
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Nedstengning 

Noen av fellesaktivitetene lot seg gjennomføre, så som en felles avisartikkel i lokalavisa rett før 

Poliodagen, med omtale av hva Rotary gjør for poliosaken. Møtte påbud om å fjerne henvisning til 

bank-konti og innsamlingsaksjoner i lokalavisa, men vi kunne vise til klubbenes hjemmesider. 

Dette var likevel en dårligere løsning som ga beskjedne resultater. 

Noen av klubbene har fortsatt å gi, og senest i går kveld ble det auksjonert bort munnbind til inntekt 

for End Polio Now. I en av klubbene er det et miljø som ikke mener at polio skal prioriteres 

(Utsagn: Prosjektet burde vært nedlagt for 20 år siden). 

Verving var på min aksjonsliste og derfor noe jeg tok opp på det éne presidentmøtet jeg rakk. De 

fleste klubbene har ikke fått til stort her, mens spesielt én klubb har gått ut på gata og snakket 

Rotary med folk de møter, invitert dem med på aktivitetene og tatt dem opp som medlemmer.  

Jeg hadde planlagt et fellesinitiativ i Område B med spesielt hensyn på å verve medlemmer. Dette 

ble i hovedsak stanset av min egen klubb, men det arbeides nå med et forprosjekt som har som 

målsetting å gå bredt ut til alle klubbene. Da blir det eventuelt innkommende AG Jon Ottar som får 

arve det fellesprosjektet.  

 

Videomøter 

AG har arbeidet aktivt for å starte videomøter i klubbene. I samarbeid med DICO ble det prioritert å 

satse på Google Suite. Her var Hvaler RK tidlig ute og har gjennom hele vinteren hatt møter på 

Zoom. De andre klubbene har i hovedsak benyttet Google Meet. 

 

En av klubbene kom raskt i gang uten starthjelp med videomøter, 3 klubber kom i gang med litt 

hjelp og 2 klubber har ikke hatt videomøter. Alle har fått tilbud om hjelp fra AG og distriktet.   

     

Framtiden 

For meg ser det ut som det er flinke folk som tar over i de 5 klubbene som er i område B etter at 

Rolvsøy RK er blitt terminert i juni etter eget ønske. Og med ny AG som jeg tidligere har 

samarbeidet godt med, er det håp for at neste Rotaryår kan bli bra. 

 

AG Område C, Biørn Borge 

 

Vi startet ROTARYÅRET 20/21 – så fint med et fysisk møte med alle innkommende 

Presidenter i område C – hjemme hos meg 18. juni 2020 ! 

  

Her ble det lagt føringer for året – bl.a 2 INTERCITYMØTER / Jubileumsforestilling for 

APPLAUS / AG – møter i klubbene, gjennomgang av klubbenes prosjekter, mål for året osv osv. 

  

Referat fra årets første DISTRIKTSRÅDSMØTE (på Oppegård 20. august 2020) – ble gjennomgått 

i vårt neste fysiske Presidentmøte hos meg 10. september – hvor også RI-Presidentens motto og 

tanker ble gjennomgått og diskutert! 

Referat fra Presidentmøtene våre er sendt Distriktsguvernøren. 

Alle referater fra Distriktsrådsmøtene er forøvrig sendt til områdets presidenter til informasjon. 

  

De fleste klubbene har hatt ukentlige digitale møter og/eller møter ute i det fri. 

Klubbenes nasjonale og internasjonale prosjekter har gått på vanlig måte – og store økonomiske 

gaver er sendt/gitt til gode formål. 

  

Alle områdets medlemmer har vært invitert til de andre klubbenes digitale møter med suksess – så 

møtevirksomheten har vært ivaretatt på god måte. 
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Det har vært jobbet godt med STRATEGIPLANER (Jfr, RI President Holger Knack ) – Jeløy RK 

har i fjor høst/ vinter gått gjennom – og vedtatt en omfattende strategiplan for årene 20 – 25, en plan 

jeg har fått tillatelse til å bruke som en mal i de andre klubbene. 

  

ELLERS: Det ble ingen Intercitymøter / ingen Jubileumsforestilling for APPLAUS og kun 

telefonisk kontakt med presidentene gjennom året. 

AG synes det har vært vanskelig å kunne gjennomføre arbeidet så godt som ønsket – i og med jeg 

ikke har fått følt pulsen i klubbene på kroppen – og derfor heller ikke kunnet være til noen stor 

inspirasjon for medlemmene (overføring av kunnskap etc ). 

  

 MÅLOPPNÅELSER :  

(PR. Club Central  - i dag 20.05.2021) 

Medlemmer Mål +14Alle referater fra 

Distriktsrådsmøtene er for 
øvrig sent til områdets 
presidenter til informasjon 

Oppnåelse +4 

Annual Fund Mål +20% Oppnåelse + 2,5% 

Ungdomsutveksling  Mål +1 Oppnåelse +1 (men utsatt pga 

Covid-19) 

Summercamp Mål +1 Oppnåelse +1 (men utsatt pga 

Covid-19) 

  

Annual fund : 

Det bør dog nevnes at JELØY RK alene hadde en økning på 30 % (innbetalt ca DOLLAR 250,- per 

capita) 

Problemet i vårt område er at alle de andre klubbene hadde en negativ trend ! 

(Til informasjon så ble det betalt inn gjennomsnitt DOLLAR 80,- per capita i område C) 

  

Til slutt så vil vi i område C takke GUVERNØR INE for et flott samarbeid, svært interessante og 

informative MÅNEDSBREV – OG for inspirasjon og mange positive klapp på skuldrene våre i et 

vanskelig år! TUSEN TAKK FOR I ÅR, INE!! 

 

AG Område D, Konrad Bjoner 

 

8. sept. -20    Guvernørbesøk på nett. Område D 

                       DG Ine Barlie. Presenterte målsettinger for Rotaryåret 2020-21                        

23.sept.          Ungdomsutveksling område A og D v/Kristin Samuelsen. Nettmøte 

                       Gro Irene Holt. Kløfta RK . 4 studenter de siste 5 årene. Anne-Marie Botterud    

                       utvekslingsstudent i USA. To vertsfamilier Øivind Bråten, 

                       og Tor Hartvik Berge, pensjonist og vertsbestefar. Sagdalen RK 

10. des.           DGN Lars Borgestrand. Presenteres Område A og D.  

                        Forberedelser, årshjul, møteplaner og planlegging av Rotaryåret 2021-22  

    

                    Medlemskap og klubbutvikling. Område A og D.  Alle på nett. 

20. okt.          Hva gjør en klubb attraktiv v/PDG Elsa Nysveen. 

                      Utarbeidelse av fremdriftsplan/handlingsplan for ekspansjon i klubbene. 

                      v/Sean Armana og DG Ine Barlie. 

23.nov.         Andre samling 

                      «Klubbens og styrets funksjoner ved verving av nye medlemmer 

                      Opptak, oppfølging og fadderansvar» 

                      v/AG Arne Sigurd Nielsen Skjeberg RK. 



19 

 

                      «Veien fram til en vital klubb» 

                      v/Jonny Gander Hansen. Sarpsborg RK. 

                      «Klubbens utfordringer og muligheter» 

                      v/ Marthe Haneborg Rakkestad RK. 

                      «TRF status og målsettinger for D 2260» 

                      v/PDG Rune Magnussen Nannestad RK 

 

21 jan.-21   Tredje samling 

                    «Tilbyr vi et Rotary som er tilpasset den tiden vi lever i» 

                    v/ PDG Elsa Nysveen                 

15 feb.       Fjerde samling 

                   «Rotary, hvor går du? Er du i ferd med å forlate Rotarys grunnverdier»           

                  v/Thor Lannem Rakkestad RK.                  

                    Spørsmål og konklusjoner fra samlingene ble debattert.  

                   Det var også planlagt en femte samling i mars, med tema:  

                 «Veien fram, for å få en vital og attraktiv klubb»   

 

Det har vist seg, etter erfaringene fra samlingene, at en bør legge like stor vekt på klubbens indre 

liv, som verving av nye medlemmer. Det bør utarbeides en langsiktig plan, en handlingsplan, slik at 

alle medlemmene blir engasjert.  

Dette er en stor oppgave som trenger noe lengere tid. Passer bra for arbeid om høsten og vinteren. 

Å skape en vital og attraktiv klubb, som får god omtale i nærmiljø og bygd, vil lette arbeide med 

medlemsverving vesentlig. 

Medlemmer melder seg ikke ut av en attraktiv klubb. Da fungerer ikke klubben som den skal.  

7. juni        Område D. Samling av presidenter for Rotaryåret 2020-21 

                   og innkommende presidenter for Rotaryåret 2021-22    

                  Agenda:- DG Ine Barlie:«Rotary`s visjon, kjerneverdier og muligheter» (Måtte melde  

                                 forfall ) 

                                - Virksomhetene i klubbene. Planer og mål for Rotaryåret 2021-22                                                    

                                - Presentasjon av AGE Håkon Krogh 

                                - En forenklet veileder i bruk av AppsCo v/AG Arne Nielsen 

 

AG Område E, Per-Einar Brustad 

 

Å drifte klubben har det siste året bydd på mange utfordringer, da fysiske møter har hatt sine 

begrensninger og ikke alle medlemmene har vært verdensmestere på nettløsninger, men jeg syntes 

klubbene har taklet det ganske bra, det har vært møter, med begrensninger og det har vært nettmøter 

med god oppslutning.  

De medlemmene savner er den nærhet som et fysisk møte kan gi, da er det mere enn bare ord som 

utveksles og en klarer å formidle mye mer. 

Nå når flere og flere blir vaksinert og smittetallet går ned så kan en jo håpe på at det blir tillatt med 

fysiske møter igjen, og da blir det lettere å markedsføre Rotary som den fine og inkluderende 

organisasjonen som den er for potensielle medlemmer, dette har vært ganske utfordrende under 

pandemien. 

Som assisterende guvernør har jeg gjennomført ett fysisk møte tidlig på høsten, med presidentene 

og hatt jevnlig kontakt med presidentene, det var planlagt 3 intercitymøter, men kun gjennomført 1 

da to andre var planlagt som bedriftsbesøk bla. på UNB og veterinærinstituttet. Det har vært 

utfordrende å motivere klubbene uten fysisk tilstedeværelse. Klubbene er ganske selvdrevne med 

sterke ledere som en trenger noe tid til å motivere for økt bidrag til TRF og polio pluss. 

 

Så litt fra hver klubb: 
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Nesodden 

30 Medlemmer, 2 i minus og 1 i pluss og en til vil bli tatt opp på sommerfesten 19 juni 

Ingen betaling til TRF eller Polio pluss, grunnet inntektssvikt. 

De har gjennomført møter neste hver uke veldig ofte med foredragsholder, høsten 2020 var det 

fysiske møter, men fra midt november ble det pga. korona situasjonen noen avlysninger, før de kom 

i gang med nettmøter. 

De har også gjennomført fysisk Intercity møte (2 nov.) med deltagelse fra Drøbak og Ås. 

Nesodden Rotary klubb pleier å tilby hjulskift både vår og høst, men det har dessverre utgått i dette 

Rotaryåret. De har gjennomført dugnad i hundeparken Varden som de drifter, strand rydding ble 

også avlyst.  Antall dugnads timer er ca: 40 timer. 

 

Drøbak 

26 medlemmer, skal ta opp et nytt medlem i juni. 

Ingen betaling til TRF eller Polio pluss.  De sliter litt med økonomien. 

Drøbak har hatt fysiske møter på høsten, men fra nedstengningen har de hatt nettmøter son har 

fungert bra. De organiserer også den nasjonale TV aksjonen for Frogn Kommune, i år ble det ikke 

fysiske hjembesøk, men giro innbetalinger.. De har gjennomført 3 strandryddinger i 

Drøbaksregionen, Drøbak Rotary deler ut tiltaksprisen som er en utmerkelse for samfunnsnyttig 

gjøremål i Frogn, den finansieres av Sparebankstiftelsen. Drøbak Rotary har samarbeid med Ås 

Rotary om et prosjekt i Nepal. Antall dugnadstimer er ca. 50. 

 

Ås 

42 medlemmer derav 2 nye av året, og en har dessverre falt bort. 

Ås Rotary har betalt 26 757,- kr til TRF og 14 190,-kr til Annual giving og 7 736,- kr til polio pluss 

ved salg av lys og kort. 

Det var fysiske møter på høsten 2020 med restriksjoner, fra november og til nå har det vært 

nettmøter, hver 14 dag. Det har vært egne medlemmer som foredragsholdere. 

Ås Rotary drifter 2 turstier, Syverudstien og Frydenhaug stien, samt en sansehage for demente på 

Moertunet. Her er det dugnad både vår og høst, samt lukedugnader hele sommeren med 3 

medlemmer hver uke. Dugnadstimer er beregnet til ca. 200 timer på årsbasis. 

Ås Rotary har også et prosjekt i Nepal som begynner å bli ferdigstilt det er sanitær anlegg på en 

skole samt et offentlig toalett. Drøbak Rotary har hengt seg på dette prosjektet.  

 

Vi håper på en bedre høst med fysiske møter, og motiverte medlemmer. 

 

AG Område F, Dag Hadberg Johansen 

 

Område F omfatter Enebakk Rotaryklubb, Ski og Langhus Rotaryklubb, Gjersjøen Rotaryklubb, 

Kolbotn Rotaryklubb og Oppegård Rotaryklubb.  

Dette Rotaryåret startet med en samling av de innkommende presidentene 14. mai 2020 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 2020 som var planlagt høsten 2020.  

Vi klarte å gjennomføre et Intercitymøte med Guvernør Ine Barlie mandag 5. oktober i Kolben 

Kulturhus med Gjersjøen som arrangør. Guvernøren holdt et inspirerende foredrag og i tillegg fikk 

vi anledning til å orientere om Område F sine felles oppgaver. Hans Christian Kihl holdt også et 

kort inspirerende foredrag om RBN og muligheter der. 

Klubbene samarbeidet godt med «Prosjekt RYLA» 2020 under ledelse av Britt Heidi Berger. 

Konferansen skulle egentlig være på Oscarsborg i mars 2020. Et solid program med førsteklasses 

foredragsholdere ble utarbeidet og etter et grundig innsalgs-arbeide nådde vi målet om 60 deltagere. 
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Økonomien var under kontroll. Dessverre endte vi opp med å bli rammet av koronapandemien og 

konferansen ble først utsatt til høsten 2020, men da blusset pandemien opp igjen, så prøvde vi å få 

det til i mars 2021, og måtte igjen avlyse. Fordi Område F har holdt i dette i 2 år nå, uten å kunne 

gjennomføre, fortsetter vi i et år til, fremdeles med Britt Heidi i spissen. Vi håper at konferansen 

kan la seg gjennomføre våren 2022. Alle foredragsholdere som vi har fått tak i tidligere, stiller også 

våren 2022, og Oscarsborg er booket.  

Klubbtjenesten høsten 2020 var god i alle klubbene, med gode programmer og prosjekter, bortsett 

fra Ski og Langhus, som ikke har åpnet for digitale møter. 

Dette fortsatte inn i 2021, til tross for pandemien. Det har vært digitale møter med flere deltakere 

enn på tidligere fysiske møter for 4 av klubbene. Planer og tiltak for å styrke medlemsutvikling og 

medlemsrekruttering er lagt og diskutert.  

Klubbene har på forskjellige måter forsøkt å opprettholde sin kontakt med medlemmene ved å 

gjennomføre møter på digitale plattformer mv. Etter hvert vil klubbaktivitetene ta seg opp i takt med 

at samfunnet kan lempe på restriksjonene. Alle de 5 klubbene planlegger gjennomføring av fysiske 

presidentskifter nå i juni 2021. 

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. 

10. juni ble det holdt et «bli kjent» møte på Teams med alle 5 innkommende presidentene som blir 

presidenter for i Rotaryåret 2021-2022. 

Ellers var tallenes tale pr. mai følgende: 

Midler gitt til RI i USD: 

 

Klubb Annual Fund Polio og annet Sum 

Gjersjøen 1 441 1 163 2 604 

Oppegård        0    963    963 

Kolbotn 1 152    938 2 090 

Enebakk 1 611 3 065 4 676 

Ski og Langhus 1 068        0 1 068 

Sum 5 272 6 129 11 401 

 

Alle 5 klubber har bidratt. Tar vi samtlige 190 medlemmer gir det akkurat 60 USD til sammen pr. 

medlem i året 2020-2021 pr. mai. 

Medlemsutvikling gjennom året: 

Klubb Medlemmer 30/6 2020 Medlemmer 30/5 2021 

Gjersjøen 30 33 

Oppegård 53 53 

Kolbotn 40 39 

Enebakk 27 30 
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Ski og Langhus 41 36 

Sum 191 191 

 

 

 

AG Område G, Atle Staurem 
 

Dette dekker perioden 1.7.2020 til 30.6.2021. Til å begynne med i perioden var det sommerferie, 

som naturligvis er en rolig tid hvor lite skjer.  Flere klubber har hagemøter hjemme hos ett av 

medlemmene i denne tiden, før det vanlige programmet tas opp igjen i august.  Noen møtes på et 

utested, og flere møter sløyfes.  Det pleier ikke å være andre Rotaryarrangementer om sommeren 

heller, så det er normalt ikke spørsmål om lån av materiell i den tiden.  Oppgaven som 

materialforvalter (roll-ups, beachflagg m.v. med Rotarymotiver) er siden overtatt av tidligere AG 

Rein Grefslie i Kolbotn RK. 
  

Midlertidige lettelser i koronarestriksjonene gjorde at Distriktskonferansen ble holdt nesten som 

normalt, denne gang på Kolbotn helgen 18.-20. september.  Område G var godt representert med 

både klubber og utvekslingsstudenter, og konferansen var en god anledning for AG til fysisk å treffe 

ledelsen i klubbene.  
  

Vi holder Områdemøte/Inter Citymøte hvert halvår.  Oppgaven går på omgang blant to og to av 

våre åtte klubber. Koronasituasjonen gjorde at møtet våren 2020 ble utsatt til høsten 2020, og 

faktisk holdt da, mens det ennå var lov å gjøre det.  Men møtet våren 2021 måtte utsettes, og så 

påny utsettes til høsten 2021.  Da foredrar ingen ringere enn Espen Rostrup Nakstad om et passende 

emne i tiden (Skedsmo samfunnshus ved Skedsmokorset den 26. oktober kl 18.00). 
  

Det felles guvernørbesøket høsten 2020 måtte avlyses.  I stedet har guvernøren og AG hatt 

nettmøter med flere av klubbene.  Sagdalen RK var arrangør av digitalt fellesmøte med de andre 

klubbene den 21. april.  Formålet var bl.a. å drøfte samarbeid og felles problemstillinger.  Møtet var 

nyttig og man ble bedre kjent med hverandres klubber, men rent konkret er det ikke kommet mye ut 

av dette.  Lettelser i restriksjonene gjorde det mulig for avtroppende AG, dvs. undertegnede, og 

påtroppende AG, PDG Yvona Holbein, å holde fysisk fellesmøte med innkommende presidenter og 

sekretærer i juni 2021. 
  

Klimagruppen har dessverre ikke hatt møter i perioden.  De fleste klubbene har taklet 

koronarestriksjonene ved å holde nettmøter på ulike teknologiplattformer, men i to klubber har 

virksomheten stort sett ligget nede denne tiden. Situasjonen vil forhåpentlig normalisere seg for alle 

klubbene til høsten.   
 

AG Område H, Geir Anda 

 

Rotaryåret 20-21 ble et spesielt år hvor ganske mye av det som var planlagt ble gjennomført i en 

annen form enn tenkt. Aktiviteten i klubbene ble i større eller mindre grad redusert grunnet 

pandemien.  

- Noen klubber har gjennomført møter fysisk eller digitalt hver uke 

som planlagt. 

- Noen klubber har valgt å ikke ha møter, men har sendt ut Rotary-

informasjon ukentlig/periodisk til medlemmene. 

- Noen klubber har valgt å stenge ned og ikke ha aktivitet dette året. 
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Som et resultat av dette er ikke de målene som klubbene i område H i fellesskap satte nådd: 

- 20% økning i innbetaling til TRF ikke nådd. 

- Utvekslingsstudenter kansellert. 

- Området har ikke etablert en regulær/rotaract/satellitt-klubb. 

- Av 2 intercitymøter er planlagt, men kansellert. 

- Markering av Poliodagen er delvis gjennomført.  

Området gjennomførte et fysisk møte med Guvernøren 27. oktober-21. 

Som AG har jeg: 

- I varierende grad hatt kontakt med klubbene. Noen klubber har 

rådspurt AGen om råd og hjelp, de som har hatt en lav profil har få 

utfordringer.  

- Gjennomført 2 av 3 planlagte møter med presidenter/sekretærer. 

- Besøkt fysisk 4 av 8 klubber. 

- Holdt 5 orienteringer  i klubbene, 4 med fysisk tilstedeværelse og 1 digitalt.  

 

Lovrådsarbeidet (Council on Legislation – CoL) 

Lovrådsrepresentant for 2020-2023 er PDG Johan Østby, Enebakk RK. Vararepresentant for samme 

periode er PDG Elsa Nysveen, Årnes RK. 

 

Lovrådet møtes fysisk hvert tredje år, neste gang i 2022, og behandler endringsforslag til Rotary 

Internationals (RIs) lover, RIs vedtekter og klubbloven (ikke klubbvedtektene). PDG Johan Østby 

holdt en orientering på distriktsrådsmøtet 20. august 2020. 

Høsten 2020 ble skjedde det mye fordi det forelå fire endringsforslag fra norske klubber og 

distrikter. 

De fire forslagene hadde følgende innhold (kort referert): 

1. RIs styre skal pr i dag rapportere til Convention dersom det blir nødvendig å bruke av 

reservene (RIs «sparekonto»). Forslagsstiller Distrikt 2290 ønsker at også 

lovrådsrepresentantene underrettes i slike tilfeller. 

2. Forslag, også fra D2290, om at RI skal engasjere et utenforstående konsulentfirma til å 

vurdere organisasjonsstrukturen minst hvert 12. år. 

3. Forslag fra Enebakk RK om å stryke setningen i RIs vedtekter som sier at det må ha gått 

minst tre år fra man var guvernør til man kan være valgbar til medlem i RIs styre. 

4. Forslag fra Enebakk RK om å stryke setningen i RIs vedtekter som sier at man må ha vært 

medlem i Rotary i minst 7 år for å være valgbar til vervet som distriktsguvernør. 

 

På distriktskonferansen på Kolbotn 19. september 2020 holdt PDG Johan Østby en kort orientering 

om Lovrådet og presenterte forslagene. 

Alle forslag må ha støtte fra et flertall av deltakerne på distriktskonferansen for å kunne fremmes 

for Lovrådet. En rekke andre formaliteter må også være på plass. 

Alle forslagene oppnådde tilslutning på distriktskonferansen 2020, og ble meldt inn til RI innen 

fristen 31. desember 2020. Det er kommet tilbakemelding fra RIs Lov- og vedtektskomité 

(Constitution & Bylaws Committee) om at sakene er innmeldt på riktig måte og vil bli behandlet på 

Lovrådsmøtet i april 2022. 

Forslag som får mer enn 50 % av stemmene blir vedtatt. 

Det har vært god kontakt med lovrådsrepresentantene for de øvrige norske distriktene. Ett møte er 

holdt via nettløsning, annen kontakt har skjedd via e-postutvekslinger. 
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Resolusjonsrådet (Council on Resolutions – CoR) 

Lovrådsrepresentanten møter både i Lovrådet og i Resolusjonsrådet. 

Det holdes resolusjonsråd på høsten hvert år. 

Resolusjonsrådet behandler ikke konkrete lovforslag, men forslag til saker som man ønsker Rotary 

Internationals styre eller styret for The Rotary Foundation skal vurdere. 

Resolusjonsrådet fungerer også rent praktisk nokså annerledes enn Lovrådet. Representantene 

møtes ikke. Innmeldte forslag blir tilsendt representantene på e-post i relativt god tid før det åpnes 

for å avgi stemme – på nett – for eller mot det enkelte forslag. Forslag som får mer enn 50 % av 

avgitte stemmer blir oversendt RI-styret, eventuelt TRF-styret til vurdering. 

Lovrådsrepresentanten konfererer med vararepresentanten og med sittende guvernør for å innhente 

deres oppfatninger om sakene. Det gjelder både CoL og CoR. 

 

Guvernørskifte 2 

Guvernørskiftet fant sted i på Refsnes Gods 8. juni. Jeløy RK arrangerte en meget hyggelig kveld 

hvor det ble en liten feiring av deres 50 års dag, presidentskifte og Guvernørskifte. På grunn av 

pandemien var det begrenset hvor mange som kunne delta.  

Avtroppende DG holdt en gratulasjonstale til Jeløys 50 års jubileum og senere i programmet 

overrakte Guvernøren innkommende DG Lars Borgestrand guvernørkjedet og ga han noen råd og 

lykkeønskninger.  

 

 
 

Utmerkelser 

Siden det var begrenset hvem som kunne delta på Guvernørskiftet 8. juni bestemte ledelsen seg for 

at de som skal takkes av og hedres skal få oppmerksomhet under Distriktskonferansen i Oslo helgen 

25.-26. september 2021. DG Lars Borgestrand og Jeløy RK setter av tid til dette i programmet. 

Annet 

Vi har bidratt til mange saker til Rotary Norden dette Rotaryåret. Det viser at vårt distrikt har vært 

aktive og fått til mye til tross for at pandemien endret det meste for oss. Jeg har kopiert inn mailen 

fra redaktør Ottar Julsrud som jeg mottok da jeg ba om å få en oversikt over hva vi har bidratt med:  

 

«Da har jeg foretatt en kjapp gjennomgang av de aktuelle utgavene - og kan like raskt utrope deg og 

D2260 til suveren vinner av RN-årets tips- og bidragskonkurranse. Hadde alle distrikter hatt et like 

bevisst forhold til Rotary Norden som kommunikasjonskanal, ville vi ha kunnet gi enda mer 

dekkende bilde av Rotarys mangfoldige virksomhet - til informasjon og inspirasjon. (Dessuten ville 

redaktørjobben ha vært enklere...).  
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Så tusen takk og takk igjen for mange gode innspill og for hyggelig samarbeid i dette året, Ine! Og 

for øvrig vel blåst, når guvernøråret nå er til ende. Det har vært inspirerende å følge din innsats fra 

"pressebenken" 

 

 

 

Under følger linker til alle artiklene fra D2260: 
 

RN 6/2020 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot20_06/36/ 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot20_06/40/ 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot20_06/42/ 

 

 

RN 2/2021 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_02/36/ 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_02/40/ 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_02/42/ 

 

 

RN3/2021 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_03/36/ 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_03/42/ 

 

 

RN 4/2021 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_04/40/ 
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Tusen takk 

Det er mange som har ytt, bidratt og hjulpet til i året som gikk. Jeg vil takke egen klubb, Kolbotn 

Rotaryklubb, for den støtten de har vist meg, og den innsats som er gjort i avviklingen av store 

arrangementer som PETS og distriktssamling, distriktsrådsmøte (fikk gjennomført et fysisk) og ikke 

minst distriktskonferansen på hotellet på Mastemyr i september 2020. Arrangementskomiteen for 

distriktskonferansen, med Klas Bergersen og Jan Bjørnstad i spissen, gjorde en formidabel jobb 

som gjorde at konferansen ble meget vellykket. Jeg fikk positive kommentarer umiddelbart og i 

mange måneder etterpå. Kolbotn Rotaryklubb har vært enestående god å ha i ryggen både før og 

under mitt år som guvernør. De to presidentene i denne tiden, Inger Lise Toft og Stein Erik 

Narvesen, har sammen med resten av klubben, gitt både praktisk og moralsk støtte. Videre har jeg 

vært avhengig av distriktssekretær Hilde Thømte og hennes utrolig gode jobb og oppfølging. Jeg 

hadde også med meg distriktskasserer fra egen klubb frem til midten av februar 2021, Per Sverre 

Skjelsbæk, før Terje Strømsæter fra Årnes RK tok over sistenevnte rolle. AG og webredaktør Arne 

Sigurd Rognan Nielsen fra Skjeberg RK har gjort en glimrende jobb med Månedsbrevene og 

nettsiden til D 2260. Alle har vært særdeles kompetente i sine funksjoner. Tusen takk for innsatsen! 

De åtte assisterende guvernørene (AG) har vært gode å støtte seg på. De samarbeider jevnt og trutt 

med klubbene i sitt område. Det har vært annerledes også for de dette året. Litt vanskeligere da det 

ikke har vært mulig å dra på fysiske besøk. Mellom AG-ene og meg har det vært et godt og 

tillitsfullt forhold. De har vært mine beste fagkonsulenter. Jeg har hentet mye kunnskap og hjelp fra 

de. Jeg er heldig som har hatt dere: Arne Sigurd Rognan Nielsen, Finn-Olaf Berg, Biørn Borge, 

Konrad Bjoner, Per Einar Brustad, Dag Johansen, Atle Staurem og Geir Anda. Takk for god innsats 

og godt samarbeid! 

Ledergruppa, med IPDG Jutta Bachmann, DGE Lars Borgestrand, DGN Hans Christian Kihl og 

opplæringsleder/distriktstrener Gro Irene Holt, og ledere av distriktskomiteene: Sean Armana, 

Kristin Samuelsen, Rune Magnussen, Jutta Bachmann, Johan Østby, Elsa Nysveen, Marit Liv 

Solbjørg, DICO Johnny Rivli og RYLA-leder Britt Heidi Berger har til sammen utgjort et 

slagkraftig team. Takk til hver og en av dere! 

Sist, men ikke minst: Takk til presidenter, styremedlemmer, komitéledere og øvrige medlemmer i 

klubbene! Deres innsats er essensen i Rotary. Uten klubbene er Rotary ingen ting. Selv om noen 

klubber sliter med rekruttering, foryngelse, økonomi eller andre ting, er det positive elementer i alle 

klubbers arbeid, og verdigrunnlaget vårt er felles og deles av oss alle – og innsatsen er stor! I år har 

årstemaet vært Rotary opens opportunities, og neste år skal det følges opp med Each one bring one. 

Vi må sammen jobbe for å øke medlemstallet og ta vare på de vi flotte og engasjerte medlemmene 

vi har. Vi skal fortsatt gagne andre. 

 

Takk for i år, og lykke til videre! 

 

Kolbotn, 13. juli 2021 

 

Ine Barlie 
Distriktsguvernør 2020-2021 

Distrikt 2260 
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Rotaryforkortelser 

 

AG Assistant Governor (Assisterende guvernør) 

CDS Club and District Support (Klubb- og distriktsstøtte fra Zürich-kontoret)  

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) 

DICO District Internet Communication Officer (Distriktets IT-koordinator)  

DLP District Leadership Plan ((Distriktets lederskapsplan) 

DRFC District Rotary Foundation Chair (Leder av distriktskomité for 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 ungdomsutveksling)  

GETS Governor Elect Training Seminar (Obligatorisk opplæring for kommende guvernører) 

GSE Group Study Exchange (Utvekslingsprogram for unge, yrkesaktive)  

IA International Assembly (Obligatorisk guvernøropplæring i San Diego, CA, USA) 

IPDG Immediate Past District Governor (Sist avgåtte distriktsguvernør)  

KPM  Klubbens planer og mål 

MOP Manual of Procedure (Referansemanual for Rotarys 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 (Klubbens leder for ungdomsutveksling) 

 


