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1 «Rotary connects the world»  

RI-president Mark Maloney var hovedattraksjonen på Rotary Assembly i San Diego i januar 2019. 
En visjonær Rotarianer som på alle måter var utrolig inspirerende og som underholdt deltagerne 
med sine fremtidsrettede tanker om Rotary. Han var krystallklar på det faktum at Rotary har 
startet en omfattende endringsprosess. Det betyr at vi må fornye oss, gjøre de forandringer som 
er nødvendig for at Rotary vokse i antall medlemmer og bli sterkere, og at vi blir bedre på ledelse 
av klubber, distrikt og regioner. 
 
De viktigste satsingsområdene RI-president Mark Maloney vektlegger kan oppsummeres slik:  
 

 Vekst og utvikling 

 Bygge sterke og levedyktige klubber for fremtiden og med sterk ledelse 

 Styrke samarbeidet med FN, både lokalt og på verdensbasis 

 Mer involvering av familie, slekt og venner  
 
Distriktets ansvar i dette året ble å bryte ned målene på en slik måte at den enkelte klubb klarte å 
tilpasse seg RI-presidentens mål. Videre var vårt ansvar å tenke nytt med sikte på å bidra til at 
klubbene utvikler seg i tråd med Rotarys strategiske plan. 
 
RI (Rotary International) har i langt større grad gitt oss fremtidsrettede muligheter gjennom å 
utvikle nye medlemskapsmodeller, effektivisere, forenkle og modernisere drift av klubbene. Det 
bør gi muligheter som igjen kan føre til at yngre yrkesaktive blir tiltrukket av og ønsker å bli med i 
vårt fantastiske nettverk. Et nettverk knyttet til gode verdier og gjøremål, lokalt som globalt. 
 
Vi satte søkelyset på INTEGRITET, LEDERSKAP, MANGFOLD, TJENESTER OG FELLESKAP, 
gjennom å være visjonære og stimulere klubbene til å utvikle sine egne strategiske planer for 
fornyelse og foryngelse. Som organisasjon har vi behov for å ta et kraftig grep om dette i årene 
fremover. Ikke minst for å bevisstgjøre hvilken type organisasjon Rotary er, og at vi fremmer og 
vektlegger yrkesdimensjonen som ledd i denne bevisstgjøringen. 
 
Det er ikke tvil om at både distriktet og alle klubber trenger en fornyelse. Skal vi overleve må vi 
bedre forstå de mål/regelverk og oppgaver som ligger til det å være en Rotaryklubb. Det krever et 
sterkt lederskap, og vi må videre lære å planlegge, gjennomføre og implementere prosjekter. Det 
er klart at ingen klarer dette alene. Vi er avhengig av sterke lederteam i den enkelte klubb for å 
sikre god fremdrift. I all hovedsak er dette knyttet til: 
 

 Realistiske og realiserbare mål 

 Gjennomførbare planer for utvikling av klubben 

 Planer for rekruttering av nye medlemmer  
 
Dette må vi bli bedre på og videreformidle til de som skal lede klubbene i fremtiden. Som ledere 
må vi utvise klokskap i det å forvalte og utvikle de rollene som det er behov for i utviklingen av en 
klubb, herunder å sikre kontinuitet i alle verv. 
 
Dette har stått på agendaen gjennom året, og har bidratt til at vi sammen med hele distriktets 
administrasjon, samt gjennom god støtte fra flere av klubbene, har utarbeidet en aksjonsliste over 
aktiviteter som må gjennomføres om vi skal klare å fornye oss. Listen inneholder både allerede 
gjennomførte aktiviteter og aktiviteter som fortsatt gjenstår. Aksjonslisten har det formål å sikre 
tilvekst av nye medlemmer som oppfatter Rotary som en organisasjon de ønsker å være med i. 
Vi er i konkurranse med mange andre organisasjoner om medlemmer. Skal vi være tiltrekkende 
må vi vise evne til fornyelse og klare å tilpasse de mange endringer som er i samfunnet.  
 
Gjennom sitt arbeid har staben bidratt til fornyelse, effektivisering og forenkling av føringene fra 
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RI. Staben har tatt alle utfordringer på strak arm og gjort mye for å sikre en enklere hverdag for 
klubber, distriktets komiteer, distriktets ledelse og styrene i klubbene. 
 
Vi innførte også en løsning for å redusere utsending av antall e-poster, og vektla at distriktets 
nettsider skulle være det sted klubbene skulle finne all viktig informasjon. Gjennom året laget 
kommunikasjonsleder 12 informasjonsbrev (nyhetsbrev) hvor all informasjon ble formidlet til 
klubbene. Dette skulle også gjøre det enklere for klubbene å videreformidle informasjonen til 
medlemmene.  
 
Vi har enda en lang vei å gå i å modernisere oss, men vi er på vei. Det som blir viktig er at 
distriktsledelsen, komiteer og AG’er, i årene som kommer viderefører det arbeid som er igangsatt 
slik at vi får til en kontinuerlig forbedring og forenkling av systemer, plattformer etc. som gjør at vi 
fremstår attraktive i konkurranse med andre organisasjoner om nye medlemmer.  
 
Det ble gjennomført 41 fysiske besøk til distriktets klubber før 12. mars 2020. I dag er dette blitt 
en merkedag for hele verden, og vi er fortsatt i en situasjon hvor Covid–19 er en meget stor del 
av alles hverdag. 
 
Vi er imponert over at mange klubber raskt kom i gang med nettmøter, telefonmøter, og noen 
gjennomførte også fysiske møter i det fri.  
 
Gratulerer til oss alle og stor takk for utvist godt lederskap. 

2 TUSEN TAKK! 

 
Jeg vil takke alle klubbene for den positive mottakelsen jeg fikk overalt 
ved besøk i klubbene. Det ble gjennomført 41 klubbesøk av 50 mulige, 
(2 klubber ble nedlagt før våren og koronaen inntraff). I tillegg har jeg 
vært deltatt på mange andre arrangementer, det være seg jubileer og 
sammenkomster, og ALT har vært en stor glede.  
 
Distriktets stab har arrangert distriktsrådsmøter, komitemøter, 
styremøter og andre nødvendige samlinger som et ledd i å nå 
distriktets mål for året. Uten et aktivt distriktsråd, en solid guvernørstab 
og nøkkelpersoner hadde vi ikke kunne utvikle og forbedre vår 
fantastiske organisasjon.  
 
Tusen takk til AG’er, staben, distriktsrådsmedlemmer og ikke minst 
distriktssekretær Lars Erik Kristiansen, og distriktsøkonom og arrange-
mentsansvarlig Tomas Johansen for en imponerende og strålende innsats. Christian Borgen, 
Trygve Danielsen og Irmelin Kårbø har gjennom utøvelsen av sine verv lagt ned et fantastisk og 
formidabelt arbeid for distriktet. 
 
Til sist er det en person som må nevnes, og det er min kjære Marianne som har støttet meg 
gjennom hele denne tiden. Det er hennes fortjeneste at jeg har hatt mulighet og anledning til å 
yte noe for Rotary i mitt guvernørår.  
 
Jeg ønsker alt det beste fremover for alle rotarianere, klubbene og distriktet vårt, og ser frem til 
fortsatt godt samarbeid og hyggelig kontakt med dere alle!  
 
Baard Lund 
GUVERNØR 2019-2020 
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3 ADMINISTRASJON OG LEDELSE  

3.1 Ledergruppen i 2019-20 

Ledergruppen bestod Guvernør Baard Lund, PDG Stig Asmussen, PDG Runar Bakke, PDG 
Trygve Danielsen, IPDG Svein Eystein Lindberg, DGN Erik Kreyberg Normann og DGE Inger 
Marie Schytte Blix.  
 
Formelt styre – innrapportert i Enhetsregisteret - har bestått av styreleder DG Baard Lund, 
Nestleder DGE Inger Marie Schytte Blix, IPDG Svein Eystein Lindberg, PDG Stig Asmussen, 
DGN Erik Kreyberg Normann og Christian Borgen – leder av Finanskomiteen. 

3.2 Distriktsrådet i 2019-20 

Distriktsadministrasjon (stab)  
Distriktsguvernør Baard Lund Nordstrand Rotaryklubb 

Distriktssekretær Lars Erik Kristiansen Nordstrand Rotaryklubb 

Kommunikasjonssjef Irmelin M. Kårbø Hønefoss-Ringerike Rotaryklubb 

DICO Trygve Danielsen Bærums Verk Rotaryklubb 

Stabsmedlem John Inge Røtting Nordstrand Rotaryklubb 

Finance Chair Christian Borgen Bærums Verk Rotaryklubb 

Arrangementsansvarlig,  

distriktsøkonom 

Tomas Johansen Nordstrand Rotaryklubb 

Kurs og opplæring Tor Petter Gulbrandsen Oslo Vest RK 

 

Øvrige medlemmer 
Lovrådet Stig Asmussen, DGN, Oslo Rotaryklubb 

AG 1 Ola Kleiven Oslo Rotaryklubb 

AG 2 Tore Røen 

John Inge Røtting 

Oslofjord St. Halvard 

Nordstrand Rotaryklubb 

AG 3 Sven Ovin Havig Fornebu- og Lysaker Rotaryklubb 

AG 4 Sverre Baard Strand Røyken Rotaryklubb 

AG 5 Torbjørn Sakseide Lier Øst Rotaryklubb 

AG 6 Ivar Eskestrand Hønefoss-Ringerike Rotaryklubb 

AG 7 Terje Løken Nesbyen Rotaryklubb 

TRF-komiteen Svein Eystein Lindberg (IPDG) Hønefoss-Øst Rotaryklubb  

Medlems- og 
mangfoldskomiteen 

Terje Løken Nesbyen Rotaryklubb 

Ungdomskomiteen Bente Tøftum Drammen Rotaryklubb 

Rotaract Roua Al-Toma Kristiania Rotaract 

 
Distriktsrådet har avholdt 5 distriktsrådsmøter og 4 ledermøter i løpet av Rotaryåret 2019-20. I 
tillegg har det vært avholdt flere arbeidsmøter. 
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4 REGNSKAP 

IPDG Baard Lund la frem sitt forslag til nåværende ledergruppe om å disponere overskytende 
beløp (etter obligatorisk avsetning til Tiltaksfondet) for tilbakebetaling til klubbene. Dette ville 
utgjort ca. kr 33 per medlem i klubbene. Et flertall i styret ønsket å støtte et forslag fra DGN Erik 
Kreyberg Normann om å overføre det overskytende beløpet som en avsetning til fond for TV-
aksjonen. IPDG trakk derfor sitt forslag og sluttet seg til flertallsinnstillingen. Distriktets 
overskudd, kr. 91.847 foreslås da disponert slik: 
- Pliktig del til tiltaksfondet basert på 1.923 medlemmer x kr 15,- = kr. 28.845. 
- Fond til fremtidige utgifter i forbindelse med søknad om TV-aksjonen = kr. 63.002. 
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5 Aksjonsliste fra 2019-20 som videreføres til neste periode 2020-21 

 
AKSJONSLISTE D2310 – 4.kvartal 19-20 -  Status per 17.06.2020 Status Ansvar 

 
- Valg av kandidat fra Distriktsrådet til RI-direktør 22-24 

- PDG Stig ble enstemmig valgt som distriktets kandidat 
- DG Baard må melde inn vår kandidat til RI 
 

- Møter i juni for Ledergruppe og Distriktsråd 
- På grunn av høyt aktivitetsnivå/konsekvenser av COVID19-krisen vil det 

være nødvendig med flere møter for å sikre fremdrift. 
- DG har ikke behov for flere ledergruppemøte eller DR-møter i sin periode 
- DGE har foreslått 10.juni for ledergruppemøte og DR-møte og sørger for 

innkalling og saksliste.  
 
- Ny fremdrift for prosjekt TV-aksjon for Rotary Norge 

- DGN Erik presenterte det nye prosjektmandatet for TV-aksjonen 
- Vedlagt er 2 dokumenter som beskriver mandatet/prosessen 
- En enstemmig ledergruppe beslutter at prosessen videreføres  
 

- Samsvar med personopplysningslov/GDPR 
- Det ble besluttet at dette temaet IKKE skal bringes frem til NORFO som 

har forvaltningsansvaret for Medlemsnett. 
- DICO Trygve skal bistå klubbene i distriktet med retningslinjer for 

personvern. 
- NYTT! Distriktets nettside for personvern er oppdatert med de faktiske 

opplysninger fra RI/NORFO og anbefaling til klubbene etter ønske fra DG 
Baard 

 
- Valg av årets Rotarianer 

- PDG Svein-Eystein etterlyste status for valg av Årets Rotarianer 
- (Aktiviteten er ikke beskrevet i styrende dokumenter) 
- DG Baard har ansvar for at prosessen iverksettes sammen med AG’er 
 

- Rotary Citation 19-20 for utvalgte klubber i distriktet 
- DS Lars Erik sendte ut en anmodning til AG’er om å finne relevante 

klubber som kan muligens oppnå en Citation for 19-20 innen 15. april. 
- Ingen tilbakemeldinger er mottatt. 
- Det ble besluttet at aktiviteten ikke skal videreføres for 19-20. 

 
- Oppdatering av komite-innhold i Distriktshåndboka 

- Ny versjon av Distriktshåndboka ble lagt ut på nettsiden i januar 
- Komitelederne har blitt bedt om å oversende en fornyelse av innholdet for 

sine sider (som virker utdaterte). Ingen endringer er mottatt per 15.april. 
- Det ble besluttet at ytterligere fornyelse overlates til Distriktsledelsen for 

20-21 
 
- Nye modeller – Distriktskontingent og finansiering av 

Distriktsarrangementer 
- Etter tidligere plan så skal DG Baard sette i gang evaluering av 

dokumentasjon fra tidligere perioder og sørge for en komplett 
dokumentasjon for behandling på årsmøtet.  

- DG Baard vil sette sammen et bredt team og legge frem en tentativ 
fremdriftsplan. 

 
- Bruk av overskudd fra 18-19 til opplæringstiltak i 19-20 

- DG Baard har gitt DT Tor Petter et mandat til å legge frem en disposisjon 
av midlene (ca kr 100’) ihht målsetning i årsmøteprotokollen. 

- DG Baard vil distribuere DT Tor Petter’s forslag  

 
Pågår - Stig er formelt nominert 
som kandidat som RI-direktør 
for Sone 18. 
 
 
OK – Gjennomført 
 
 
 
 
 
 
Pågår - Prosessen kjører videre 
over i neste periode 
 
 
 
 
Avsluttet 
 
Ikke startet 
 
OK 
 
 
Pågår - Få tilbakemeldinger fra 
AG’er så langt – prosessen 
videreføres inn mot årsmøtet 
 
 
Avsluttet - Forsøkt iverksatt 
gjennom perioden, men liten 
interesse fra AG’ene. 
 
 
 
Pågår -Saken overføres til 
neste periode. 
 
 
 
 
 
 
Pågår - Bakgrunns-info samlet 
inn/distribuert, gruppe er valgt. 
Innspill fra DG til denne 
gruppen kommer denne uken. 
Videreføres til neste periode 
 
 
Pågår - Mottatt rapport fra DT. 
Overskytende beløp overføres 
til neste periode.  
 

 
DG Baard 

 
 
 

DGE 
Inger-Marie 

 
 
 
 
 
 

DGN Erik 
 
 
 
 
 

DICO Trygve 
 
 
 
 
 
 

DG Baard 
 
 
 

…. 
 
 
 
 

  
 
DGE Inger-
Marie 

 
 
 
 
 
 

DG Baard 
 
 

 
 
 
 

DG Baard 
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- Orientering om Mentoring-prosjektet 
- DG Baard har snakket med alle nøkkelpersoner og holder tak i prosjektet 

inntil DGE Inger-Marie kan overta på et senere tidspunkt. 
 

- Utvikle ny 3-års strategisk plan for Distriktet 
- DGN Erik har fått ansvaret for å utvikle en ny plan. Han vil sette sammen 

et team som skal bidra og lage en tentativ fremdriftsplan. 
- Målsetningen er at en plan presenteres/godkjennes på årsmøtet i oktober 
 

- Overføring av midler for TRF-kvalifisering til 20-21 
- DRFC Svein-Eystein har bedt om å få overført midler til TRF-kvalifisering 

fra 19-20 til 20-21. 
- Dette har blitt godkjent av DG. FC Christian sørger for at dette kommer inn 

i regnskap/budsjett. 
 

- Status donerte midler til TRF – første 3 kvartaler 
- Per dags dato er det Oslo, Groruddalen og Hønefoss-Øst som er best. 

Snitt innbetaling fra klubbene er USD 595,-. Det er 13 klubber som ikke har 
innbetalt noe og 9 klubber med mindre enn USD 100,-. Det er kun en 
klubb som har nådd RI presidentens mål med USD 100,- pr medlem 

 
- Revisjon av distriktets styrende dokumenter. PDG Stig som leder 

Lovrådet har startet revisjon av vedtekts-dokumentet som er 1 av 3 
sentrale dokumenter  

 
- Status ankeprosess for avslått MVA-kompensasjon 

- PDG Stig har sendt inn anke på avgjørelsen.  
- Over halvparten av klubbene er ikke registrert i Frivillighetsregisteret. Dette 

er en forutsetning i nye innskjerpende forskrift. 
 

- PETS og DK 2019 - Ferdigstille oppgjørsprosess med Nordstrand RK 
- Nordstrand RK har avlevert sine prosjektregnskap 
- PETS ga et totalt overskudd på kr 55.580 hvor av kr 27.790 til D2310 
- DK ga et totalt overskudd på kr 28.383 hvor av kr 14.192 til D2310 – her er 

sponsortilskudd på kr 65.000 ikke tatt med. 
- FC Christian sørger for betalingsinstruksjoner til Nordstrand RK 
 

- Status innbetalinger av kontingent til Distrikt og RI 
- Status for kontingent til RI 
- Status for kontingent til D2310 

 
- Finansiell status for 3 første kvartaler 

- Det er estimert overskudd på kr 322’ for første 3 kvartaler. I dette tallet 
inngår ikke sponsortilskudd på kr 70’ og PETS Hotellregning på kr 140’ 

- Estimert overskudd for perioden (4 kvartaler) er på ca. kr 212’. 
 

- Forberedelser til årsoppgjør 19-20 
- FC Christian melder at regnskapet er i rute og bilag kan overføres til Azets 

(regnskapsbyrå) etter at april-bilag er innlevert/oppgjort. 
- Kvittering og reiseregninger skal fortløpende inn til Finanskomiteen. 
- Siste frist for innlevering av kvittering/reiseregninger er 25. juni. 
 

- Termineringsprosess for Oslofjord St. Hallvard RK 
- Klubben ble nedlagt per 31.12.2019. 
- Distriktet avventer sluttrapport inkludert disponering av overskytende 

midler og som har blitt bebudet i løpet av april 
- Videre oppfølgning av saken overføres til innkommende distriktssekretær 

etter møtet 9. juni 2020 
 
 

Pågår - Mottatt 3 rapporter per 
8.juni / distribueres til alle i DR. 
 
 
Pågår - DGN samarbeider med 
DGE om ny strategisk plan – 
Videreføres i neste periode 
 
 
 
Pågår - TRF-komiteen - med 
DG-godkjennelse - har overført 
USD 1.500 til EndPolioNow 
 
 
 
Pågår – rapportering til 
årsmøtet 
 
 
 
Utsatt - PDG Stig melder om 
kapasitets-utfordringer. 
Videreføres til neste periode. 
 
Pågår - Status avklares før eller 
i møtet tirsdag. Saken 
videreføres til neste periode 
 
 
Pågår – Betalingsvarsel er 
sendt til NRK. 
 
DGE tar siste avklaring om 
sponsormidler. 
 
 
Avsluttet – Kontingenter er fullt 
innbetalt til RI og D2310 
 
 
Pågår - PETS Hotellregning 
skal bokføres i 20-21. 
Overføres til neste periode. 
 
 
Pågår - FC melder om god 
kontroll med avslutning av 
regnskapet 
 
Refusjonskrav for juni 
 
 
Pågår – Informasjon om 
innhold i avviklingsrapport er 
oversendt 
Overføres til neste periode. 
Kalle er kopiert inn på all email-
kommunikasjon fra 01.01.2020. 

DG Baard 
 
 
 

DGN Erik 
 
 
 
 
 

DRFC Svein-
Eystein 

 
FC Christian 

 
 
 
 
 
 
 

PDG Stig 
 
 
 

PDG Stig 
 
 
 
 

FC Christian 
 
 

DG Baard 
 
 
 

FC Christian 
 
 
 

FC Christian 
 
 
 
 

FC Christian 
 
 
 
 
 
 

DS Calle 
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- Termineringsprosess for Drammen Syd-Vest 
- Drammen Syd-Vest RK har besluttet at klubben skal nedlegges pr.  30 juni 

2020. De har oversendt protokoll for nedleggelsen til distriktet og 
oversendt ‘Notice of termination’ til RI.  

- Distriktet har bidratt med nødvendige instrukser/maler fra Distriktet, og 
oppfølgning av AG Torbjørn. 

- Siste kontakt var 28.april med presidenten 
- DG Baard var i møte med President Pepe og President Lene Hillestad 

vedrørende fordeling av midler og utstyr. Det ble laget protokoll for 
avviklingsstyret. 

- Videre oppfølgning av saken overføres til innkommende distriktssekretær 
etter DR-møtet 10. juni 2020. 
 

- Termineringsprosess for Raukvin RK 
- Raukvin RK har besluttet at klubben skal nedlegges. De har ennå ikke 

gjennomført det ekstraordinært årsmøtet for den formelle avklaringen/ 
protokoll for nedleggelse med en sluttdato. 

- De har fått nødvendige instrukser/maler fra Distriktet og oppfølgning av AG 
Sverre Baard. 

- Raukvin har nå gjennomført ekstraordinært årsmøte og oversendt ‘Notice 
of termination til DG og RI. 

- Videre oppfølgning av saken overføres til innkommende distriktssekretær 
etter DR-møtet 10. juni 2020. 
 

- Prosessdokument for årsmøteprosess (før, under og etter) 
- I forbindelse med fjorårets årsmøte ble det laget en steg-for-steg 

prosedyre for gjennomføring av årsmøte. Det innbefatter alle aktiviteter fra 
før sommeren og frem til årsmøtedagen, under årsmøtegjennomføringen 
og nødvendige oppgaver i etterkant. 
 

- Dokumentet er oversendt innkommende Distriktssekretær for formalisering 
med prosedyren og iverksettelse fra juni. Per Olav Stenseth (PDG og 
tidligere ordstyrer på årsmøter) stiller seg til rådighet for årsmøtet. 

 
- Overføring av dokumentasjon/arkiv til neste periode 

- DS, Lars Erik har klargjort dokumentasjon/filer som har blitt benyttet 
gjennom denne perioden. 

- Referater fra 18-19 vil også være med. 
- Dokumentasjonen vil bli overføres til lagringstjenesten i Google Suite innen 

10. juni. Dokumentasjon produsert siste 6 mnd er oversendt per e-mail. 
 

Pågår - Saken overføres til 
neste periode for oppfølgning 
av avviklingsstyret. Kalle er 
kopiert inn på all email-
kommunikasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pågår - Saken overføres til 
neste periode for oppfølgning 
av avviklingsstyret.  Kalle er 
kopiert inn på all email-
kommunikasjon. 
 
 
 
 
 
 
Avsluttet - Prosedyre er 
overført. 
 
 
 
 
Avventer – oppstart i løpet av 
juni. Videreføres i neste 
periode. 
 
OK - Mappestruktur er etablert i 
Google’s lagrings-tjeneste. Filer 
vil lastes opp i løpet av juni. DS 
Kalle har blitt kopiert inn 
løpende på all relevant e-mail-
korrespondanse siden 
01.01.2020. 

DS Calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DS Calle 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DS Calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DS Calle 
 

 

NY SAK: Rotaract – Opprydding etter tidligere Rotaract-klubber 
- Sletting av FB-sider fra tidligere klubber fra vårt distrikt 
- Sletting i Brønnøysund av tidligere klubber fra vårt distrikt 

o Melding sendt til DGE om hvordan dette kan utføres 
- Sletting av inaktive nettsider i Appsco-systemet 
- Oppdatering av Rotaract-informasjon på distriktets nettside 
- Kontakte/informere NORFO (Avvente egen sletting) 

o Be om sletting i Brønnøysund av inaktive Rotaract-klubber i 
andre distrikter. 

o Be om oppdatering av Rotaract-info på NORFO’sider 
 

 
Pågår (Trygve) 
Pågår (Calle) 
 
Pågår (Trygve) 
Pågår (Irmelin) 
Avvente (….) 
 
 
 
 

 
DG Baard 

NY SAK: Rotaract – Bistand fra Distriktet til Kristiania Rotaract 
- Besluttet finansiell bistand fra Distriktet på kr 50’ til KRK 
- Innhenting av vedtekter og klubblov for Rotaract-klubber fra RI 
- Oversettelse av vedtekter og klubblov til norsk språk 
- Følge opp registrering av Rotaract-klubb i Medlemsnett 
- Distriktet er pålagt å opprette egen Representant/Rotaract-komite som skal 

forestå opplæring av tillitsvalgte i Rotaract-klubber. 
- Avtale øvrig administrativ støtte med Oslo Nord/KRK 

 
Pågår (Christian) 
OK (Lars Erik) 
OK (Irmelin) 
Pågår (Trygve) 
DGE Inger-Marie 
 
Pågår (Baard) 

 
DG Baard 

 
 
 
 

SLUTT PÅ 
RAPPORT 
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6 AKTIVITETER 

Distriktets viktigste aktivitet er å yte god service til klubbene, samt tilrettelegge og hjelpe dem på 
best mulig måte. Distriktet skal bidra til at klubbene får kjennskap til Rotary International (RI) sine 
lover, vedtekter og regler. Distriktet skal ikke styre klubbene, men er pålagt å evaluere klubbenes 
drift iht. RI’s styrende dokumenter. Dette har vært en viktig prioritering for ledelsen og staben så 
vel som for komiteene i dette Rotaryåret.  
 
Det har vært DG’s og stabens ønske at klubbene skulle få all den hjelp og støtte som det har 
vært mulig å gi. DG hadde som ønske for året å gi klubbene et bedre grunnlag for drift av klubben 
gjennom å gjøre styrende dokumenter og retningslinjer fra RI lettere tilgjengelig gjennom 
distriktets nettsider. 
 

Det har vært gjennomført mange og spennende møter, samlinger og andre former for 
sammenkomster, og det har vært stort engasjement i å fremme Rotary som en yrkesbasert 
serviceorganisasjon som «doing good in the world». 
 
Det har vært jobbet iherdig og godt i komiteene med flere gjøremål og prosjekter. Komiteene har 
sørget for støtte til AG’ene og klubbene med sikte på å sikre god kontinuitet i arbeidet for å få 
klubbene til å vokse.  
 
Ungdomsutvekslingen fikk et skudd for baugen da Covid-19 slo til i mars. Alle utvekslings-
studentene måtte sendes hjem, og utgående studenter kom tilbake til Norge. 

6.1 Administrative tiltak for å få bedre effektivteten 

 Sterkt fokus på å følge RI’s nåværende regelverk på distrikts- og klubbnivå gjennom å benytte tid på å 
bygge kompetanse basert på omfattende regelverk/dokumentasjon. 

 Innføring av felles aksjonsliste for å holde trykk på reell gjennomføring av aktiviteter og kontinuitet over 
i ny guvernørperiode. 

 Synliggjort DGE's rolle og oppgaver gjennom utviklet årshjul og tilbud om å ta nok plass på møter i 
ledergruppen/distriktsrådet. 

 Fornyet distriktets nettsider slik at de ble tidsaktuelle og inneholdt oppdatert og god informasjon til 
støtte for klubbene. I det ligger at Distriktshåndboka ble eliminert, og informasjonen den inneholdt ble 
publisert på distriktets nettsider.  

 Det er utarbeidet forslag til vedtektsendring for finansiering av distriktsarrangementer. Forslaget er 
oversendt som egen sak til årsmøtet i november 2020.  

 En-sides kvartalsrapport fra alle roller i Distriktsadministrasjon og distriktsråd er innført. Denne skal 
sendes inn i forkant av ledergruppe/distriktsrådsmøter.  

6.2 Planer, forberedelse og gjennomføring av Rotaryåret 2019-20 

Forberedelsene til DG Baard Lunds guvernørperiode startet allerede i hans DGN-periode. Det ble 
nedsatt et guvernør-team med tre medlemmer fra Nordstrand Rotaryklubb. De startet arbeidet 
med å tilegne seg oversikt i aktuelle oppgaver/roller ved å sette seg inn i distriktets styrende 
dokumenter og i RI’s mange styrende dokumenter/støttedokumenter. At dette teamet kom i gang 
så tidlig var en vesentlig suksessfaktor i forhold til å tak i de mange forskjellige administrative 
avvik. 
 
Ved starten av DGE-perioden ble det sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle innkommende 
presidenter i klubbene. Dette gjorde vi for å få mest mulig kunnskap om klubbene, deres daglige 
utfordringer og deres synspunkter på veien videre for Rotary. 
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En vesentlig satsning var også at AG'ene skulle få mer plass og bli mer synlige på 
distriktsrådsmøtene, og at de skulle få mer oppmerksomhet fra DG og hans 
distriktsadministrasjon. Dette var et bevisst trekk for å å støtte det viktige arbeidet AG’ene gjør for 
klubbene i sine regioner. AG Torbjørn Sakseide ble utnevnt til AG-koordinator, og han fungerte 
som en gruppeleder for AG'ene med hensikt å samordne aktiviteter på tvers av regionene.  
 
Det er en oppgave for DG å evaluere driften av klubbene, og se til at den er i henhold til kravene i 
RI’s styrende dokumenter. Intensjonen er å sørge for at klubber får den støtte de trenger i sin 
drift. Det er utarbeidet dokumentasjon - prosess/prosedyrer/dokumenter - for terminering av 
klubber.  

6.3 Prosjekter i klubbene 

Flere prosjekter ble initiert og startet dette året, noe som bidro til et stort engasjement i mange 
klubber. Prosjektene var i god drift da COVID-19 slo til i mars og tok overhånd. Pandemien er til 
dels til hinder for flere prosjekter, men vårt inderlige ønske er at prosjektene får fortsette, slik at 
mange flere klubber blir med. Det er lagt ned mye godt og arbeidskrevende arbeid, og mange 
ildsjeler har viet mye av sin tid på dette. Derfor er det viktig at vi lykkes med dette. 
 
Flere klubber har erfart at samarbeid mellom klubbene om prosjekter, møter og arrangementer er 
et gode. Det har også vært gjennomført flere samlinger hvor en god idé er videreført fra en klubb 
til en annen. 
 
Som et samarbeidsprosjekt har distriktet støttet «Mentor-prosjektet», et prosjekt for etablering av 
mentor-tjenester i klubbene. Distriktet sponset også trykking av diverse brosjyremateriell.  

6.4 NORFO 

I forbindelse med prosjekt TV-aksjonen ble DG Baard Lund invitert til et uforpliktende møte med 
prosjektgruppen. Invitasjonen gikk til guvernøren i kraft av at han var styremedlem i NORFO. I 
etterkant av møtet ble det iverksatt mange operasjonelle tiltak, noe som medførte at DG trakk seg 
fra Norfo sitt arbeidsutvalg og deretter fra styret. Prosjektgruppen gikk deretter av. Det ble i 
etterkant dannet en ny gruppe som vil fortsette arbeidet med prosjektet. 
 
Distriktets stab har hatt lite å gjøre med NORFO i periodens siste halvår. Vi har ikke registrert at 
NORFO har sørget for positive bidrag til distriktet i denne perioden. Den organiseringen NORFO 
har i dag er lite egnet/lite produktiv, og det er mange som mener at Norfo, i den form den 
opererer ut fra i dag, bør legges ned eller endres. Som DG i distrikt 2310 foreslo jeg TIL HVEM at 
all opplæring av DG og av sentrale verv burde bli ivaretatt av Rotary International (RI). 
  
Årets Vintercamp ble gjennomført på en glimrende måte, og en stor takk til alle som var med. Det 
er en meget profesjonell stab HVEM? som håndterer prosjektet. En meget stor takk til dere alle 
for et fantastisk godt gjennomført prosjekt. 

6.5 RYLA – Rotary Youth Leadership Award 

Etter planen skulle RYLA gjennomføres den 27. - 29. mars 2020. Da landet ble nedstengt pga. 
Covid-19 den 12. mars og alle større arrangementer ble også kansellert.  
 
Det var Oslo Nord Rotaryklubb som skulle arrangere RYLA. De hadde et spennende program og 
det er synd at konferansen ble gjennomført. Tema for konferansen var: LEDERE I FREMTIDENS 
ARBEIDSLIV 
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6.6 Etablering av Kristiania Rotaractklubb 

Kristiania Rotaractklubb ble chartret 20. januar 2020. 
Rotaract-klubber har – etter endring i RI’s lover – nå 
status som ordinære klubber i Distriktet.  
 
Rotaracts mål er å skape økt samfunnsengasjement, 
utvikle ledere for fremtiden og å være en arena for 
nettverk blant unge.  
.  
Tor Steinsrud har bidratt med betydelig lederstøtte og 
Oslo Nord Rotaryklubb har ytet økonomisk bistand til 
etablering av Kristiania Rotaract-klubb.  
 
Distriktet harr gitt tilsagn om kr 50.000, - i oppstartstøtte til 
den nye klubben, og bisto med hjelp til oppsett av 
budsjett.  
 
Distriktet ga også støtte til to deltagere fra Rotaract på 
RYLA våren 2020. RYLA ble avlyst pga. Covid-19. Det er 
derfor naturlig at dette bidraget overføres til RYLA kan 
gjennomføres som normalt.       Roua Al-Toma (første president) 
 
 
 

     

                            

6.7 Klubbenes utfordringer 

Medlemsutviklingen har vært negativ med en nedgang på 4,8 % (97 medlemmer). Ved starten på 
perioden var det 2.009 medlemmer og ved slutten var det 1.912 medlemmer.  
 
Det er en kjensgjerning at flere av klubbene sliter med 
 

- høy gjennomsnittsalder 
- rekruttering av nye medlemmer. 
- Rekruttering til styreverv 

 
Det viser seg at Rotary, både i Europa og Amerika, har hatt en nedgang på 12.340 medlemmer. 
På verdensbasis er det er nå 1.207.913 medlemmer. Det er interessant at antall medlemmer øker 
sterkt i Asia og Afrika.  
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7 DISTRIKTSARRANGEMENTER 

7.1 PETS og distriktsopplæring  

PETS ble gjennomført på Thon hotell Vettre i Asker, fredag ettermiddag den 15. og lørdag den16. 
mars 2019. Det ble et meget vellykket arrangement hvor målsetningen var å rette blikket på 
hvilket ansvar som ligger i klubbenes mht. drift av klubben sett opp mot forpliktende oppgaver 
(regler fra RI), og at klubbene blir styrt i tråd med de regler som er nedfelt i styrende dokumenter 
fra RI (obligatorisk klubblov, utkast til vedtekter, distriktets regelverk) 
 
At det var rollene «president, sekretær og kasserer» som ble invitert var derfor vel overveid fordi 
det er et ansvar for både presidenten og klubbens styre at klubben forvaltes og driftes riktig.  
 
Det var mange gode foredrag med innlegg og presentasjoner som ble publisert fortløpende på 
distriktets nettside av kommunikasjonssjefen. Det ble gjennomført matnyttige workshops. Disse 
ble inndelt etter de gitte rollene.  

7.2 Presidentsamling 

Ble avholdt på Meet Ullevål, Kurs og konferansesenter lørdag den 14. august 2019.  
 
Det var god deltakelse og 49 klubber deltok med tilsammen 79 deltakere.  
 
Denne samlingen satte fokuserte på: 

- opplæring i RCC, styrende dokumenter, dokumentasjon og Web, hvordan lede en klubb. 
AG-rollen, om yrkesforum og økonomi i klubbene. 

7.3 Årsmøtet  

Årsmøtet ble gjennomført lørdag den 2. november 2019 i forkant av distriktskonferansen.  
 
For at årsmøter skal gjennomføres i tråd med gitte regler ble det utarbeidet ny prosedyre for 
gjennomføring av årsmøter.  
 
Det viktigste vedtaket på årsmøtet var at det ble besluttet at overskuddet fra årets regnskap på kr 
131 758,- skulle disponeres som følger, jf. protokoll fra årsmøtet, sak. 10:  
 

«100 % av overskuddet forblir i distrikt 2310. Overskuddet fordeles først med et beløp 
tilsvarende kr 15,- x antall medlemmer i D2310 pr. 30.06.2019. Resterende beløp går til 
primært RLI og andre distriktsarrangementer (PETS, DT og DK) i D2310. Disse midlene 
skal disponeres av nåværende guvernør Baard Lund og hans Distriktsråd på en 
formålstjenlig måte for å øke rekrutteringen til Rotary Distrikt 2310.» 

 

7.4 Distriktskonferansen 

Konferansen ble gjennomført 2. november 2019 på Meet Ullevål, Kurs og konferansesenter.  
 
Tema for konferansen var «yrkesdimensjonen» sett opp mot Rotary’s verdier med et ønske om å 
sette fokus på utvikling av Rotary gjennom yrker og yrkesaktiviteter.  
 
Sponsorer til konferansen bidro med penger og utstyr. Disse var Rema1000, Opsido og Hyundai.  
 
Ordfører Marianne Borgen i Oslo kommune åpnet konferansen.  
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Virtuos og pianist Wolfgang Plagge ledet konferansen og underholdt ved to musikalske innslag 
og også i pausene.  
 
Vi var så heldige å få flere gode foredragsholdere til konferansen.  
 

NHO – Arbeidsliv og virksomhetsstyring  Direktør Nina Melsom 

Direktør Maria Dahlstrøm  

Rema 1000 May Britt Østby 

Hyundai Norge AS (sponsor). Thomas Rosvold 

FN og Rotary som samarbeidspartner Grete Faremo 

Olympiatoppen  Tore Øvrebø 

Yrkesforum Eiksmarka Rotaryklubb  Johnny Austad 

 
Samtlige foredrag var spennende, utfordrende og inspirerende, og tok utgangspunkt i 
yrkesdimensjonen og i Rotarys verdier og i FN’s bærekraftsmål.  
 
 

 

8 ROTARY UTMERKELSER 

8.1 Utdeling av Paul Harris Fellow Recognition (PHF): 

Årets PHF deles ut personlig av IPDG fortrinnsvis til kandidater fra distriktsadministrasjonen. 
Utdelingen gjøres i mottakers klubb på et klubbmøte i løpet av rotaryåret 2020-21..  

8.1.1 Christian Borgen, Finance Chair 2017-18, 2018-19 og 2019-20 

Christian er medlem av Bærums Verk Rotaryklubb og har innehatt mange roller i sin egen klubb. 
Han får tildelt en PHF utmerkelse for sin innsats som leder av Finanskomiteem gjennom de tre 
siste årene.  
 



Årsmelding distrikt 2310 - Rotaryåret 2019-2020                                     

 

3 
 

På vegne av distriktet vil jeg takke Christian for en utmerket og meget godt utført jobb. Han har 
vært en bauta i sitt virke for distriktet, og har med høy presisjon og dyktighet levert bidratt til en 
økonomioversikt av høy kvalitet gjennom hele perioden.  
 
Hans innsikt i økonomi har bidratt til at vi har en oversiktlig, trygg og god økonomi som vil komme 
klubbene til gode gjennom gode prosjekter og tiltak i årene som kommer. 
 
Tusen takk skal du ha Christian, på vegne av oss alle, for din utmerkede innsats gjennom dine 3 
år som sjef for økonomien vår. 

8.1.2 Lars Erik Kristiansen, Distriktssekretær 2019-20 

Lars Erik var medlem i Nordstrand Rotaryklubb frem til han meldte overgang til Kolbotn 
Rotaryklubb ved oppstart av nytt Rotaryår 2020-21. Overflyttingen skyldes at han bor på Kolbotn 
men var ønsket som økonomiansvarlig for presidentene John Inge Røtting/Torbjørn Bakken i 
Nordstrand Rotaryklubb fra 2016-2019. 
 
Lars Erik får tildelt en PHF-utmerkelse for sin innsats som distriktssekretær. En jobb han har 
utført på en meget forbilledlig og profesjonell måte. Hans strukturerte arbeidsform har hjulpet oss 
til å effektivisere, forenkle og forbedret mye av det administrative arbeidet. Han har satt mye i 
system som vil gjøre det lettere for de som skal utvikle distriktet videre. Ikke minst med rutiner for 
arrangementer, nedleggelse av klubber, styrende dokumenter, forbedring av prosesser, etablert 
dokumentarkiv samt arbeidet han har utført for å støtte AG’er og klubber. 
 
Lars Erik har for meg som DG vært helt uvurderlig og uten hans motiverte innsats hadde ikke jeg 
fått verken tid eller mulighet til å besøke så mange klubber. Tusen takk for strålende innsats, Lars 
Erik.  

8.1.3 Sverre Baard Strand, AG-4 2016-17, 2017-18, 2019-20) Røyken Rotaryklubb 

Sverre Baard er medlem av Røyken Rotaryklubb. Han har vært assisterende guvernør i 3 år for 
region 4, og han har innehatt mange verv.  
 
Sverre Baard får tildelt en PHF-utmerkelse for vel utført verv på en profesjonell og meget god 
måte. Med sitt lune og gode vesen har han vært en sterk bidragsyter til at klubbene i hans region, 
samt alle andre som har fått være med i hans nettverk, har hatt gode opplevelser og utviklende 
oppgaver. 
 
Ikke minst har hans innsats i samarbeidet med de andre klubbene i regionen vært en meget 
suksessrik. Ikke minst når det gjelder Semiaden i Asker som er et prosjekt som ingen andre kan 
vise maken til i vårt distrikt hva angår størrelse. Jeg vet at dette også er bifalt av de tidligere 
DG’ene. 
 
Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med Sverre Baard. På vegne av distriktet takker jeg 
deg for en kjempegod innsats, og ønsker deg lykke til med dine verv i regi av klubben du er sterkt 

tilknyttet til.  

8.1.4 Irmelin M. Palme Kårbø, Kommunikasjonssjef 2018-19 og 2019-20 

Irmelin er medlem av Hønefoss – Ringerike Rotaryklubb hvor hun gjennom årene har innehatt 
flere forskjellige verv.  
 
Irmelin tildeles en PHF-utmerkelse m/safir for sin innsats som kommunikasjonssjef for distriktet 
gjennom de siste 3 årene. Hun har utført denne jobben på en særdeles profesjonell og god måte. 
Hun har nedlagt mange arbeidstimer på våre nettsider, og har sørget for at de har fått en solid 
ansiktsløfting. Hun har arbeidet målrettet og det har til dels vært vanskelig å få alle medlemmer, 
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ledere og ledelse med i forståelsen av at Rotary må følge med i tiden og bli mere digitale i sin 
arbeidsform.  
 
Irmelin har vært banebrytende i sitt arbeid for Rotary. Hun har med stor iver og villighet besøkt 
flere av klubbene i den hensikt å lære dem mer om ulike kommunikasjonsformer, og holdt mange 
innlegg og foredrag om hvor viktig aktive digitale plattformer kan være for en klubb. Det siste året 
har hun brukt webinarer i opplæringsarbeidet, med sikte på å lære opp medlemmene i bruken av 
digitale kommunikasjonsverktøy.  
 
For oss i distriktets stab har det vært en stor glede og meget god støtte i å ha Irmelin med på 
laget, og hun har vært en solid medhjelper og støttespiller i det viktige arbeidet det er å 
«digitalisere» Rotary’s medlemmer til å bli bedre på digital kommunikasjon.  
 
Tusen takk for en sterk og god innsats og ikke minst en digital suksess, Irmelin. 

8.2 Utdeling av Rotary International Service Award 

8.2.1 Trygve Danielsen, DICO distrikt 2310 

Trygve er medlem av Bærum Verk Rotaryklubb. Han har vært guvernør i distriktet og har innehatt 
mange verv.  
 
Gjennom mange år jobbet Trygve utrettelig og iherdig med den hensikt å fornye, forbedre og 
effektivisere Rotary’s prosesser og systemer. Han har vært visjonær, og har kommet med forslag 
til nye fremtidsrettede data-løsninger og hjelpeverktøy slik at alle kan være ONLINE. Han har 
utrettelig og med interesse og energi bistått den enkelte rotarianer, samtlige klubber og distriktet 
slik at de har tilegnet seg kunnskap i bruk av nye verktøy på en god og forsvarlig måte. 
 
I den vanskelige tiden vi har vært gjennom har Trygve bidratt til at møter, samlinger og 
konferanser er blitt gjennomført som digitale nettmøter. Han er engasjert i utviklingen av distriktet 
på en særs god måte og bidrar til et styrket felleskap. Han er en Rotary hedersmann.  
 
Takk til DICO Trygve Danielsen for fantastisk innsats gjennom mange år. 

9 Rapporter fra komiteer og distriktsadministrative roller 

9.1 DICO  

DICO Trygve Danielsen. 
 
Vi tok tidlig grep og tilbød bistand til klubber som hadde utfordringer med å etterleve 
minimumskravene for oppfølging av sine planer og mål i RCC. DICO bisto klubbene med 
innlegging, og registrering i RCC var også et tema på presidentsamlingen i august.  
 
Klubbene har få problemer med bruk av medlemsnett, og de fleste klubber passer på å få lagt inn 
viktigste neste års tillitsvalgte før halvårsskiftet. Vi ser at funksjonaliteten til enkelte moduler i 
løsningen kunne vært bedre. Modulen dokumentarkiv blir det høyst sannsynlig ikke noe av. 
 
Det er få problemer med pålogging og tilganger til klubbenes nettsider. Det føres statistikk over 
bruken av distriktets hjemmeside. 
 
I dette året tok vi i bruk programmet GoToMeeting. Det er Norfo som eier lisensen. I denne 
nettmøteløsningen kan det gjennomføres onlinemøter med opptil 150 deltakere som kan sitte 
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hjemme i sin egen stue og følge med og delta på alt fra; kurs- og opplæringsmøter, komitemøter, 
klubbmøter og andre aktiviteter. Gjennom høsten og vinteren ble slike møter hyppig avholdt. 
 
Da Covid-19 kom ble Rotary hardt rammet. Alle møter ble stengt ned, og vi måtte tenke nytt. Den 
erfaringen vi hadde med GoToMeeting hjalp oss og distriktet og flere klubber var raskt på banen 
og arrangerte klubbmøter, styremøter og andre møter som nettmøter i stedet for fysiske møter.   
 
DICO har bistått de fleste klubbene i å sette opp nettmøter, og har deltatt på eller arrangert minst 
5-6 møter i uken. Ofte var det nødvendig med formøter for opplæring av bl.a. eksterne 
foredragsholdere. Siden mars har DICO brukt 2 fulle dagsverk i uken til dette, noe som kommer i 
tillegg til de oppgaver som DICO har ansvar for. 
 
Som et supplement til GoToMeeting har alle klubber fått sin egen Google konto som inneholder 
bla. Google Meet. Det betyr at klubbene har fått sin egen nettmøtekonto som de styrer selv.  
 
I løpet av året er Zimbra e-post byttet ut med en mer moderne løsning. Denne løsningen ble 
skiftet ut den 30. juni 2020. I løsningen ligger bl.a. en mail-løsning (G-mail) som har det som 
betegnes å være verdens beste spam-filter, et elektronisk møteprogram, dokumentlagring og 
mye mer. Det vil bli nødvendig med utstrakt opplæring i Google Suite løsningen ut over høsten. 

9.2 Kommunikasjon, web- og sosiale medier 

Kommunikasjonssjef/webansvarlig Irmelin M. Palme Kårbø 
 
Gjennom de to-tre siste årene har webansvarlig oppgradert distriktets nettsider, og det er gjort 
store endringer for å gjøre sidene, og ikke minst innholdet, lettere tilgjengelige for klubbene og 
medlemmene. Det er viktig for Rotary’s utvikling at klubbene får oppdatert informasjon, og ikke 
minst at den kan gjenfinnes. 
 
Som et ledd i å forenkle ble det utviklet en løsning for informasjonsbrev (nyhetsbrev). 
Kommunikasjonsleder sendte ut 12 slike brev (digitale nyhetsbrev) gjennom året. I brevene ble 
det henviste til ny publisert nyttig informasjon på distriktets nettsider (via lenker), herunder 
guvernørens månedsbrev, og til andre aktuelle nettsider/medier. Informasjonsbrevene reduserte 
antall e-poster til klubbene, og kunne lett videreformidle til egne medlemmer. De digitale 
informasjonsbrevene ville blitt et godt hjelpemiddel for distriktet ift. å løfte organisasjonen over i 
den digitale verden og således fremstå som moderne og attraktive.  
 
Distriktet disponerer flere Face book-kontoer. Hovedsidene på Facebook ble endret til "public" 
slik at "alle" som er medlem på sidene kan publisere og kommentere. Det kan bidra til økt bruk av 
sidene, både til publisering av aktiviteter, men også at sidene blir kjent for medlemmene. 
Distriktet har kontoer på andre sosiale medier, men disse er ikke i bruk.  
 
Det ble gjennomført en kontroll på hvilken informasjon som ligger registrert på den enkelte klubb i 
Brønnøysund-registrene, sett opp mot informasjon registrert på klubbenes nettsider. Det gjaldt 
spesielt informasjon om klubbenes organisering, dvs. informasjon om hvem som sitter i styret, 
mv., men også om klubben var registrert i frivilligregisteret. Dessverre var registrert informasjon 
feil for halvparten av klubbene da informasjon om endringer i styret ikke var oppdatert. Veldig 
mange klubber var heller ikke registrert i frivilligregisteret. At klubber ikke er registrert i 
Frivilligregisteret kan ha en påvirkning på merverdikompensasjon da det er krav om at de som 
søker kompensasjon må være registrert.  
 
Det har vist seg at kunnskap og kjennskap til Rotary International sine regler og retningslinjer er 
blitt borte for mange klubber. Det gjelder både kunnskap om at slike dokumenter finnes, men 
også hvilke krav som RI stiller til et distrikt/en klubb, og som er styrende for organisering og drift. 
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De mange dokumenter som distrikt og klubber skal forholde seg til er å finne på RIs sine nettsider 
på engelsk. For at klubbene lettere skulle få tilgang til og ta i bruk denne informasjonen i 
organisering av egen klubb besluttet guvernøren at denne informasjonen skulle publiseres på 
eget område på distriktets nettsider. Webansvarlig utarbeidet derfor i samarbeid med 
distriktssekretær egne sider (klubbinterne sider) for informasjon om organisering og roller.  

9.3 Medlems- og klubbutvikling 

Komiteleder: Terje J. Løken, Nesbyen Rotaryklubb 
 
Medlemsutviklingen har vært negativ med en nedgang på 4,8 % (97 medlemmer). Ved starten på 
året var det 2009 medlemmer og ved slutten var det 1912 medlemmer.  
 
 

 
 

Grafen viser klubbutvikling fra 01.07.2019 til 10.06.2020 

 
 
Det må gis berømmelse til Region 7 som er den eneste regionen i distriktet som kan vise til en 
netto økning i antall medlemmer på 7%. 
 
Klubbutviklingen har også vært negativ og tre klubber ble nedlagt i løpet av året. Disse var 
Oslofjord St. Hallvard rotaryklubb, Raukvin Rotaryklubb og Drammen Syd-Vest Rotaryklubb. 
 
Distriktet består nå av 49 klubber og en Rotaractklubb. Kristiania Rotaractklubb ble offisielt 
chartret den 20.01.2020.  
 
Det er igangsatt et arbeid for å kartlegge og identifisere Rotary Alumni, med sikte på å etablere 
en Rotary Alumni forening i Distrikt 2310. 
 
Informasjonsarbeid i distriktet er knyttet til; nye klubbtyper, ulike medlemskapstyper, klubbenes 
møteformat og hyppighet, fremmøte vs. Deltakelse. 
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9.4 Kurs og opplæring 

Distriktstrener: Tor Petter Guldbrandsen 
 
RLI (Rotary Leadership Institute) var den viktigste aktiviteten på opplæringssiden i Rotaryåret 
2019-2020.  
 
Et fullt program med tre moduler ble gjennomført høsten 2019, fortsatt i samarbeid med D2260.  
 
RLI modul 1 ble gjennomført lørdag 8. februar på Kløfta. De resterende to moduler i vårens 
kursrekke skulle vært gjennomført 14. og 28. mars, men ble avlyst og utsatt til senere på grunn 
av koronasituasjonen. Det er fortsatt uavklart når dette kan videreføres. 
 
Club Visioning (CV) er en strukturert visjonsprosess, som gjennomføres i et klubbmøte over 3-4 
timer. Tiltaket er på mange måter skreddersydd for å møte klubbenes behov om fornyelse og 
vekst, men begrenses av at det er ressurskrevende, og at det ikke har lyktes å bygge opp et 
korps av fasilitatorer til å bistå klubbene.  
 
En pilot som ble gjennomført i Bekkestua RK 9. oktober 2019 ble meget vellykket, og bekreftet på 
mange måter at CV bør utvikles til et sentralt verktøy for distriktets støtte til klubbene. CV bør gis 
høy prioritet når normale tider er tilbake. 
 
Det er et stort og utømmelig behov for opplæring innenfor IT – systemer som medlemsnett, 
Rotary Club Central og oppdatering av klubbenes nettsider. Innføring av Googles systemer for 
nettmøter osv krever også opplæringstilbud. 
 
Det holdes regelmessig webinarer om disse temaene i samarbeid med DICO. 
 
Etter at PETS måtte avlyses, ble det som erstatning gjennomført en rekke webinarer, som etter 
forholdene dekket de obligatoriske opplæringskravene på en grei måte. 
 
Det er også gjennomført en prøve med et program under tittelen «Hva er Rotary?». Dette 
skjedde i Gimle Rotary den 9. januar 2020. Programmet tar sikte på å gjennomgå og minne om 
alt Rotary står for i dag, slik at tillitsvalgte og medlemmer blir oppdatert på satsingsområder, 
verdigrunnlag osv. Etter innledningen ble det stort engasjement og interessante 
meningsutvekslinger blant de fremmøtte. 

9.5 The Rotary foundation og Tiltaksfondet 

Komitèleder: IPDG Svein Eystein Lindberg 

Som IPDG trådte jeg inn som leder av distriktets TRF-komite fra 1. juli 2019. Ved siden av 

dette er jeg distriktets vararepresentant til Rotary Internationals lovråd. IPDG har fra nyttår 

2020 vært distriktets representant i Norfos arbeidsutvalg. IPDG deltok på Rotary Institute 

TRF-seminar 2019 i Gdansk. IPDG er fast leder av distriktets tiltaksfond og rapport følger 

under. 
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Tiltaksfondet 

Etter store overføringer sist år var det mulig å tidele inntil kr 215 000,- til gode prosjekter. 

Følgende klubber fikk tildelt midler til konkrete prosjekter i 2019/20 i samsvar med søknad.  

TILTAKSFOND 2019/20 

Klubb Prosjektnavn 
Budsjett 

Søknads-
beløp Tildeling 

Totalt Klubb kr 
Klubb 
timer 

 
Beløp 

Mjøndalen og 
Sandvika RK 

Skolemateriell til Shikt Mustafa i 
Idlib, Syria 

40 000 20 000 
 

20 000 20 000 

Hokksund RK Kul-Tur/Bygdeborger i Øvre 
Eiker 

25 000 12 500 500 12 500 12 500 

Akersborg RK Basert på erfaring Seiltokt og 
Framtidsvalg. Nytt prosjekt - 
Ungdom  

40 000 20 000 132 20 000 20 000 

Ål RK Skogsparken i Prestgardskogen 25 000 11 500 60 12 500 12 500 

Gimle RK Integrasjon av flyktninger.  10 000 5 000 
 

5 000 5 000 

Vestheim RK MYSA. Støtte til skole-stipend og 
lederutvikling. 

25 000 15 000 
 

10 000 10 000 

Skaugum RK Bangladesh - universitets-
utdanning av ungdom 

22 500 12 500 20 10 000 10 000 

Bærums Verk RK Lommedalen skolekorps - 
instrumenter og notestativer 

30 000 15 000 
 

15 000 15 000 

Bærum RK Kunstnerstipend 2020 100 000 87 500 
 

12 500 12 500 

Bryn RK Jule- og Nyttårsfeiring for alle 10 000 5 000 
 

5 000 5 000 

Vestheim RK Ka4Kids - hjelp til barne-sykehus 
og vanskeligstilte barn 

25 000 15 000 
 

10 000 10 000 

    352 500 219 000 712 132 500 132 500 

Styret for Tiltaksfondet:  

IPDG Svein Eystein Lindberg (leder), PDG Stig Asmussen, DG Baard Lund og DGE Inger 
Marie Schytte Blix. 

10 Rapporter fra Assisterende Guvernører (AG) 

10.1 Region 1 

AG: Ola Kleiven, Oslo Rotaryklubb 
 
Det er gitt løpende informasjon til, og oppfølging av, alle presidenter før tiltredelse om; 
 

 registering av nytt styre i Rotary medlemsnett og Brønnøysundregisteret, inklusiv 
Frivillighetsregisteret 

 registering av klubbens mål og aktiviteter på RCC 

 info om videre forsendelse av klubbens offisielle mailadresse til president og sekretær 

 oppfølging av synkronisering av registrerte roller på R-medlemsnett versus klubbens hjemmeside 

 oppdatering av klubbenes møtested-/adresse for guvernør og distriktets nettsider 

 Oppfølging av påmelding til Distriktskonferansen og deltagelse 

 

To klubber har hatt behov for ekstraordinært oppfølgingsmøte i forhold til klubbens interne drift og 
rapportering.  
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AG 1’s konklusjonene er at Oslo klubber med mindre enn 40 medlemmer, sliter med årlig å 
kunne stille president, sekretær, andre nøkkelpersoner, samt komiteledere 

Covid-19 satte en stopper for all ordinær møtevirksomhet i klubbene fom. 12. mars 2020. Mange 
av klubbene fant ulike digitale måter å kommunisere på, noen med digitale videomøter, ukentlige 
nyhetsbrev, økt bruk av nettsider, FB og etter hvert fysiske møter med direkte sendt «streaming». 

I 4 av 13 klubber ble det rapportert om koronasyke medlemmer; i en klubb var 5 medlemmer, 
samt to ektefeller syke, men det er ingen kjente dødsfall. 

Kontrasten mellom digitalisering, gjenbruk av presidenter og stadig eldre medlemsmasse, skaper 
stadig større krav til oppfølging av klubbene.  

Det tyder videre på at flere av klubbene ligger et år etter i forhold til formalisering-, valg av 
klubbstyre. Styret for 2020 skal for eksempel velges på høsten 2019, ikke på høsten 2020. 

10.2 Region 2 

Regionen har vært noe preget av at den ikke har hatt en erfaren AG i året 2019- 2020. Det er 
fortsatt ikke kommet en ny AG på plass.  
 
For en periode hjalp John Inge Røtting fra distriktets stab til med nødvendige aktiviteter.  
 
Det er regionens ansvar sammen med DGE å finne ny AG i samtlige regioner. Dessverre lyktes 
vi ikke med dette i Region 2.  
 
DG besøkte 5 klubber i regionen før Covid-19 utbruddet gjorde at de tre siste klubbene ikke ble 
besøkt. Aktiviteten i de 5 klubbene som ble besøkt var meget god. De har prosjekter som blir 
gjennomført på en god måte. 
 
Vi må spesielt å nevne at Oslo Nord Rotaryklubb som kun har 12 medlemmer jobber aktivt med 
mellom 5-8 prosjekter. Ett av dem ble kronet med stort hell i januar 2020 da Kristiania 
Rotaractklubb ble chartert. Vi retter en stor takk til klubben for utmerket innsats over flere år, og 
spesielt til Tor Steinsbø for hans innsats i dette arbeidet. 

10.3 Region 3  

AG Sven Ovin Havig, Fornebu- og Lysaker Rotaryklubb  
 
I Regionen er det åtte klubber. De holder alle høy kvalitet med gode møter og prosjekter. Ved 

avslutningen av rotaryåret var det 289 medlemmer i regionen, det er en nedgang på 14 

medlemmer fra forrige år. Det er stigende gjennomsnittsalder, og klubbene har fokus på 

rekruttering. Noen klubber lykkes bedre enn andre. Det ble gjennomført tre presidentsamlinger, 

hhv. Arrangert av Eiksmarka Rotary, Sandvika Rotary og et som Webmøte. På disse møtene 

diskuteres det og erfaringer deles.  

Klubbene samarbeider godt og de deler på temaer og arrangerer fellesmøter. Et stort 

fellesprosjekt, GG prosjekt med felles RI Minneplate, er nettopp avsluttet og et nytt er under 

planlegging. 

Gjennom året er det arbeidet med mange temaer;  
 Rotary Business Forum og Etikk seminar   

 Markedsføring  

o Rotary Stand ifm. Fornebudagene (men kansellert) 

o Sandvika Byfest høst 2020 (men kansellert) 

 Bærum Kommune, Båttur for Handikappede i juni (men kansellert) 
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 Intercity møteprogram sommeren 2020 (men kansellert)  

Andre halvår ble sterkt preget av Covid-19 pandemien, Samtlige klubber tok retningslinjene på 

alvor og flere aktiviteter måtte dessverre kanselleres. Distriktet ga god hjelp, oppfølging og støtte 

til klubbene. Ved nedstengingen ble det sendt ut en e-post til presidentene i klubbene med 

anbefalinger ift. Covid-19 fra Rotary. Deretter ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 

klubbenes vedrørende oppfølging av medlemmer, og det ble satt fokus på å være «Tett på» 

medlemmene og få i gang Webmøter. 

10.4 Region 4  

AG Sverre Baard Strand, Røyken Rotaryklubb 
 
Region 4 har hatt et innholdsrikt år med mange hendelser. Frem til mars måned var aktivitetene 
mye som i et normalår. Aktiviteten i klubbene ble sterkt påvirket av Coronautbruddet. Klubbene 
reorganiserte raskt og holdt driften i gang. Noen greide å avholde møter med nye avstandskrav i 
lokalene sine,andre tok raskt i bruk «zoom»-møter på nett. 
 
Region 4 gikk inn i året med 6 klubber og gikk ut av året med 5. Raukvin Rotaryklubb la ned etter 
mange år med sviktende medlemsoppslutning. Et positivt moment var at naboklubben Røyken 
Rotaryklubb fikk alle de aktive medlemmene over i sin klubb. Raukvin fikk god hjelp av distriktet 
ved nedleggelsen. Kun Nesbru RK oppnådde sitt mål vedr medlemsrekruttering. 
 
Frilufts-arrangementet Semiaden, Region 4 sitt årlige prestisjeprosjekt ble også dette året en 
glitrende suksess, med rekordstort antall deltagere (1500 solgte familiepåmeldinger).  Av 
innbudte gjester nevnes ordførere og distrikt D2310 sin Guvernør Baard Lund. Arrangementet 
avholdes rundt Semsvannet i Asker i samarbeid med stiftelsen Nakuhel. 
 
Årets Rotarianer ble Haavard Magne Tveitane, mangeårig leder av Semiaden. Haavard var 
tidligere medlem av Nesbru Rotary klubb, men er nå medlem av Røyken. Av andre priser kan 
nevnes «Gutten i Røyken»- prisen som deles årlig ut av Røyken Rotaryklubb. For året 2019/2020 
ble prisen tildelt Gro Marit og Birger Auke for sitt arbeid for Slemmestad kirke. 
 
I Region 4 arbeides det godt med et stort og variert program. Det ble avholdt Intercitymøte 
høsten 2019, men vårens møte ble utsatt til oktober i år. Av andre store arrangement må nevnes 
Vinterkonserten i Østenstad kirke. Dette er også et årlig arrangement som bringer gode bidrag til 
Polio+.  Helle Kjørlaug fra Skaugum RK overtok som AG fra og med 30 Juni 2020. 

10.5 Region 5  

AG: Torbjørn Sakseide, Lier Øst Rotaryklubb 

 
Utdrag fra foredrag om RIKETS TILSTAND på Distriktskonferansen 2 nov 2019 fra AG5 
 
Det var guvernøren som utfordret meg (AG i Region 5) om å se nærmere på hvilke utfordringer 
distriktet og klubbene har, og på hvilken måte vi eventuelt kan takle disse, og underliggende 
problemer. Rotary er i dag i krise. Det haster med å iverksette tiltak, finne innovative løsninger, 
omprioritere ressurser, og iverksette aktiviteter og tiltak.  
 
Ved årets slutt var det 50 klubber i distriktet med ca.1970 medlemmer. Nedgangen de siste seks 
årene har vært på cirka 15 prosent. Gjennomsnittsalder i klubbene er høy og mer enn 60% av 
medlemmene er over 70 år. Kun 35% er mellom 50 og 70 år.  
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Klubbene har ganske like utfordringer og problemer har er ganske like men det er stor variasjon 
klubbenes evner til å fornye seg. Utfordringene er store, og mange klubber sliter med 
rekruttering. Klubber som ikke er dynamiske, handlekraftige, med gode programmer, prosjekter 
og aktiviteter fremstår ikke som attraktiv nok for yngre potensielle medlemmer. Dette kan og vil få 
katastrofale konsekvenser for flere av klubbenes evne til å overleve. 
 
I tillegg kommer følgende utfordringer som vi må takle sammen slik at klubbene fremstår som 
strukturerte, og attraktive for evt. nye medlemmer.: 
 
 Mangel på strukturert planlegging (visjon, mål, strategi, kompetanse, overlapping) 

 Overholder ikke tidsfrister - mangler årshjul  

(rapportering, årsmøter, budsjett, medlemsnett, Club Central) 

 Manglende evne og vilje til endring og fornyelse 

 For mye administrasjon og for lite ledelse 

 Mangelfull Intern drift, med manglende samarbeid - få som drar lasset sammen 

 Varierende data- og engelskkunnskaper (nettsider – Club Central – medlemsnett) 

 Manglende fokus på yrkesdimensjonen 

Rotary Leadership Institute (RLI) gir klubbene en unik anledning til å lære mer om Rotary. I tillegg 
er det å være sammen med rotarianere fra andre klubber, og utveksle informasjon, ideer og 
erfaring både styrkende og berikende.  
 
PETS (president elect training seminar) er en viktig arena for læring og det samme er 
distriktskonferansene. Dette er aktiviteter som klubbene bør delta på. Det er mye lærdom å hente 
og klubbene bør delta med sine nøkkelpersoner. Distriktet kan bidra med økonomisk støtte til 
opplæring og trening, og vurdere andre alternativer for gjennomføring, slik at flest mulig klubber 
kan delta med flest mulig deltakere. Det kan også være en utfordring, spesielt for yrkesaktive at 
slike aktiviteter foregår i helgene fordi det går ut over privatliv og fritid. 
 
Andre betraktninger som klubbene kan/bør drøfte: 
 
 Er Rotary blitt for komplisert?  

 Er det for belastende å påta seg verv?  

 Er det vanskelig å engasjere medlemmene i prosjekter og aktiviteter?  

 Har klubben en visjon, langsiktige mål og prosjekter? 

 Er vår klubb en «koseklubb» med gode foredrag, kaffe og kaker?  

 Evner vi ikke å profilere oss i lokalsamfunnet? 

 Er vi ikke enige om veien fremover? 

 Er vi en humanitær organisasjon, eller et yrkesnettverk? 

 Er det en ustrukturert tilnærming til planlegging? 

 
Rotary fungerer på en måte et år om gangen (presidentens år), og planlegging kommer ofte for 
sent i gang. Overføring av kompetanse er ofte lite organisert, spesielt mellom avtroppende og 
påtroppende presidenter, sekretærer, og styre- og komitémedlemmer.  
 
Klubben må bestemme om den skal være dynamisk og handlekraftig med evne til å utvikle og 
fornye seg og på den måten være attraktiv for potensielt nye medlemmer, eller skal den ta den 
enkle veien og fortsette i sitt trauste og komfortable spor? 
 
Club Visioning er et godt verktøy som klubber kan velge å bruke i sitt strategiske arbeid mot det å 
bli en dynamisk og handlekraftig klubb som et grunnlag for å utvikle realistiske og konkrete 
strategier for måloppnåelse. Det betyr at klubben i sin helhet må arbeide sammen for å nå 
målene, og forankre visjonen. 
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Ønsker klubben heller å fortsette slik de har gjort, en situasjon som preger svært mange klubber i 
dag, vil høy og økende gjennomsnittsalder, og liten grad av aktiviteter gjøre at en slik klubb ikke 
fremstår som attraktiv nok for de som kunne være potensielle nye yrkesaktive medlemmer.  
 
Denne utfordringen sliter mange klubber i vårt distrikt med, og det er ingen hemmelighet at flere 
klubber kan stå i fare for avvikling. Det er en interessant utfordring i seg selv at noen klubber er i 
dialog om sammenslåing.  
 
Rotary er fortsatt et yrkesnettverk. Det er selve grunnfjellet i vår organisasjon. Vi er ikke bare en 
humanitær organisasjon i konkurranse med andre organisasjoner. Nei, vi er en organisasjon 
basert på frivillighet hvor grunnideen er at ledere, gamle som unge, kommer sammen og 
utveksler ideer gjennom kompetanse.  
 
Som erfarne rotarianere må vi holde oss orientert om endringer i samfunn og i yrkesliv. Da kan vi 
bidra med kompetanse gjennom et nettverk som kan være både til hjelp og assistanse for 
grundere i utvikling av sin visjon, strategi og mål. For mange er problemet manglende langsiktig 
planlegging. Et godt initiativ kan være «Yrkesforum». Initiert og utviklet av Eiksmarka 
Rotaryklubb, og en idé flere klubber følger. Yrkesforum er en positiv tilnærming til det å lære mer 
om samfunnets utvikling, og ikke minst for å profilere seg i lokalsamfunnet.  
 
Gjennom dette innlegget har jeg ønsket å berøre noen av de mange utfordringer Rotary står 
overfor i fremtiden. Mitt håp er at klubbene finner motivasjon og inspirasjon til å igangsette 
konkrete og målrettede diskusjoner og tiltak for å sikre klubbens fremtid før det er for sent. Vær i 
kontakt med andre klubber, samarbeid om prosjekter. Diskuter gjerne sammenslåing av klubber 
men vær oppmerksom på at det byr på utfordringer. Bruk distriktet eller din AG, eller begge, og 
spør om råd og/eller assistanse.  
 

Vær aktiv og delta i aktiviteter. Husk Rotarianere hjelper hverandre. Takk for meg! 

10.6 Region 6 

AG Ivar Eskestrand, Hønefoss-Ringerike Rotaryklubb. 
 

Det er 7 klubber i denne regionen: Hokksund, Hønefoss-Ringerike, Hønefoss Øst, Kongsberg, 
Mjøndalen, Modum og Rollag og Flesberg. 
 
Klubbene i regionen har utfordringer med høy gjennomsnittsalder, og utfordringer ved rekruttering 
av nye medlemmer. Det er også en utfordring med varierende data- og engelskkunnskaper. 
 
Etter nedstengingen i mars pga. Covid-19 avlyste de fleste klubbene sine fysiske klubbmøter. 
Etter hvert kom flere i gang med nettmøter, og noen klubber gjennomførte alle klubbmøter som 
nettmøter resten av vinteren/våren. 
 
Guvernøren gjennomførte sitt guvernørbesøk i de fleste klubbene, og distriktets AG deltok også 
på de besøkene. Mange klubber utsatte det formelle presidentskiftet til høsten 2020.  
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10.7 Region 7 

AG Terje J. Løken, Nesbyen Rotaryklubb 
  
Det er 3 klubber i denne regionen: Ål, Gol og Nesbyen. 
 
I løpet av året har Gol Rotaryklubb og Nesbyen Rotaryklubb hver fått ett nytt medlem, mens Ål 
Rotaryklubb har fått tre nye medlemmer. Til sammen har klubbene 73 medlemmer. Målet for året 
ble nådd. De fortsetter det gode rekrutteringsarbeidet.  
 
Det har vært avholdt 3 InterValley-møter (fellesmøter for alle tre klubber):  
 
 23. september inviterte Gol RK til foredrag med Erling Lae med følgende tittel: «Hyttehalling med 

bakgrunn fra kommune, stat og frivillig arbeid. Tilbakeblikk og noen tanker om tiden framover.» 

 I november arrangerte Nesbyen RK sitt InterValley og årlige åpne møte. For over 100 fremmøtte, 
forfalte forfatteren Ole Mathismoen om sin nye bok "Trettitre norsk trær og hva de har vært vitne til".  

 Nesbyen RK arrangerte nok et InterValley-møte (som også var åpent for andre interesserte) i mars, 
hvor Carsten O. Five forfalte om de nye reglene om arv av bolig og fritidsbolig, samt fremtidsfullmakt. 
Foredraget ble arrangert i samarbeid med pensjonistforeningen. 

 Ål RK skulle arrangert sitt InterValley-møte 16. mars, men det satte dessverre Coronasituasjonen en 
stopper for. 

 
Gol RK og Ål RK markerte Poliodagen 24. oktober, ved å ha stand hvor man samlet inn penger 
og drev informasjonsarbeid om dette viktige prosjektet. 
 
Ål RK har fortsatt sitt arbeid med «Skogparken», samt har stått for byggingen av en hinderløype i 
prosjektet Elvelangs, et arbeid hvor klubbens medlemmer har nedlagt over 400 dugnadstimer. 
Dette er en idyllisk tur- og sykkelsti på tre kilometer langs Hallingdalselva som også er tilpasset 
rullestolbrukere.  
 
Gol RK utfører en rekke prosjekter lokalt, noen inntektsgivende, andre dugnader: herunder 
beplanting ved de kommunale omsorgsboligene, rydding og hogst ved Helsetunet, inkl. salg av 
ved, utsmykning av Helsetunet med bilder fra «gamle dager», utsetting av benker langs gang- og 
sykkelstier og utdeling av ‘RusInfo’. 
 
Nesbyen RK gjennomførte i år den 20. WinterCampen i rekken, for de utenlandske 
utvekslingsstudentene som er i Norge. Dette er klubbens primære prosjekt og involverer de fleste 
av klubbens medlemmer. Videre nedlegges en stor innsats med å selge annonser og tilrettelegge 
for utgivelse av en kommunal informasjonsbrosjyre, som danner økonomisk grunnlag for utdeling 
av stipend og gaver. Klubben har også videreført den gode kontakten med vennskapsklubben i 
Oldenburg i Tyskland, som i desember inviterte til julemarked i Lübeck. 
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