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1 Innledning og oppsummering 

1.1 Våre strategiske mål 
Som organisasjon og i vårt lederskap er det en åpenbar oppgave å inspirere og gi grobunn for 
et stort engasjement i medlemsmassen. 
Retningen angir vi i våre strategiske prioriteringer: 
 Støtte og styrke klubbene, 
 Fokusere på og øke humanitær tjeneste, og 
 Forsterke profil, PR og omdømme. 

I 2017/18 utfordret vi klubbene til å ta i bruk nye styringsverktøy, dra fordeler av nye 
rammebetingelser, samt å sette seg konkrete mål innenfor rammen av Rotary`s strategiske 
prioriteringer. 
 
Det første punktet i våre strategiske satsningsområder er å støtte og styrke klubbene. 
Vi har startet med å gi dem relevante verktøy. Et oppgradert www.Rotary.org – vinduet til vår 
organisasjon, forteller Rotary`s historie på en klar og overbevisende måte, til potensielle 
medlemmer, partnere og givere. På de interne medlemssidene – My Rotary –gis klubber og 
medlemmer omfattende ressurser som er rasker og enkler å bruke.  
 
Dette året har vi etablert en Medlemskaps- og klubbutviklingskomite i vårt distrikt, som skal 
være en ressurs og pådriver i arbeidet med å støtte og styrke klubbene. Vi har lansert en rekke 
online verktøy som klubbene i sitt arbeide har enkel tilgang til fra «My Rotary» . 
 

 
 
På vårt Brand Center kan klubbene bl.a. finne profileringsmateriale og retningslinjer for bruk 
av logo mv. Klubbene kan lage tilpassede klubbrosjyrer med egne bilder, eller bilder lastet 
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ned fra et omfattende arkiv, gi møteopplysninger, samt presentere klubbens arrangementer og 
prosjekter, for å vise hvordan nettopp sin klubb er involvert i samfunnet. 
 

 
 
Vi har lansert et nytt og ombygget Club Central utviklet for å hjelpe klubbene med å sette mål 
og spore fremgang. Verktøyet ble tatt godt imot av presidentene på PETS og er tatt i bruk av 
alle klubbene i løpet av året. Data og trender knyttet til klubbens fastsatte mål fremtrer i lett 
tilgjengelige grafiske presentasjoner. Klubbene selv og guvernør kan følge utviklingen over 
tid.  
 
Som et viktig ledd i overgangen til bruk av Club Central gikk vi bort fra å fokuser på 
fremmøteprosent. Årets guvernør fokuserte på medlemmenes engasjement og deltakelse i 
klubbens indre liv, i yrkesnettverk, i humanitære prosjekter, i et av de mange Rotary 
Fellowships, eller deltakelse på årets lokale høydepunkt og treffsted – Distriktskonferansen 
2017. Det er også dette vi nå vil forsøke å måle. 
 
Vårt nasjonale medlemsnett på plass med mye god funksjonalitet, og klubbene kan publisere 
på ferdige internettmaler. Arbeid med ytterligere integrasjon mellom vårt nasjonale nett og 
Rotary Internationals sider har pågått gjennom året. 
 
Vi trenger også et sterkere fokus på klubbene og medlemskapet – og vi la en særlig vekt på 
dette i 2017/18. Vi må øke klubbenes medlemsantall, mangfold og engasjement. Rotary må 
fortatt være et relevant yrkesnettverk – og vi utfordrer til diskusjon om dette. 
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To utfordringer peker seg særlig ut. 

 Kjønnsbalansen 
 Alderssammensetningen 

 
Det er 28 år siden Council on Legislation åpnet opp for kvinner i Rotary. Likevel er det 
fortsatt bare 20% av medlemmene kvinner – opp fra 13% for 10 år siden. Det tar oss 
ytterligere 3 tiår å få full kjønnsbalanse i dette tempoet.  
 
Paul Harris var 36 år da innkalte til det første møte i Rotary i Chicago i 1905. I dag er under 
5% av våre medlemmer under 40 år. Det betyr ikke at vi ikke er fornøyd med de medlemmer 
vi har – men vi må fornye oss. Hvor står Rotary om 10 eller 20 år fremover? Det er helt 
avgjørende at vi finner nye og bedre måter å tiltrekke oss engasjerte yngre medlemmer og 
ledere. 
 
Vi gikk inn i et nytt år hvor forrige års lovgivende forsamling i Rotary vedtok nye 
rammebetingelser. Endringene gjorde det vesentlig lettere for klubber som ønsker det å være 
fleksible med hensyn til møter, oppmøte og medlemskap. Rådet gjorde det også lettere for 
Rotaractere å bli Rotarianere mens de fortsatt er i Rotaract. Vi utfordret klubbene til å se på de 
nye mulighetene – og hvordan endringene kan gjøre det lettere å nå bredere ut blant nye 
mulige medlemmer. Dette er en utvikling som bare vil forsterkes. Økt fleksibilitet og lokal 
tilpasning vil kunne gjøre det enklere også for yngre yrkesaktive i en etableringsfase å ha 
glede av Rotary. 
 
Det andre punktet i våre strategiske satsningsområder er fokusere på og øke humanitær 
tjeneste. På Rotary Convention 2017 i Atlanta – byen hvor ideen om the Rotary Foundation 
ble unnfanget – fikk vi virkelig demonstrert hva Rotary med samarbeidspartnere er i stand til 
å utrette. Fra scenen komiterte Rotary, regjeringer og samarbeidspartnere seg til å reise 1,2 
milliarder dollar for å avslutte Polioprosjektet med endelig utryddelse av sykdommen. Dette 
forblir det store prosjektet vi konsentrerer oss om inntil polio er fullstendig utryddet. 
 
Som regnskapsfører av profesjon liker vår RI president Ian Rieseley tall. I år registrerte 
klubbene antall frivillige timer nedlagt i humanitært arbeid i Club Central. Videre registreres 
donasjoner, pengegaver og innsamlede midler til humanitær tjeneste samme sted. Disse to 
tallene summers for de mer en 35.000 Rotaryklubbene i verden. Målet er nøyaktige og 
pålitelige tall, konfidensielle på klubbnivå, men som samlede tallstørrelser kan presentere i 
vårt public image arbeide, i vårt medlemsmateriale, og til våre partnere. Dette gir en unik 
mulighet til ikke bare å fortelle hva Rotary er, men også hva Rotary gjør. Det er blitt full 
mulig for oss å synligjøre den forskjell Rotary gjør lokalt og internasjonalt gjennom frivillig 
arbeid, i tillegg til de økonomiske bidrag. 
 
Det tredje punktet i våre strategiske satsningsområder er forsterke profil, PR og omdømme. 
I 2011 satte Rotary i gang et prosjekt for å forbedre Rotarys merkevare, øke forståelse for hva 
Rotary gjør, og motivere, engasjere og inspirere nåværende og potensielle medlemmer. Bl.a. 
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fikk vi vår nye logo og designprogram. Fire år senere hadde den globale bevissthet om 
organisasjonene gjort et kraftig byks fra 60 til 75 prosent. Vi kan imidlertid ikke slå oss til ro 
med dette. 
Vi må erkjenne at vi lever i den fjerde industrielle revolusjon – denne sammensmeltingen av 
vitenskapelige fremskritt. Teknologien er et kraftig verktøy for å knytte oss til et mye større 
publikum, og å få enda større innflytelse i vårt andre århundre. Dette må vi lære mer om og 
nyttiggjøre oss. Vi har dette året i samarbeide med øvrige distrikter fått utarbeidet en nasjonal 
plan innenfor kommunikasjon som vil ligge til grunn for arbeidet de neste år. 
 
Rotary utvider sin innsats på kommunikasjons arenaer. Vi har hatt en omfattende bruk av 
sosiale medier i dette året, og må også se på andre muligheter for å gjøre Rotary bedre kjent. 
I samråd med de øvrige Rotary distriktene har vi også lansere en ny Rotary kampanje: 
«People of Action» som rulles ut over hele verden. 
 
I løpet av Rotaryåret 2017/18 har Rotary International utarbeidet en ny visjon: 
 

Rotarys visjon: 
Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change – 
across the globe, in our communities, and in ourselves. 

 
Vårt Rotary distrikt – Distrikt 2310 – er på sosiale medier. Aktive sider på sosiale medier kan 
være en inngang for nye medlemmer, og inspirasjon for eksisterende medlemmer. Det er 
viktig å dele erfaringer, snakke om klubbens serviceprosjekter og sosiale aktiviteter. Ikke 
minst er det viktig å fortelle om nytten av vårt yrkesnettverk, som ofte er en forutsetning for å 
løse lokale og globale samfunnsbehov, – men som også gir rike muligheter for den enkelte til 
å utvikle sitt yrkesnettverk, finne nye forretningsforbindelser eller mentorer. Eller rett og slett 
å lære mer om andre yrker, for å få et bredere perspektiv. 
 
De enkelte klubbene ble for øvrig løpende presentert gjennom året, – i forbindelse med 
guvernørbesøkene. Du kan finne disse igjen i denne rapporten.  Mange klubber har egne 
Facebook sider, og alle klubbene har nå egne hjemmesider, hvor du kan finne mer 
informasjon om våre lokale klubber. 
 
Vi bidrar til at det Rotary vi kjenner skal fortsette å tjene og vokse, ikke bare dette året, men 
også inn i fremtiden. Vi opprettholder og bygger et Rotary som er bærekraftig, og som 
fortsetter å sikre bærekraft og kontinuitet i all planlegging fremover. 
 

1.2 Rotary making a difference 
 
Vår RI President 2017-18 Ian H.S. Riseley ble spurt av en ny venn dette enkle spørsmålet: 
“Hva er Rotary?”. Han forteller at han åpnet munnen for å svare, men stoppet ganske fort 
idet han innså at han ganske enkelt ikke visste hvor han skulle begynne. Problemet var ikke 
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at han ikke visste hva Rotary er. Problemet var at Rotary var – og er – for stort og omfattende 
til å kunne gi et enkelt svar. 
 
Vi er en medlemsbasert organisasjon, en klubb-basert organisasjon, en servicebasert 
organisasjon; vi er til stede lokalt, regionalt og internasjonalt; vi er medlemmer av 
lokalsamfunnet, vi har variert yrkesbakgrunn; er yrkesaktive eller pensjonister, aktive i 
nærmest alle land i verden. Hver enkelt av 1,2 millioner medlemmer har unike mål, erfaringer 
og prioriteter; hver enkelt av oss har en unik forståelse av Rotary. 
 

 
 
Ian H.S. Riseley gav følgende svar på spørsmålet: 

«For meg er ikke Rotary definert som hvem vi er, men hva vi gjør – av det potensialet 
Rotary gir oss og hvordan vi kan realisere dette potensialet gjennom meningsfylt og 
varig tjeneste. Rotary har eksistert i lang tid – i 112 år. På noen måter har vi 
forandret oss veldig mye ettersom vi har vokst, modnet og tilpasset oss til de endrede 
behov hos våre medlemmer og samfunn. Men vårt fundament forblir det samme; en 
organisasjon av mennesker som gjennom Rotary ønsker å gjøre en forskjell i våre 
omgivelser, samfunn og verden. 
Vi svarer på spørsmålet «Hva er Rotary?» ved våre handlinger, ved å gjøre en 
forskjell gjennom å gagne andre. 
 
Som organisasjon erkjenner vi hvor viktig det er at verden forstår hva Rotary er og 
hva vi gjør. På samme tid vet vi at det nå er viktigere enn noen gang tidligere å la 
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klubbene selv definere hva som er Rotary`s service. Som Rotarianere har vi nå større 
fleksibilitet enn noen gang til å velge hvordan vi ønsker at våre klubber skal møtes, 
arbeide og vokse. Vi fokuserer mer enn noen gang på at Rotary reflekterer det 
samfunnet det er satt til å tjene, med flere kvinner og større mangfold/bredde i 
medlemskapet. Og vi arbeider hardt for å sikre at Rotary forblir verdens mest 
fremragende frivillige tjenesteorganisasjon ved å legge vekt på langsiktig planlegging, 
bærekraftig service og kontinuitet på alle ledernivåer. 

 
Ian H.L Riseley valgte som sitt tema for 2017/18: Rotary: Making a Difference. Det er et 
tema det er lett å slutte seg til, også ut over 2017/18. 

1.3 Rotary distrikt 67 (D2310) 90 år 
Vi har ikke vært så flinke til å «feire» distriktet vårt, men i år kunne altså vårt Rotary distrikt 
2310 (opprinnelig Distrikt 67) feire 90 år i Rotarys tjeneste. Dette distriktet er også forløperen 
til de øvrige distrikter i Norge. Et utdrag av vår historie og vårt guvernørkjede følger 
nedenfor.  
 

 
 
Et Rotary distrikt omfatter et geografisk område og de klubber som sogner til dette. Distriktet 
ledes av en guvernør. Rotary har en flat struktur. På toppen av Rotary International sitter en 
RI President – et verv som i likhet med de fleste verv i Rotary rullerer hvert år. Med seg har 
han et styre som velges fra ca. 34 soner (hver sone flere distrikter) – et system som sikrere 
geografisk spredning i styret. Under Rotary Internationals president er det i dag ca. 530 
guvernører. Som guvernør leder du distriktet ditt, engasjerer og inspirerer medlemmene, og 
fremmer Rotary i samfunnet. 
 
Klubbene i hvert distrikt (i vårt distrikt pt. 52 klubber) er i stor grad selvstyrte, så lenge de 
holder seg innenfor Rotary`s rammeverk. Våre 35.000 klubber i verden, ledes altså av hver sin 
president. 
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Mange av de titler og den terminologi vi bruker i vårt «stammespråk», kan synes noe 
fremmede. Vi har for eksempel ingen guvernørtradisjon i Norge, men årsaken til at vi fortsatt 
bruker titler som guvernør og president i klubbene, eller Convention om årsmøtet, er naturlig 
nok Rotarys opprinnelse i Amerika. Selvfølgelig betyr det også noe å ha enhetlige begreper i 
en organisasjon som er verdensomspennende. 
Fra starten av Rotary i 1905, frem til Rotary Convention i San Francisco i 1915, hadde Rotary 
enda ikke etablert distrikter som konsept. The National Association of Rotary Clubs ble til the 
International Association of Rotary Clubs i 1912. Men klubbene var fortsatt helt selvstendige 
og møttes regionalt, og på nasjonale møter arrangert bl.a. av Paul Harris i Chicagoklubben. 
 

 
Tidligere distriktsguvernører i D 2310 samlet i Asker i mai 2018 
 
Ideen om at Rotary skulle inndeles i distrikter tilskrives H.J. «Bru» Brunnier, som var 
president i San Francisco Rotary klubb i 1914. Det var da ca. 100 klubber i Rotary. Hans 
forslag var å lage en distriktsinndeling med 13 distrikter, som han hadde tegnet inn på et 
jernbanekart. Ideen falt i god jord, og distriktsplanen ble vedtatt på den påfølgende 
Convention i San Francisco i 1915. Det ble vedtatt at Rotary skulle inndeles i 10 distrikter, og 
hvert distrikt skulle ha en «District Governor». 
 
Veksten i antall klubber var imidlertid voldsom, og allerede i 1918 måtte man til med en ny 
inndeling. Dette ble igjen revidert i 1923. Senere har det på grunn av stadig nye klubber i nye 
geografiske områder, vært nødvendig å endre distriktsinndelingene. 
Som kjent kom Rotary også til våre kanter på begynnelsen av 1920-tallet. Det ble arbeidet 
med å etablere Rotaryklubber høsten 1921 – i Oslo og København. De fleste er kjent med at 
Kristiania Rotary klubb (skiftet senere navn til Oslo) fikk sitt charter 1.juni 1922, som den 
første klubben i Norden, etterfulgt av København 3.august 1922. 
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Litt mindre kjent er det at vårt distrikt 2310, var det første distrikt som ble opprettet i Norden. 
Allerede i 1925 ble det diskutert om man skulle etablere et nordisk Rotary distrikt. Som 
omtalt tidligere på bloggen: 113 år med Rotary historie – de første år, ble distriktet vårt 
etablert 10.november 1927. Det geografiske området dekket klubbene som da befant seg i 
Norge. I god tradisjon ser det ut til at våre forgjengere ønsket å markere starten, ved å legge 
den til Rotarys stiftelsesdag – dvs. 23.februar 1928. At vi var ganske tidlig ute i Norge, viser 
nummereringen på distriktet. Vårt distrikt ble tildelt nr. 67 i verden. 
 
Til vervet som guvernør hører også et såkalt guvernørkjede. Vårt kjede er både spesielt 
vakkert, bærer vår historie, og viser symbolsk våre klubber knyttet sammen i en 
sammenhengende kjede som bærer våre felles idealer. 
 
Det første guvernørkjede i vårt distrikt ble laget da Oslo Rotary klubbs 3. president, og 
guvernør i årene 1933-35, Holger Sinding-Larsen, gikk mot slutten av sin guvernørperiode. 
Mange vil sikkert kjenne ham som arkitekten som tegnet Universitetsbiblioteket, 
Holmenkollen kapell og Botanisk museum på Tøyen. Hans venner ville gjerne hedre ham for 
hans innsats. Det ble startet en hemmelig innsamling, og beløpet ble kr. 5.000,- et ikke 
ubetydelig beløp i 30-årene. Dette ble overlevert ham på et arrangement på Hankø. Han skal 
da etter sigende ha takket for gaven og uttrykt at: «Nå har vi jo midlene til en guvernørkjede». 
Inskripsjonen bak på Rotaryhjulet bærer da også hans navn – «Gave fra Holger Sinding-
Larsen» og  «Ved Distriktskonferansen på Hankø 15.juni 1935». For øvrig er det Oslo, 
Bergen og Stavanger Rotaryklubber som har fått «æren» av å utgjøre anhenget, sammen med 
Rotaryhjulet. 

 
Det var juveler Arthur David-Andersen som utformet det opprinnelige kjede. Kjede er senere 
bygget ut. Kjede bestod opprinnelig av – og består i dag av – de respektive klubbers byvåpen 
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eller klubbmerke, samt plater med den enkelte guvernørs navn og funksjonstid. Etter hvert har 
det blitt et 50 talls klubber i vårt kjede. Vårt distrikt har også endret seg opp gjennom 
historien – og de ulike benevnelser fremkommer også i kjedet. På guvernørkjedet 
fremkommer øverst midt på: 
«RI» «Distrikt – 23. februar 1928» «67». Deretter «Distrikt 131», «Distrikt 231» og så dagens 
«Distrikt 2310» 
 

1.4 Distriktet i nøkkeltall 
 
Dette er det første året i vårt distrikt hvor klubbene har blitt så direkte utfordret på konkrete 
tiltak, samt tar i bruk styringsverktøy for å måle dette. Vi har brukt data før også, men dette er 
en liten revolusjon. Både tanken på å måle aktiviteter og engasjement, samt den praktiske 
gjennomføring har vært en utfordring for mange.  
 
Alle klubbene fikk på PETS konkrete utfordringer til å sette seg mål for året rettet mot  
 Medlemskap og engasjement 
 Rotary Foundation 
 Serviceprosjekter,  
 Unge ledere 
 Public image mv. 
 Antall frivillige 
 Antall frivillige timer 

 
Guvernøren har på sine klubbesøk bl.a. fokusert på målsettingene å bedre 
alderssammensetningen (ved også å engasjere yngre medlemmer) samt kjønnsfordelingen i 
hver klubb. Dette er informasjon klubbene nå selv finner på Club Central og kan følge over 
år. Kvinneandelen i vårt distrikts klubber er 17,11%. Totalt sett i Rotary er kvinneandelen 
22,47%. Vi ligger således ikke spesielt godt an.   
 
Antall medlemmer synker. Det argumenteres med at vi i Norden har en spesielt god dekning 
sammenlignet med andre land. Jeg tror det er nødvendig med et kritisk antall for at vi skal ha 
et attraktivt miljø – og da blir prosentandelen av befolkningen høyere i Norge enn i mange 
land hvor rekrutteringsgrunnlaget er svært mye høyere. Dette har også en side til 
kostnadsdekning. For at klubber skal kunne være medlemmer i Rotary International, og også 
ha felles servicetilbud og aktiviteter, kreves medlemstilgang. 
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Alderssammensetningen finnes i oversikten nedenfor. Som det vil fremgå er over 1 150 
medlemmer over 70 år. Dette er en ressurssterk og erfaren gruppe som har mye å tilføre. Men 
vi er avhengig av å tiltrekke oss nye generasjoner med aktive yrkesutøvere – å gjenskape 
klubber som aktive møteplasser for ledere i 30, 40 og 50 årene – enten ved en foryngelse i 
eksisterende klubber – eller starte nye. Da må vi tørre å tenke nytt. 
 

 
 
Det betyr imidlertid ikke at vi ikke kan ta imot medlemmer som er i ferd med å trappe ned sin 
yrkeskarriere. Disse får nå frigjort tid og gode ressurser vi kan bruke i vårt gode arbeid for å 
gjøre en forskjell i verden. Er man samfunnsengasjert og søker et kvalitetsnettverk er Rotary 
et meget godt valg også for dem. Mange av våre klubber kan styrke seg ved en slik 
rekrutering. 
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Når det gjelder konkrete målsettinger, har klubbene fulgt opp dette. Samtidig fremgår av 
tallene at det nok er både manglende rapportering og underrapportering. Dette året har vært et 
lærings år – og klubbene har kommet godt i gang. 
 

 
 
I 2017 fokuserte distriktet på engasjement og ikke fremmøteprosent. To av måleparameterne 
er deltakelse i frivillig arbeid/prosjekter i regi av Rotary, samt antall timer brukt på samme. 
Antall registrerte Rotarianere 2017/18 som har deltatt i prosjekter eller frivillig arbeid i regi 
av Rotary er 1.000. Antall registrerte frivillige timer er 16.200 timer. Dette er bra! Men 
Guvernøren har, basert på sin reise rundt i distriktet, grunn til å tro at de virkelige tallene er 
vesentlig høyere. 
 
Rapport for The Rotary Foundation følger annet sted I årsmeldingen. Vi har ingen tradisjon 
for store private donasjoner til Rotary fra private velgjørere. Ser vi på klubbene samlet har de 
gjort en meget god innsats – spesielt i forhold til innsamlinger som tilgodeser utrydding av 
Polio. 
 
Totalt sett er det over 80% av klubbene som bidrar, og som følgelig har førsteretten til å 
kunne trekke på DDF-midler for å finansiere prosjekter. 
 
Bidrag til Annual Fund var USD 43.119, noe som gir et gjennomsnitt på USD 20,35 pr. 
medlem i distriktet. I Rotaryåret 2016-17 var beløpet USD 46.761. 
 
Bidrag til Polio Plus var USD 38.667, noe som gir et gjennomsnitt på USD 18,25 pr. medlem 
i distriktet. I Rotaryåret 2015-16 var beløpet USD 25.444. 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over innbetalinger de siste 5 årene. Tabellen skulle være 
selvforklarende. 
 

 

1.5 Oppsummering 
 
Distriktsorganisasjonen er primært et serviceorgan for klubbene, har det foregått også mye 
arbeid i distriktets regi. 
 Introdusert Club Central som styringsverktøy 
 Utarbeidet nytt Styringsdokument for Distriktet 
 Presidentsamling 23.september 2017 
 Distriktskonferansen 2017 – Ullevål Stadion 28.oktober 
 Ledersamling 3. februar 2018 
 District Team Training Seminar 3.mars 2018 
 Club Visioning – opplæring av facilitator 
 Rotary Leadership Institute – oppstart og opplæring av faculty team 
 Medlemskapsseminar 
 Web-seminar  
 TFR-kurs  
 Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) – 13-15 april 2018 
 Ungdomsutveksling 

o Vintercamp 
o Norgesturen 
o Holmenkolltreffet 

 
 Valgkomiteen gjorde et godt arbeid og Inger-Marie Schytte Blix, Drammen RK er 

nominert som Distriktsguvernør for rotaryåret 2020-21. 
 

1.6 Takk  
 
Et Rotarydistrikt drives ikke av en person, og mange fortjener er stor takk.  
 
Det har vært en glede å få samarbeide med 52 engasjerte og dyktige klubbpresidenter. Hvert 
år streber vi etter å heve oss litt, og det tror jeg vi har fått til også i år. De tradisjonelle 
slipsene og sjalene ble byttet ut mot tidsriktige caps for å symbolisere en mer foroverlent 
holdning. Det tok presidentene med seg fra PETS tilbake til klubbene med godt hell. 

ÅR Ant. Medlem Annual Fund Polio Plus Totalt 
2013-14 2287 62345 51340 113986 
2014-15 2294 59047 59624 118671 
2015-16 2276 51057 28316 79374 
2016-17 2197 46761 25444 72205 
2017-18 2119 43119 38667 81786 
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Foto: Presidenter 2017/18 på PETS på Ullevål 
 
Det har også vært svært givende å samarbeide med ledergruppen distriktsrådet. Lang fartstid 
og bred erfaring både i og utenfor Rotary preger medlemmene. Distriktsrådet er viktig for 
enhver guvernør som et rådgivende organ. Men hvert enkelt medlem gjør også en strålende 
innsats på sine ansvarsområder. Det er ikke alltid de får den anerkjennelsen de fortjener, etter 
å ha brukt mye tid og til dels egne midler for å gi et tilbud til det fellesskapet vi er og bringe 
det videre. Derfor takk til hvert enkelt medlem på vegne av fellesskapet.  
 
Takk til klubber som har påtatt seg et spesielt ansvar, som Konnerud som nå i to år har hatt 
ansvaret for gjennomføringen av RYLA. Eller Nesbyen som hvert år på vegne av klubbene i 
Norge inviterer til Wintercamp.  
 
Jeg må også her få rette en takk til egen klubb, Oslo Rotary klubb, som ved nominasjonen av 
en ny guvernør forpliktet seg til å støtte opp om sin kandidat. Dette har de gjort både med en 
egen guvernørkomite, og gjennom å være teknisk arrangør og bidragsyter også til 
programmene både på PETS og Distriktstrening 2017, samt Distriktskonferansen 2017. 
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Foto: Medlemmer av distriktsrådet. 
 

1.7 Lykke til Svein Eystein 
 
Et nytt rotaryår er allerede i godt gjenge og hjulet ruller videre. Både på egne vegne og på 
vegne av alle oss som har hatt ansvar i distriktet i året 2017-18 ønsker vi Guvernør Svein 
Eystein Lindberg og hans mannskap lykke til med et inspirerende og innholdsrikt år under 
mottoet: «Be the Inspiration». 
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2 Distriktets arbeid 

2.1 Distriktets organisering 

2.1.1 Styringsdokument 
Vi har i år utarbeidet et nytt Styringsdokument.  Styringsdokumentet skal være et redskap for 
styring og ledelse av Distriktet. Det skal også sikre erfaringsoverføring og kontinuitet i 
distrikts ledelsen.  
Styringsdokumentet inneholder retningslinjer for driften av Rotary Distrikt 2310, og dekker 
sentrale områder for styring, ledelse og kontroll av Distriktets aktiviteter som ikke framgår av 
Distriktets vedtekter. Utgangspunktet er Rotarys lover, Manual of Procedure, Vedtekter for D 
2310 og en del forhold som er kommet til ved sedvane og” best praksis” i Distriktet.  
I den grad det er avvik mellom dette styringsdokumentet og Distriktets vedtekter, Rotarys 
lover eller «Manual of Procedure», er det de sistnevnte som gjelder. Retningslinjene skal da 
snarest revideres tilsvarende.  
 
Distriktets vedtekter og styringsdokumentet utgjør til sammen de styrende dokumenter for 
Distriktet.  Styringsdokumentet revideres som en hovedregel hvert 3. Rotary-år eller ved 
behov. Eventuelle endringer gjøres med vedtak i Distriktets ledergruppe.   
 
Det nye Styringsdokument er lagt ut på Distriktets hjemmesider og er vedlagt denne 
Årsmelding. Der kan man lese nærmere om distriktets organisering og de enkelte komiteer og 
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tillitsvalgtes ansvar. I det følgende gis bare en kort presentasjon av ledergruppe og 
distriktsråd. 

2.1.2 Ledergruppen 
Ledergruppa er Guvernørens viktigste samarbeidsorgan. Sammen med DG skal den ivareta 
RI’s lover og regler for Distrikt og klubber, og behandle saker som angår distriktets 
strategiske planer og målsettinger, struktur, drift og økonomi. Ledergruppa skal ivareta 
kontinuiteten innen styring og ledelse av Distriktet, og samtidig fungere som en læringsarena 
for innkommende guvernører. 
 
Ledergruppen utgjør også Styret i D2310 som innrapporteres til Brønnøysundregisteret og har 
etter vedtak på årsmøtet 28.oktober 2017 bestått av: 
 
Distriktsguvernør Stig Asmussen (styrets leder) 
IPDG Runar Bakke 
PDG Trygve Danielsen 
DGE Svein Eystein Lindberg 
 
Distriktssekretær Einar Tvedt 
Leder av finanskomiteen Christian Borgen 
 

2.1.3 Distriktsrådet 
 
Distriktsrådet er et rådgivende organ for Guvernøren, og skal bistå med å ivareta helheten i 
distriktets virksomhet. Rådets medlemmer skal planlegge, gjennomføre og rapportere de tiltak 
innenfor sine ansvarsområder som er nødvendige for å oppfylle distriktets målsettinger i 
henhold til omforente handlingsplaner.  
Rådsmedlemmene skal også bistå i planlegging og gjennomføring av Presidentsamling,  
PETS / Distrikts treningen, Distrikt Team Trenings Seminar og Distriktskonferansen etter  
behov. Videre skal de kunne påta seg oppgaver etter guvernørens anvisninger.  
Distriktsrådet skal bistå med veiledning rettet mot klubber som ønsker assistanse innen de 
enkelte rådsmedlemmenes ansvarsfelt.: 
 
   
Stig Asmussen DG Oslo RK 
Runar Bakke IPDG Lier Øst RK 
Trygve Danielsen PDG, samt leder av TRF og 

Serviceprosjekter 
Bærum Verk RK 

Svein Eystein Lindberg DGN Hønefoss Øst RK 
Ola Kleiven* AG reg 1  Oslo RK 
Tore Røen AG reg 2 Oslofjord St Hallvard RK 
Per O. Aukner AG reg 3 Eiksmarka RK 
Sverre Baard Strand AG reg 4 Nesbru RK 
Jorunn Sjølie AG reg 5 Lier RK 
Marit Fredheim AG reg 6 Mjøndalen RK 
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Terje Løken AG reg 7  Nesbyen RK 
Christian Borgen Finanskomiteen Bærum Verk RK 
Einar Tvedt DS Lier Øst RK 
Tor Petter Gulbrandsen Opplæring og kommunikasjon/PR Oslo Vest RK 
Bjørg Månum 
Andersson 

Medlems -og klubbutvikling Groruddalen RK 

Ola Kleiven Yrke og Rotary Global Rewards Oslo RK 
Bente  Ungdomstjeneste Drammen St Hallvard RK 
Per Thrane-
Nielsen/Trygve 
Danielsen 

DICO Oslo RK/Bærum Verk RK 

Einar Bjune Webmaster Lier Øst RK 
Marianne Smith 
Magelie 

Conference chair Oslo RK 

Forskjellige personer Rotaract  
 

* Trådte inn som AG våren 2018  
 
Antall møter i distriktsrådet har vært 5 i tillegg til Midtveissamling for Distrikts ledelse og 
Distriktsråd 3.februar 2018. Medlemmer i ledergruppen og Distriktsrådet har for øvrig vært 
bidragsytere på Presidensamlingen 23.september 2017, Kvalifiseringsseminar for Trf 
27.september 2017, Distriktskonferansen 2017 28.oktober 2017, Distric Team Training 
Seminar 2018 3. mars 2018, PETS og Distriktstrening 10.mars 2018, Presidentforum i 
regisonene og på Intercitymøter mv.  
 

2.1.4 IPDG 
IPDG  Runar Bakke 
 
Oppgavene i dette rotaryåret har vært følgende: 
 Ansvarlig for å legge frem regnskap og årsberetning på distriktets årsmøte 
 Lagt fram forslag til nye vedtekter for distriktet på distriktets årsmøte 
 Leder av distriktets nominasjonskomite 
 Leder av distriktets tiltaksfond 
 Medlem av distriktsrådet og deltatt på møtene der 
 

2.1.5 DGN 
DGN Baard Lund er godt i gang med sin opplæring og skal i januar 2019 til International 
Assembly i San Diego for siste runde med opplæring. Vi sikres kontinuitet og felles forståelse 
av våre verdier. 
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2.1.6 Medlem av lovrådet i Rotary International 
 
Per Olav Stenseth, Lier Øst RK har vært distriktets representant til Lovrådet (Rotarys 
parlament) og Council on Resolutions.  

2.2 Guvernørens oppgaver 

Guvernøren er RI’s representant i Distriktet, og skal føre tilsyn med at RIs lover og regler blir 
overholdt. Guvernørene er distriktets øverste leder. DG har til oppgave å fremme Rotarys mål 
gjennom å lede og ha oversikt over klubbene i distriktet. Guvernøren skal motivere klubbene, 
og sikre kontinuiteten i Distriktet (RI’s lover 15.090.).  
 
Det har gjennom året vært en rekke representasjonsoppgaver, herunder synliggjøring av 
Rotary i interne og eksterne medier. Guvernøren synes selv han har vært høyt og lavt i 
distriktet. Forhåpentlig vis har vi klart å leve opp til mottoet: Rotary Making a Difference. 
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2.3 Regionene 
 
Distrikt 2310 er delt i syv regioner og i hver region er det oppnevnt en assisterende guvernør 
med oppgave å være et kontaktledd mellom klubbene i regionen og mellom regionen og 
distriktet. Dette er en viktig funksjon for å avlaste distriktsguvernøren og for å bistå den 
enkelte klubbpresident. AG ene har utarbeidet handlingsplaner for 2017/18 som har vært fulgt 
opp gjennom året. I Region 1 overtok Ola Kleiven vervet 1.janaur 2018 etter sykefravær fra 
foregående års AG. I region 3 har stillingen som AG vært ledig, men Per Aukner har fungert 
som ressursperson gjennom året. 
 
AG ene har i løpet av året organisert Presidentforum i de fleste regionene, bistått i arbeidet 
med å implementere Club Central i klubbene, deltatt og tidvis koordinert fellesaktiviteter i 
klubbene samt fulgt opp klubber og prosjekter. Ikke minst har det vært viktig å følge opp og 
tilby sin kompetanse og erfaring i forhold til klubbenes mål, planlagte prosjekter og 
aktiviteter. Agene rapporterer om god aktivitet i sine regioner, noe som bl.a. gjenspeiles i 
denne årsmelding del 3. 

2.3.1 Region 1 
 
Region 1 består av klubbene Akersborg, Athenæum, Ekeberg, Gimle, Holmenkollen, 
Majorstuen, Maridalen, Nordberg, Oslo, Oslo International, Oslo Vest, Uranienborg, 
Vestheim. 

Assisterende guvernør: Ola Kleiven, Oslo RK  
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2.3.2 Region 2 
 
Region 2 består av klubbene Bekkelaget, Bryn, Grorud, Groruddalen, Hovin, Nordstrand. 
Oslofjord St. Hallvard, Oslo Nord, Østensjø. 

Assisterende guvernør: Tore Røen, Oslofjord St Hallvard  
 

 

 

 

2.3.3 Region 3 
 
Region 3 består av klubbene Bekkestua, Bærum, Bærum Vest, Bærums Verk, Eiksmarka, 
Kolsås, Lysaker, Sandvika. 

Assisterende guvernør: Per Aukner, Eiksmarka,  
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2.3.4 Region 4 
 
Region 4 består av klubbene Asker, Hurum, Nesbru, Raukvin, Røyken, Skaugum. 

Assisterende guvernør:Sverre Baard Strand   
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2.3.5 Region 5 
 
Region 5 består av klubbene Drammen, Drammen St Hallvard, Drammen Syd-Vest, 
Konnerud, Lier, Lier Øst 

Assisterende guvernør: Jorunn Sjølie, Lier     
 

 
 
 
 

2.3.6 Region 6 
 
Region 6 består av klubbene Hokksund, Hønefoss-Ringerike, Hønefoss Øst, Kongsberg, 
Mjøndalen, Modum, Rollag og Flesberg 

Assisterende guvernør: Marit Fredheim, Mjøndalen  
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2.3.7 Region 7 
 
Region 7 består av klubbene Gol, Nesbyen, Ål 

Assisterende guvernør: Terje Løken,  Nesbyen RK  
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2.4 Tiltaksfondet 
 
Styret i tiltaksfondet har bestått av Runar Bakke (leder), Trygve Danielsen, Stig Asmussen. 
Svein Eystein Lindberg. I forbindelse med årsmøtet 2017 ble det vedtatt nye vedtekter for 
tiltaksfondet. Disse vedtektene er lagt til grunn for dette årets tildelinger. I forbindelse med 
vurderingen av søknadene ble det også lagt vekt på i hvilken grad prosjektet innebar en 
egeninnsats (dugnad) fra klubbens medlemmer. I og med at vi fokuserer i større grad på 
engasjement og egeninsats, vil dette også være noe som gir føringer for senere års tildelinger.  
 
Fondet hadde til utdeling kr 133 535,-. 
 
Følgende klubber fikk tildelt midler: 
 
Klubb Prosjekt Beløp
Akersborg 
m/flere klubber

Utviklingsprosjekt rettet mot ungdom i 
alderen 16-20 år 10 000           

Bekkestua Biltilhenger for kanoer til Nadderud 
speidergruppe 10 000           

Bryn Jule-/nyttårsmiddag for enslige eldre og 
ressurssvake familier 4 500             

Bærums Verk Antenneforsterker på Greinerhytta for 
mobildekning 6 000             

Modum Landingsplasser for luftambulanse og 
redningshelikopter 6 000             

Nesbyen Bygge gapahuk på Trytetjern 
friluftsområde 20 000           

Oslo Overtrekksgensere til gatelag i fotball 20 000           
Oslo Flyktningeprosjekt i samarbeid med 

Bygdøy skoles musikkorps 10 000           
Gol Planting rundt Gol helsetun og 

omsorgsboliger 5 000             
Groruddalen Ta med frivillige på teaterforestilling 4 500             
Lier Øst Nedrigging og flytting av lagerbygg til 

Bygdetunet 20 000           
Total tildeling 116 000     
 
Ved årets utgang er tiltaksfondet totalt på kr 439 163,- . 
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2.5 Distriktsarrangementer 

2.5.1 Presidentsamling  
Den 23 september 2017 arrangerte vi Presidentsamling for de Presidentene 2017/18. Etter 
PETS/Distriktstrening på våren hadde alle nå fått litt tid på seg til å gjøre seg kjent med 
Presidentrollen. Det ga grunnlag for fin erfaringsutveksling og nyttige tilbakemeldinger. 
 
Vi diskuterte distrikts struktur og styringsstruktur, som i løpet av året har manifestert seg i 
nytt styringsdokument for distriktet, samt styringsverktøyet Club Central som ble innført dette 
Rotaryåret.  
 
Medlemskap og klubbutvikling ble fokusert, og PDG Bjørg Manum Anderson som leder for  
distriktets arbeid med dette holdt innlegg. Tor Petter Gulbrandsen, vår distrikts trener, 
presenterte de nye konseptene – Club Visioning og Rotary Leadership Institute (RLI). Vi 
Hadde også innlegg om Ungdomstjeneste ved Bente Toftum, TRF og Prosjekter ved Trygve  
 
Foruten en oppdatering for Presidentene, er dette et både nyttig og riktig tidspunkt å 
gjennomgå eventuelle endringer/korrigeringer i budsjett for Distriktet etter at både 
distriktsadministrasjon og klubben har hatt mulighet for å studere dette etter PETs på våren. 
Vi fikk også diskutert nye vedtekter presentert av IPDG Runar Bakke, og hvor det omforente 
forslag ble fremlagt og vedtatt på årsmøtet i oktober 2017. 
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2.5.2 Distriktskonferansen og årsmøtet 2017 
Distriktskonferansen 2017 ble avholdt 28.oktober 2017 under mottoet – Rotary Making a 
Difference. Dette mottoet gjenspeilte seg også i programmet, som var meget ambisiøst lagt 
opp. 
 
Til konferansen fikk vi følgende hilsen fra President i Rotary International Ian H. S. Riseley: 

Dear fellow Rotarians and friends, 
 
Juliet and I are happy to welcome to you to this 2017-18 District Conference in Oslo 
28.oktober 2017..  
Each district conference is a great opportunity to meet other committed Rotarians 
from your district and learn how, through hard work and dedication, we will 
accomplish great things together in the name of Rotary. 
 
In 1935, Paul Harris wrote, “This is a changing world; we must be prepared to 
change with it. The story of Rotary will have to be written again and again.” I agree 
completely with Paul’s sentiments.  The world has changed quite a bit since he made 
that comment, and so too has Rotary. Today, you can find clubs that hold service 
activities alongside traditional meetings. You can meet Rotarians who have recently 
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completed school and are just starting their careers. Our membership is now more 
than 20 percent women and that figure is rising. Our ability to evolve, to change as the 
world does, is only possible because of strong, innovative leaders who are dedicated 
to club and community.  
 
In Rotary, we know how important it is to help our neighbors, either down the street or 
across the world. When we teach a child to read, vaccinate an infant against polio or 
bring medical help to areas where there is none, we are having a positive impact on 
the world that will affect current and future generations. Together, we serve the global 
community, and there is much work still to be done.  
 
I hope your district conference is a motivating and productive one, and wish you all 
the best. Together, we will achieve great things through our service in Rotary: Making 
A Difference. 
 
Sincerely, 
 
Ian H.S. Riseley 
President, Rotary International 2017-18 

 

 
 
Etter de mange svært gode tilbakemeldinger å dømme, får vi tro at det ble en meget vellykket 
konferanse. Vi tar Eiksmarka Rotary Klubbs oppsummering på ordet, og trekker ut en 
beskrivelse mange har kommet tilbake med: 

«Her skulle vi vært alle sammen, en utrolig inspirerende dag.». 
 
Guvernøren slo an tonen innledningsvis ved å fortelle en fullsatt sal om 237 deltakere, 13 
utstillere på House of Friendship og 80 påmeldte til etterfølgende middag. 
Konferanseprogrammet var bredt anlagt, og gav innsikt i de fleste aspekter ved Rotary. 
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Etter å ha åpnet Årsmøtet, gav Guvernøren ordstyrerklubben til PDG Per Olav Stenseth, som 
ledet årsmøtet med sikker hånd. IPDG Runar Bakke orienterte om Rotaryåret 2016/17. 
Christian Borgen gjennomgikk regnskapet, og guvernør budsjett for 2017/18. Begge tatt til 
etterretning. Det ble også vedtatt vedtektsendringer for D 2310 og Tiltaksfondet 
 
IPDG Runar Bakke stod for utdeling av Paul Harris Fellow utmerkelser til velfortjente 
Rotarianere som i sommer trådte ut av distriktsrådet etter mange års innsats, og Guvernør 
gratulerte. Normann Ræstad fra Kolsås Rotary klubb ble årets Rotarianer i vårt distrikt, med 
bakgrunn i klubbens medlemsvekst på hele 25%. 
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Ungdomstjenesten ved Bente Tøftum og Pål Morten Skollerud, presenterte en flott gruppe 
ungdomsutvekslingsstudenter. Dette er åpenbart noe vi må satse sterkere på! 

 
 
Guvernøren rettet så oppmerksomheten mot Rotarys arbeid for å utrydde Polio. En sjekk på 
NOK 300.000,- ble overlevert på vegne av Rotary i Norge, til polio sonekoordinator Bjørg 
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Månum Andersson, og styremedlem i Rotary Internationals styre, Mikael Ahlberg. Beløpet 
som innbetales Poliofondet godskrives klubbenes innbetalingskonto etter medlemstall. Dette 
ble en fin anledning til å markere «kickoff» for verdens poliodag, og utfordringen som nå går 
ut til Rotaryklubbene om å betale inn 1500 dollar hver til «End Polio Now». 
 

 
 
Så entret koret scenen.  Med stor energi og innlevelse sang de sin signatursang: «Vi er 
Mærradalen Mannskor». Koret har et minimumskrav til alder på 70 år! Og selvfølgelig kom 
flere av medlemmene fra arrangørklubben. Koret tok salen med storm, bl.a. med en  
spesialdiktede sang:  «Rotary Blues».  
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Etter årsmøtet innledet Guvernøren med sitt syn på «Et relevant Rotary», – et innlegg som 
ikke levnet noen tvil om at Rotary er relevant, – og noe helt unikt i 
organisasjonssammenheng.  
 

«Det er ingen sammenlignbare organisasjoner som kan levere det nettverk Paul 
Harris så for seg i 1905, og den humanitære tjeneste Arch Klump påbegynte med sin 
tale på Rotary Convention i 1917. Uansett hvilken motivasjon hver av oss hadde for å 
bli medlem av Rotary, så er det gleden vi finner i Rotary som gjør at vi forblir 
medlemmer: tilfredstillelsen ved å vite at vi uke for uke, år for år gjør  en forskjell 
globalt, lokalt i våre nærmiljøer – og i oss selv.» 

 
RI Presidentens representant Past Governor Christof Hottenrott fra Frankfurt ble deretter 
ønsket velkommen. Hottenrott hilste konferansen, orienterte om RI Presidentens motto 
(Rotary: Making a Difference) og ambisjoner for året, og fortalte også litt om Rotary i sitt 
hjemland. Han hadde satt seg godt inn i distriktets og klubbenes virksomhet, og berømmet 
flere av våre internasjonale prosjekter. Han gledet seg også til det påfølgende program som 
han fant meget interessant. 

 
 
Rotary International Director Mikael Ahlberg kom bokstavelig talt direkte med fly fra Rotary 
sitt styrerom i Chicago. Han gav oss oppdatert informasjon om arbeidet i styret – og med 
perspektivet «med Rotary inn i fremtiden». Han reflekterte over aldersutfordringen i Rotary, 
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som også preger Rotarys ledelse. Stifterne i 1905 var i snitt 38 år. Hvorfor kan noen i dag 
hevde at Rotary ikke er relevant for 30 åringer? 
 
Styret har tatt et skritt i riktig retning når de gjennom sitt løpende arbeid, og i sitt 
strategiarbeid, har knyttet til seg en rådgivende komite med yngre ledere nettopp for å få 
viktige impulser. Vi skulle gjerne sett yngre medlemmer og kvinner inn i ledelsen. Tiden er 
også moden for en kvinnelig RI President. 
 
Ahlberg pekte på et Rotary som har den beste tiden foran seg – med henvisning blant annet til  
 
 vårt fredsskapende arbeid,  
 de vesentlige endringer som er vedtatt av Council on Legislation for å tilpasse Rotary 

til nye tider,  
 samt de omfattende investeringer og tilpasninger som foretas i takt med ny teknologi.  

 
Ahlberg kunne også orientere om at Ris styre arbeider med en ny strategiplan som omfatter 
både Rotary International og The Rotary Foundation. Det skal være ett Rotary, noe som 
formelt er en utfordring grunnet organisering i to rettssubjekt. 
 
Vår nordiske Rotary gjest, Guvernør Peter Lindqvist fra Malmø City Rotaryklubb, viste stort 
engasjement fra scenen, og fokuserte på Rotary som relevant nettverk for yrkesutøvere. I 
Sverige har Rotary velfungerende yrkesnettverk som eget tilbud til yrkesaktive som vil bruke 
sitt Rotary nettverk mer aktivt i sin yrkesutøvelse. 
 
Lindqvists innlegg ble fulgt opp av leder for yrkestjeneste i vårt distrikt, Ola Kleiven fra Oslo 
Rotaryklubb, som orienterte oss om det nye «Rotary Global Rewards». Dette er et 
fordelsprogram for Rotarianere. Alle Rotarianere kan ved bruk av en enkel App dra fordeler 
av programmet – og også selv etablere egne tilbud om varer/tjenester, som må ha 
forhåndsgodkjennelse av RI. Programmet tilfører The Rotary Foundation en andel av alle 
kjøp. 
 
Årets lunsj var et rikholdig «koldtbord» med kalde og varme retter ringside Ullevål Stadion, 
som alle syntes å sette stor pris på. 
 
I lunsjen og i de andre pausene kunne deltakerne se nærmere på prosjekter presentert av de 13 
utstillerne i House of Friendship. Der kunne man også supplere med Rotary merker, 
president- og medlemsnåler, og mye annet Rotary-materiell fra Eggen Press Trading. Videre 
kunne man bestille en enkel og rimelig Rollup slik utstilt av distriktets materialforvalter Erik 
Brynildsen. 



Distrikt 2310   
 

Årsrapport 2017-18  Side 38 
 

   
  
Etter lunsj fulgte først to foredrag ved henholdsvis ambassadør Jørg Willy Bronebakk – 
«Nato-Norge, Norden, arbeidet med Alliansens utvidelse», og ambassadør Kai Eides foredrag 
med tittelen «Norge i en turbulent og uforutsigbar verden. Hvordan kan vi bidra til fred og 
sikkerhet?». Foredragsholderne hadde åpenbart snakket godt sammen på forhånd, utfylte 
hverandre, og gav oss solid bakgrunn for egne meninger. 
 

   
 
Vår neste foredragsholder Anne Kjær Riechert svarte på utfordringen fra de to foregående 
talere. Hva kan man selv gjøre i en slik turbulent og uforutsigbar verden? Anne ble sendt ut 
som utvekslingsstudent av Nesbyen Rotary Klubb for 17 år siden, er Rotary Peace Fellow og 
har startet ReDi School of Digital Integration i Berlin rettet mot flyktninger.  
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Hun har fått stor oppmerksomhet, og har bland annet hatt forbundskansler Angela Merkel og 
Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg på besøk. Hun er også Associate for Stanford Peace 
Innovation Lab. Vi fikk del i en svært spennende reise – og et konkret eksempel på hvordan 
samfunnsengasjement kan transformeres inn i svært givende prosjekter. Og RI Presidentens 
representant lovte å bidra det han kunne, når han kom tilbake til Tyskland. 

 

 
 

Tore Lærdal fokuserte i det neste foredraget på næringslivets samfunnsansvar, med 
utgangspunktet i familiens virksomhet Laerdal Medical/Laerdal Global Health. 
«Hvis vi kan være til nytte for samfunnet, og gjøre denne jobben godt, vil dette gi grunnlag 
for økonomiske resultater, og å bygge en sterk bedrift etter hvert» 
Dette var det enkle utgangspunkt for Åsmund S Lærdal da han i 1940 startet familiebedriften i 
Stavanger. Bedriften har gjennom de siste 50 år utviklet seg til å bli en internasjonal 
markedsleder innen opplæring i akuttmedisin og pasientsimulering. 
Siden 1980 har bedriften vært ledet av sønnen Tore Lærdal. Bedriftens resultater har ført til 
opprettelsen av Lærdals Fond for Akuttmedisin, og not-for-profit selskapet Laerdal Global 
Health. 
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På distriktskonferansen fortalte Tore Lærdal hvordan de gjennom viktige partnerskap, søker å 
oppnå en målsetting om å hjelpe til å redde 500,000 flere liv, hvert år, innen 2020. 
Presentasjonen la særlig vekt på samarbeidet med Verdens Jordmor forbund og Rotary i 
prosjektet «10,000 Happy Birthdays», – for å redusere barne- og mødre-dødelighet i Malawi 
og Zambia. Tore Lærdal ble for øvrig nylig tildelt Oslo Business for Peace Award – og Paul 
Harris Fellow for sitt engasjement. 
 
Med seg hadde Tore Lærdal Abelone Melesse, en ung talentfull sanger, som har engasjert seg 
som UNICEF ambassadør og også skrevet sanger til prosjektet «10.000 Happy Birthdays». 
Vakkert og veldig stemningsskapende da hun fremførte sine tre dedikerte sanger. Flere av 
sangene hun sang er tilgjengelige på Youtube – f.eks «Happy Birthdays»  
 
Guvernør Christin Sagen Landmark fra Gandsfjord Rotary klubb, avrundet konferansen med 
en kraftfull og velformulert appell om humanisme og humanitær innsats, under vignetten 
«Rotary Partnerskap – med Rotary til Malawi og Zambia». 
Det ble en Distriktskonferanse med tid til nettverk, fornyet kontakt med venner, profesjonelle 
kontakter og forretningsforbindelser, samt ikke minst å finne inspirasjon for fortsatt tjeneste 
og samfunnsengasjement. 
 
Konferansen ble rundet av med en kulinarisk opplevelse på Tjuvholmen Sjømagasin, hvor Per 
Aukner bl.a tolket Evert Taube mfl 
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2.5.3 Next generation of peacemakers 
 

 
 
I løpet av de siste 10 år har Rotary Peace Centers uteksaminert mer enn 1000 Rotary Fellows 
for en karriere innenfor fredsbygging. Mange av dem er allerede ledere ved internasjonale 
organisasjoner eller har stertet sin egen virksomhet.  
 
Norge er i mange henseende anerkjent for sitt arbeid for fred og forsoning. Det har derfor vært 
interessant for fredsstudentene ved våre Peace Centers å komme til Norge. Dette for å få 
førstehånds kunnskap, og kanskje også knytte noen kontakter for sitt fremtidige virke.  Rotary 
Distrikt 2310 har i flere år invitert masterstudenter til Norge. Koordinator på norsk side har i 
år vært en komite med Per Aukner (District Rotary Peace Fellowships Subcommitte) fra 
Eiksmarka Rotary klubb i spissen.  Han har skrevet en kort rapport om årets besøk, som jeg 
gjengir nedenfor. Fotografer har vært Tor Petter Gulbrandsen og Per Aukner. 
 

18 mastergradsstudenter for fred ved universitetene i Bradford, England, og Uppsala, 
Sverige, besøkte nylig Oslo, invitert av Rotary Distrikt 2310 (Oslo, Asker, Bærum, 
Buskerud). 
Rotary International deler ut 50 stipendier hvert år til mastergradsstudenter ved 5 
universiteter, Rotary Peace Centers. I Europa er studiestedene, University of Bradford 
og Uppsala Universitet. Besøket var over 2 dager med presentasjoner og diskusjoner 
hos Utenriksdepartementet – seksjon for fred og konflikt, Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt – NUPI, PRIO – Fredsforskningsinstituttet i Oslo og på Det Norske 
Nobelinstituttet. 
Disse studentene, såkalte Rotary Peace Fellows, kommer fra Tyskland, Canada, USA, 
Australia, India, Japan, Argentina, Columbia, Guatemala, Brasil, Georgia og Kenya. 
Studentene har alle bachelorgrad eller tilsvarende og minst 3 års erfaring fra 
fredsarbeid i jobb eller i frivillige organisasjoner. 
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I Utenriksdepartementet fikk studentene en gjennomgang og forklaring på hvordan 
norske myndigheter jobber med fredsarbeid, fasilitering av fredsdialog, hvordan Norge 
har bygget opp en solid erfaring og kompetanse på underliggende årsaker til 
konflikter, og hvorfor tidlig engasjement er viktig og effektivt. 
NUPI og PRIO presenterte flere av sine forskningsprogram. Mange forsknings-
oppdrag er i land som vedrører disse studentene, og som gjorde presentasjonene 
spesielt interessante for dem. Siste besøk var på Nobel-Instituttet, der studentene fikk 
en orientering om flere av Nobelpristagerne og prosessen rundt utvelgelsene. En 
omvisning i lokalene som vi alle kjenner fra TV, og i beslutningsrommene var også et 
høydepunkt. 
Studentene var meget begeistret over Oslo-besøket og den informasjon de fikk her. 
Ikke minst ble de inspirert av å møte fredsdiplomatiet fra det norske UD, og forskerne 
fra NUPI og PRIO. Det blir nyttig både for masteroppgave og for fremtidig arbeid 
med fred og konfliktforebygging. 
Universitetene er nå interessert i at Oslo-besøk blir en fast del av studiet, og vi ønsker 
nye kull med Peace Fellows velkommen til Oslo. Fred og konfliktforebygging er en 
høyt prioritert oppgave hos Rotary. 

 

 
 

2.5.4 Midtveissamling for Distriktsledelse og Distriktsråd 
3.februar 2018 ble det gjennomført samling for distriktsledelse og distriktsråd. Temane var:  
 
Styringsdokument for Distriktet  
- gjennomgang og diskusjon av forslag fra DG 
- AG-rollen 
Gjennomgang av komiteer - status og program for våren 
Kommunikasjon 
People of Acticon kampanjen - oppdatering 
Rotary Leadership Institute - status/fremdrift  
Visoning - status/fremdrift 
PETS/Distriktstrening 
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2.5.5 District Team Training Seminar 
3.mars 2018 gjennomførte DGE Svein Eystein Lindberg treningssamling for sitt distriktsråd 
for 2018/19 - District Team Training Seminar på Sundvolden. Temaene var RI Presidentens 
tema og føringer for 2018-19 og Distriktsorganisasjonen neste år. 
 

2.5.6 PETS OG DISTRIKTSTRENING 

 
Rotary legger stor vekt på opplæring av sine tillitsvalgte.. Denne helgen var det de nye 
klubbpresidentenes tur til å få sitt PETS (Presidents- Elect Training Seminar) lørdag, med 
påfølgende Distriktstrening for styre og komiteledere i klubbene søndag.  
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DGE Svein Eystein Lindberg er ihuga Stones-fan, og setter scenen ved å kjøre i gang «Start 
me up», før han presenterer neste års motto: «Be the inspiration», og sine tanker for 
Rotaryåret 2018/19. 

 
 
Arrangementene er innkommende guvernør Svein Eysteins første store oppgave etter egen 
opplæring på 2018 International Assembly, og hans første møte med hele distriktets lederteam 
for Rotaryåret 2018/19, som tiltrer 1.juli 2018.  
 
Arrangementsteknisk hadde DGE meget god støtte i Hønefoss Øst og Hønefoss Ringerike 
Rotaryklubber. Det ble etter tilbakemeldingene å dømme, en svært vellykket helg, med 
inspirerende og givende foredrag. Deltakerne fremhevet muligheten til å nettverke, faglig 
påfyll og gode diskusjoner i grupper – og ikke minst en meget hyggelig sosial ramme.  
 
Presidentene deltok begge dager. For disse ble det arrangert middag og overnatting, som gav 
gode muligheter for å bli bedre kjent med presidentkollegaene. Rammen var idylliske 
Sunnvolden Hotel i Hole kommune. 
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Ordfører Per Berger i Hole kommune hilste til konferansen søndag, og med et interessant 
innlegg om en naturskjønn region med spennende utviklingsmuligheter. Han kunne også 
fortelle om kongerekken symbolisert i ordførerkjedet.  
 
Guvernør Stig Asmussen åpnet deretter Distriktstrening, og kunne replisere med en kort 
beskrivelse av vårt eget nyrestaurerte guvernørkjede, som i sin opprinnelige form ble laget av 
juveler Arthur David Andersen i 1935. Dette var en gave fra Oslo Rotary Klubbs 3. president 
og vårt distrikts guvernør i 1933-35, arkitekt Holger Sinding-Larsen. Distriktet vårt var som 
kjent det første Rotary distrikt som ble etablert i Norden  –  allerede i 1927. Distriktet hadde 
enda ikke et guvernørkjede, som jo hører til «embete». Utviklingen siden er dokumentert i 
guvernørkjedet. 
 

             
 
Guvernør Stig Asmussen foredro lørdag om Lederskap i Rotary for de innkommende 
presidentene, med utgangspunkt bl.a. i historien om Paul Harris, Rotarys stifter. Guvernøren 
understreket at heller ikke Paul Harris var velsignet med slike talent som du kanskje bare 
finner en gang i livet. Han var neppe den beste organisator i Chicago heller. Men Paul Harris 
var i stand til å formulere en visjon som inspirerte andre. Og han var i stand til å reagere på et 
behov for å danne et ekstraordinært nytt sosialt nettverk, lenge før noen hadde hørt om 
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Facebook eller Linkedin. Og han var i stand til å se muligheten som lå i å forvandle en sosial 
klubb til en organisasjon med et større formål. Ledelse i Rotary i dag er å fokusere på 
fremtiden – oppmuntre og inspirere klubbene til å fornye seg. Det handler om å ta viktige valg 
for fremtiden. Paul Harris skal ha sagt:  
 

«If Rotary is to realize its proper destiny, it must be evolutionary at all times, 
revolutionary on occasions».  
 

Guvernøren oppsummerte: Vi må lede ved å tenke innovasjon, – ikke ved å administrere 
status quo. Og – å lede er ingen tilskuersport! 

 
Videre foredro guvernøren om Rotary´s Brand, og om Rotarys strategiske mål for de 
innkommende presidentene. Etter omfattende Research og intervjuer, er Rotary´s nye visjon 
nå vedtatt: 

“Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change 
— across the globe, in our communities, and in ourselves.” 

 
Visjonen skal hjelpe oss med å sette kursen, slik at Rotary kan vitaliseres og vokse i årene 
som kommer. Den reflekterer den innflytelse og påvirkningskraft vi aspirerer til i verden og i 
oss selv.  Med bakgrunn i den nye visjon, skal Rotary utvikle en ny strategisk plan for årene 
som kommer.  
 

   
Ett sentralt tema for konferansene begge dager var Medlemskap og medlemsutvikling. Leder 
for den nye Medlemskap- og klubbutviklingskomiteen vår, PDG Bjørg Månum-Andersson, 
hadde fått sonekoordinator Lena Mjerskaug med på laget. Og temaet fenget.  
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Under Distriktstreningen ble det også holdt The Rotary Foundation kvalifiseringskurs. TRF 
komiteen i distriktet stilte mannsterkt med PDG Trygve Danielsen, Bjørn Songe-Møller, Lars 
Kleivan og Per Aukner på podiet.  Pål Morten Skollerud, Bente Tøftum og utvekslingsstudent 
May-Iren Kårbø hadde en inspirerende seanse om ungdomstjenestens mange tiltak og 
oppgaver i vårt distrikt.  PDG Bjørg Månum Andersson gav oss også et innblikk i arbeidet 
med å utrydde Polio. Hun tok oss tilbake til 60-tallet for å illustrere utviklingen. Fra 350.000 
tilfeller i året til 20 er i seg selv imponerende. Men Polio er en lumsk sykdom. Hun påpekte at 
fortsatt vaksinering og ytterligere finansiering er helt nødvendig for å få en slutt på 
sykdommen. 

 
 

2.5.7 RYLA 2017 
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) er et intensivt lederseminar for unge i alderen 14-
30 år hvor du gis impulser og ideer til godt lederskap, har det moro og utvikler nettverk.  
 
Helgen 13.-15 april 2018 hadde vi gleden av å ønske velkommen til RYLA i vårt Rotary 
Distrikt 2310 som omfatter Oslo, Asker og Bærum og Buskerud. Vertskap og arrangør var 
dette året Konnerud Rotary Klubb i Drammen, som har lagt mye planlegging og arbeid i å få 
dette på plass. Nærmere 50 deltakere i årets samling har hatt gleden av interessante innlegg, 
diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsutvekslinger.  
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Temaet var «Dagens dynamiske næringsliv»  
 

     
 
I Norge arrangerer vi vanligvis RYLA med målgruppe unge ledertalenter i alderen 20-30 år. 
Seminarene gjennomføres over en lang-weekend, med deltakere fra Rotary distriktet – for oss 
Oslo, Asker og Bærum og Buskerud. Men det arrangeres også tidvis internasjonale RYLA 
konferanser rundt om i verden, hvor man inviterer ledertalenter fra flere land til deltakelse.   
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Mange RYLA deltakere har etter seminaret blitt medlemmer i Rotarys ungdomsorganisasjon 
Rotaract, for aldersgruppen 18-30 år. Rotaract-programmet ble etablert i 1968 og feirer 50 år i 
år. Per i dag er det mer enn 10.000 klubber med 250.000 medlemmer. To av deltakerne i 
Drammen kom fra Rotaract. En annen hadde vært på Rotarys Georgiastipend i ett år i USA, 
sendt ut fra vårt distrikt. 
 
RYLA gav deltakerne muligheter for å utvikle kommunikasjons- og 
problemløsingskompetanse, samt å bevisstgjøre seg på strategier for å bli dynamiske ledere i 
skolen eller samfunnet. Videre skal RYLA motivere unge ledertalent til å utvikle sitt 
potensiale, – å gå fra motivasjon til handling. 
 
Det ble en meget vellykket samling for de unge lederne. En stor takk til arrangørklubben 
Konerud Rotary klubb som loste arrangementet meget godt i havn. 
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2.5.8 Rotary Leadership Institute 

2.5.8.1 Etablering av en RLI divisjon i Norge 
I 2017/18 gikk Rotary Distrikt 2310 sammen med nabodistriktet Rotary Distrikt 2260 om å 
etablere en divisjon av The Rotary Leadership Institute #RLI . 
 
Rotary Leadership Institute er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke distrikter over hele 
verden, med formål å tilby et skreddersydd opplæringsprogram for medlemmer som ønsker å 
kvalifisere seg for lederverv i Rotary.  
 
Alle Rotarianere er per definisjon ledere, i den forstand at de går foran som mer enn normalt 
engasjerte medmennesker i yrke og samfunnsliv. Vi tror at lederegenskaper i seg selv ikke er 
nok til å fylle rollen som en god leder i Rotary. Dette må også kombineres med konkret 
kunnskap om hva Rotary har vært, hvor vi nå går, samt vår visjon om hva vi vil være i 
fremtiden. Programmet som tilbys gjennom Rotary leadership institute, gir mulighet for å 
tilegne seg slike kunnskaper om Rotary, og om lederegenskaper i frivillige organisasjoner 
generelt. 
 
Kurset er skreddersydd, men mer almene enn de programmer vi i dag gjennomfører i 
forbindelse med presidentopplæringen (PETS) eller Distrikts treningen. Den tradisjonelle 
opplæringen er mer rettet mot å gi kunnskap om konkrete roller – f. eks som klubbpresident 
eller sekretær. 
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RLI programmet gjennomføres over tre dager. Disse tre dagene kan med fordel spres, slik at 
man for eksempel gjennomfører en samling hver måned. Samlingene gjennomføres med 
forelesninger, men også stor grad av interaksjon gjennom gruppearbeid og diskusjoner. Vi 
tror at aktiv deltakelse er viktig, og forutsetter at deltakerne er godt motiverte når de møter. 
Kandidater til kurset nomineres av klubbene eller distriktet. 
 
Det er et overordnet mål å skape ENTUSIASME for Rotary ved å gi innblikk i Rotarys 
verden og vise mulighetene for hva man kan utrette. 
Er dette noe for din klubb? Ja, så absolutt! Dersom klubben er opptatt av fremtiden, og ønsker 
de beste lederressurser, er dette et opplegg som bereder grunnen også for videre og mer 
funksjonsrettet opplæring. Samspillet på samlingene med erfarne Rotarianere gjør dette til et 
verdifullt tilbud, også for yngre Rotarianere, som vil vite mer om de mange mulighetene i vår 
organisasjon. 

2.5.8.2 Opplæring av «faculty members» 
 

 
 
Første samling for orientering om programmet og å etablere de første «faculty members» ble 
gjennomført i januar i år. Fra vårt distrikt DG Stig Asmussen, DT Tor Petter Gulbrandsen, 
DGE Svein Eystein Lindberg , AG Tore Røen og AG Terje J. Løken. 
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Fra distrikt 2260 er følgende nå godkjente instruktører: Einar Smedsvig, Lena J Mjerskaug, 
Terje Strømsæther, Egil Rasmussen, Runa Bjerkomp, Arne Skaugen, Johan Østby, DG Yvona 
Holbein og DT Elsa M. 

2.5.8.3  Planleggingssamling på Kløfta mai 2018 
 
RLI initiativtagerne og instuktører samlet på Kløfta en helg i mai for å planlegge høstens 
samlinger. Informasjonsbrosjyre og påmelding til vår første samling for distriktene våre 
sendes ut før sommeren. Veldig aktuelt for nye medlemmer å delta.  

 
 

2.5.9 Club Visioning 
 
Vårt nabodistrikt D 2260  med guvernør Yvonna Holbein i spissen, inviterte en lørdag til kurs 
for facilitators til Club Visioning - et verktøy/brainstormings-konsept. Klubbens medlemmer 
utfordres til å idemyldrer om hvordan klubben skal se ut om 3-5 år. Prosessen er satt i system 
- kall det gjerne strategisk tenkning - som i neste fase skal munne ut i en strategisk plan for 
klubben. Steve Wilcox og Terri Wilcox fra USA, sammen med Nils-Fredrik Salén fra Sweden 
ledet kurset.  
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Et enkelt og virkningsfullt verktøy som kan sette fart i litt uengasjert klubber. D 2260 har nå 
17 fasilitatorer, og de første gjennomganger med klubber skjer til uken. I vårt distrikt har 
Guvernør samt distrikts trener Tor Petter Gulbrandsen og AG Tore Røen deltok på seminaret 
og er nå autoriserte fasilitatorer.. Konseptet ble presenteres på Presidentsamlingen i september 
2017 for distriktets klubbpresidenter.  
 

 
 

2.5.10 Ungdomsutveksling 
21.april 2018 møttes utgående utvekslingsstudenter for første gang. Distriktene 2260 og 2310 
har felles informasjonsmøte på Kløfta. En interessant og morsom dag for oss som er 
påtroppende distriktsguvernører. Sikkert en dag full av spenning for de som reiser ut i verden 
til høsten.  
Vi ønsker dere en god og lærerik tur til Frankrike, Spania, USA, Australia og andre steder der 
kan komme. 
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2.5.11 Guvernørsamling 
Vellykket samling av distriktets tidligere guvernører en formiddag i mai i Asker - Past District 
Governor Assembly.  Det var foredrag av guvernør og innkommende guvernør om det som 
rører seg i Rotary og vårt distrikt spesielt. DGN presenterte seg. En engasjert forsamling, - og 
hvor flere av de tidligere guvernører fortsatt er svært så aktive i Rotaryarbeidet for vårt Rotary 
distrikt. 

 

3 Året i Revy. 
Hvert Rotaryår er begivenhetsrikt. Det finnes nå veldig mye informasjon på de enkelte 
klubbers hjemmesider, og noen har også Facebook sider som løpende oppdateres. Dette er 
veldig positivt.  
 
Det følgende er et tilbakeblikk på Rotaryåret 2017/18 sett gjennom Guvernørens øyne. Foto er 
dels tatt av guvernør, dels av medlemmer i den enkelte klubb som ble besøkt. Informasjon 
knyttet til hver klubb fremkommer slik den ble presentert på hjemmesiden vår og 
facebooksiden vår løpende gjennom Rotaryåret 2017-18. Klubbene er riktig nok presenter 
alfabetisk og ikke etter besøksdato. 
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3.1 Klubbesøk 

3.1.1 Akersborg 2.oktober 2017 
I rekken av #guvernørbesøk er turen kommet til Akersborg Rotary. Klubben møtes mandager 
kl 16.30.  
I alle våre 66 år (vi ble tablert i 1951) har vi hele tiden forsøkt å avspeile samfunnet gjennom 
våre foredragsholdere og de temaene de har formidlet til oss, forteller klubben. Vi har hatt 
besøk av ledende politikere fra de ulike partier, stortings-representanter, professorer og ledere 
fra utdanningsinstitusjoner, forfattere, musikere, skuespillere, ledere og fagfolk fra de 
forskjellige yrker, redaktører og journalister fra TV, radio og trykte medier bare for å nevne 
noen.  
Felles for dem alle er at de har formidlet aha-opplevelser til oss fra sin kunnskapsflora, noe 
som har gitt og gir oss dypere innsikt i det norske samfunnsliv og ikke minst i andre land og 
samfunn, som jo har kommet mye nærmere oss enn det vi kunne ane for bare et par 
generasjoner siden. Programmet for høsten 2017 vil utvilsomt gi oss ny innsikt i dagsaktuelle 
temaer. 
 

 
 
 
Klubben er særlig engasjert i prosjekter rettet mot ungdom: 
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"FRAMTIDSVALG" er et nytt kursopplegg for dem som er usikre på hva slags utdanning de 
skal velge. Det finnes et hav av muligheter der ute, men hva er egentlig riktig for den enkelte? 
Det er det vi hjelper ungdom til å finne ut av. 
Akersborg Rotary Klubb er med og støtter Seiltoktprosjektet. Målgruppen er ungdom mellom 
18 og 24 år som har en traumatisk oppvekst. Utvelgelsen av ungdom som blir med på 
seiltoktprosjektet skjer i samråd med institusjoner som Boenheten, Voksne for Barn, 
Barnevernet og foreningen Sykehusbarn. Når deltagerne er klare, velges veiledere fra Rotary-
klubbene. Disse skal ha løpende kontakt med deltagerne gjennom hele prosjektet, være 
mentorer og gi råd i det meste; sosiale utfordringer, utdannelse, samfunnsrelaterte spørsmål 
m.m. Klubben har også nettopp gjennomført et vellykket skoleprosjekt i Syria. For kr 305 000 
fikk vi bygget opp og rehabilitert en hel skole slik at 850 barn har gjenopptatt undervisningen 
pr 9 sept 2017. En video fra prosjektet kan ses her:  https://youtu.be/SYxcuVsY_Jo 
  

3.1.2 Asker 9.oktober 2017 
#Guvernørbesøk i en av Askers aktive klubber i kveld - Asker Rotary klubb , som møtes på 
Thon Hotell Vetre mandager kl 18.30. Klubben har 55 medlemer. Klubben er engsjert i en 
rekke prosjekter, herunder Semiaden i Asker, Yrkesmessen for videregående og 
ungdomsskoleelever (bilde under), og Bofelleskapene for invandrere i Asker. 15 deltakere fra 
sistnevnte er avbildet på fotballkamp Norge-Sverige.  
Klubben vet å ta vare på sine medlemmer, og har mange sosiale møteplasser i løpet av året. 
Du kan lese mer om klubben på klubbens hjemmeside: http://askerrotary.no/ 
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3.1.3 Athenæum 12.februar 2018 
#Guvernørbesøk i Athenæum Rotary klubb i formiddag. Athenæum ble chartret 16. oktober 
1980 og har I dag 45 medlemmer hvorav 25% er kvinner. Møtested for de ukentlige møtene er 
idylliske Engebret Café på Bankplassen i Oslo. Møtetid mandag kl 11.45.  
Guvernøren fikk en orientering om klubben og internprosessen i 2016/17, hvor man kartla hva 
slags klubb medlemmene ønsker seg og hvordan de skal komme dit. President Rolf T Brenna 
viste til at fokus skal være på vennskap, samfunnsengasjement, innsikt og det å gagne andre. 
Eksterne eller interne foredragsholdere dekker aktuelle temaer innen kultur, politikk, 
vitenskap, økonomi, samfunnsforhold og andre viktige spørsmål i tiden.  
Et nytt og viktig prosjekt ble igangsatt i 2016. Athenæum ønsker å gi et viktig bidrag til 
integreringsløftet. Athenæum-medlemmer ble mentorer for flyktninger, som ledd i et 
samarbeidsprosjekt mellom klubben og gründerbedriften Kobler. Å komme inn i en 
meningsfylt jobb er en av de viktigste forutsetningene for vellykket integrering av flyktninger. 
Athenæums mentorprosjekt retter seg mot flyktninger som deltar eller har deltatt i 
kommunens integreringsprogram. Ved å koble nøye utvalgte mentées med høyere utdannelse, 
med rotarianere med erfaring og nettverk fra næringsliv og offentlig forvaltning, sikter 
prosjektet mot å fremme bedre forståelse av norske samfunnsforhold og kultur, og raskere og 
smidigere innpass i arbeidsliv eller studier. Prosjektet har bidratt til en vitalisering av klubben 
og fått mange medlemmer til å engasjere seg aktivt i arbeidet. Klubben vil gjennom prosjektet 
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gjerne også mobilisere andre Rotaryklubber. Guvernøren var synlig fornøyd med styrets 
redegjørelse, og oppfordrer andre interesserte klubber til å ta kontakt med Athenæum Rotary 
klubb. 

 

3.1.4 Bekkelaget 23.januar 2018 
En vital og engasjert forsamling møtte guvernør Stig Asmussen på #guvernørbesøk i 
Bekkelaget Rotary Klubb. Klubben fikk sitt charter 11.mai 1977, har 34 medlemmer, og 
møtes tirsdager kl. 19:00. Møtested Brannfjell skole. Klubben har et aktivt sosialt miljø, og 
har vennskapsklubber i Tyskland, England, Nederland og Belgia, som de møter jevnlig. 
Klubben har over årene engasjert seg i givende humanitære prosjekter,bl.a i tilknytning til en 
barneklubb/førskole i en palestinsk flyktningeleir (Jalazone) nær Ramallah. Klubben har også 
hentet fotballag fra den samme leiren til Norway Cup, hvor klubbens medlemmer hvert år 
deltar med vaktmannskaper. President Gunnar Myrhre forteller også engasjert om et større 
prosjekt i 2017/18, hvor klubben med partnere i Norge, og med TRF bidrag, går sammen med 
Rotary i Ramallah for å sørge for godt drikkevann til 50 skoler.  
“The 1 year project`s goal is to improve the overall supply of safe drinking water in 50 
schools and to enhance students awareness of personal hygiene in 50 schools including 
20.200 students and 1122 teachers.” 
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Klubbens medlemmer har vært flinke til å ta i bruk våre nye styringsverktøy på Rotary Club 
Central, og bruker dette for å definere oppgaver, mål og resultater. Guvernøren var synlig 
fornøyd med redegjørelsen i sitt formøte med styre og komiteledere 
 

 

3.1.5 Bekkestua 30.august 2017 
Guvernørbesøk i Bekkestua Rotary i ettermiddag. Bekkestua Rotaryklubb møtes på Gjønnes 
Gård på Bekkestua onsdager kl 18.00. Klubben har i dag 53 medlemmer og ønsker flere 
yrkesaktive velkommen – gjerne flere kvinnelige medlemmer. Klubben er en attraktiv klubb 
der medlemmene opplever tilhørighet, trivsel og personlig utvikling. Klubben er kjent for å: 
• drive godt Rotaryarbeid;  
• ha et godt indre miljø; 
• ha interessante foredrag på klubbmøtene 
• ha god økonomi  
Klubben engasjerer seg lokalt og internasjonalt. Klubben hjelper bl.a. gatelaget som Stabekk 
fotball står bak. Gapahuken på Setern gård var i sin tid var en gave fra klubben og trenger å 
vedlikeholdes – bl.a. skal taket settes i stand. Bekkestua Rotary Klubb har i samarbeid med 
Bærum kommune og Geologisk Museum montert informasjonsskilt fra Gjettum til 
Kolsåstoppen som forklarer den unike geologien i området. Klubben er engasjert i et 
vannrenseprosjekt i Sabona. Klubben har også vært engasjert i et sykehus i Nepal. 
Ta gjerne kontakt med klubben om du ønsker mer informasjon om medlemskap eller Rotary. 
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3.1.6 Bryn 7.november 2017 
#Guvernørbesøk. Det ble en svært hyggelig ramme rundt årets guvernørbesøk i Bryn Rotary 
Klubb tirsdag 7.november. Torskeaften og medlemsopptak av to nye medlemmer i klubben. 
Bryn Rotaryklubb ble etablert i 1965.  Klubben har i alle år hatt møtene sine på idylliske 
Nordre Skøyen Hovedgård.  Blandt medlemmene har vi fortsatt Lars Ø. Lund, 
Charterpresident forteller årets president Roar Svendsen. Klubbmøtet ble avsluttet med et 
stilfullt måtid med veltilbredt mat, allsang og meget god stemning. Det sosiale miljøet er selve 
limet i Rotary. Det er klubben veldig gode på. Et attraktivt forum om du står på Rotarys 
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verdigrunnlag,har tilhørighet til området og ønsker et kvalitetsnettverk. 

 

3.1.7 Bærum 29.jaunar 2018 
Mandag var det #guvernørbesøk i Bærum Rotary klubb. Vinterstemning og godt med snø på 
Blommenholm båtforening, der klubben har sine faste møter mandager kl. 18:00.  
Bærum Rotary er en aktiv klubb, fikk sitt charter i 1954, og med et 40-talls medlemmer med 
god yrkesmessig spredning. I klubben er man opptatt av å utvikle kontakt, erfaring og 
kunnskap mellom medlemmer av ulike yrker. De ukentlige møtene har dagsaktuelle temaer 
med kunnskapsrike innledere og gode diskusjoner.  
Klubben er engasjert i lokale prosjekter som leksehjelp på Skui skole, turvennaktiviteter i 
samarbeide med Bjørnegård psykososiale senter, mentorvirksomhet i samarbeide med 
videregående skoler (Ungdomsbedrift (UB) og Yrkesmesse. Klubben har tidligere vært 
engasjert i et skoleprosjekt i India, og er nå engasjert i et større vannprosjekt i samarbeide 
med andre klubber. Klubben vil kommende år også ha en utvekslingsstudent.  
Som medlemsklubb har klubben mange sosiale møteplasser for medlemmene, herunder en 
populær sommerfest, båttur, golfturnering og rakfiskaften. 
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3.1.8 Bærum Vest 28.august 2017 
I Bærum finnes flere Rotaryklubber for samfunnsbevisste som søker et kvalitetsnettverk. 
Bærum Vest Rotary klubb møtes mandag kveld på Skui Grendehus. Klubben er et etablert 
yrkesnettverk og en aktiv sosial bidragsyter med lokale prosjekter bl.a. i samarbeide med 
frivillighetssentralen. Den årlige båtturen med Rigfar er et populært tilbud rettet mot 
funksjonshemmede. Klubben har også vært opptatt av å støtte barn og ungdom som ikke selv 
har midler i familien til deltakelse i fritidsaktiviteter de fleste av oss tar for gitt. Klubben er 
opptatt av klubbmiljøet og har flere årlige tilstelninger som er svært populære, bl.a. 
smalahoveaften, aspargesaften og peismøter. Nye medlemmer blir tatt godt imot – og med et 
etablert yrkesnettverk kan medlemmer tilby å være mentorer for yngre yrkesaktive. Bilder fra 
#guvernørbesøk. 
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3.1.9 Bærum Verk 24.mai 2018 
Guvernørbesøk i aktiv klubb i kveld - Bærum Verk Rotary klubb. Møte på Greinehytta - 
klubbens kanskje viktigste prosjekt - hvor det hvert år legges ned 1500 timer i frivillig innsats, 
for å gjøre stedet til den attraktive møteplass det er i vintersesongen. Den nye Greinehytta, 
utedassen og vedskjulet er satt opp av Bærums Verk Rotary Klubb i 2014 og 2016. Klubben  
drifter hytta med servering i vintersesongen, der inntekter fra salget går videre til gode formål. 
I kveld var det dugnad, og gode samtaler mellom medlemmer og guvernør om klubben og 
Rotary i sin alminnelighet. Greinehytta er særlig populært for barnefamilier i det turen fra 
Bykrysset i Lommedalen er kun 5 km. 
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3.1.10 Drammen 11.januar 2018 
#Guvernørbesøk i Drammen Rotary klubb. Klubben møte torsdager 18.30 på Rica Park Hotell 
i Drammen. Klubben er en svært vital klubb med 100 medlemmer. Drammen Rotary klubb 
har helt siden starten i 1936 vært engasjert i samfunnsgagnlig arbeid og har gjennom årene 
bidratt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Størst oppmerksomhet i media har kanskje 
utdeling av Kulturprisen fått. Kunst- og kulturstipendet er på 50.000 kroner. Denne utdeles 
høgst hvert år om prisjuryen finner en kandidat som har gjort seg spesielt bemerket på minst 
nasjonalt plan, og som har tilknytning til, eller er nær, klubbens nedslagsfelt. I 2017 fikk 
Fredrik Høyer prisen.  Han er forfatter og performance-artist, og har skrevet flere verk. Et av 
dem (Grønlandsûtraen) ble satt opp som monologforestilling på Nationalteateret i 2016. 
Drammen Rotary har også i mange år støttet et barnehjem i Buzovgrad i Bulgaria.  
Klubben utgjør et attraktivt yrkesnettverk i regionen, og har vært aktive som mentorer, bl.a 
overfor Rotaractere i Drammen Rotaract klubb. Klubben sponser også deltakere på RYLA.  
Du finner 20 gode grunner til å bli medlem på klubbens hjemmeside: 
http://drammen.rotary.no/no/20-gode-grunner#.WlfTQExFxPY 
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3.1.11 Drammen St.Hallvard 22.januar 2018 
#Guvernørbesøk i Drammen St. Hallvard Rotaryklubb med guvernør Stig Asmussen og 
assisterende guvernør Jorunn Sjølie. Drammen St. Hallvard er den eneste Rotary lunsjklubben 
i Drammens regionen. Hver mandag kl. 11.30 - 12.30 møtes de 25 medlemmene i Drammen 
Biblioteket , 2.etasje, på Papirbredden/Union. 
 
Klubben har mange møteprogram med spennende foredragsholdere fra lokalt næringsliv og 
offentlig ledelse.  
Samfunnsdebatt, sosialt engasjement og vennskapelig samvær står også på programmet i  
klubb. Drammen St. Hallvard Rotaryklubb ble etablert i 1985, og har i dag 25 medlemmer.  
 
Drammen St. Hallvard Rotary har som en tradisjon i en årrekke stilt opp som grytevakter for 
Frelsesarmeen. Klubben har også et prosjekt hvor vi støtter Betzy Krisesenter med midler 2 
ganger i året til aktiviteter for ungene, forteller president Cath W Freilem.   Et av 
klubbmedelmmene gir frivillig advokathjelp til Kirkens Bymisjon i Drammen og i Vestfold. 
Et annet er medlem er støttekontakt for en innvandrerkvinne. Klubbens medlemmer er også 
aktivt engasjert i ungdomsarbeid/ungdomsutveksling på vegne av vårt Rotarydistrikt. 
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3.1.12 Drammen Syd-Vest 13.februar 2018 
#Guvernørbesøk 13. februar 2018 – Drammen Syd-Vest Rotaryklubb. Klubben møtes i «Villa 
Blå» i Drammen tirsdager kl. 18.30. Klubben har en historie tilbake til 1955 da Drammen Syd 
ble etablert. I 2010 slo klubben seg sammen med Drammen Vest – derav navnet. Klubben har 
hatt og har aktive programkomitéer som har resultert i gode klubbmøter med stor variasjon i 
programmet. Selv om gjennomsnittsalderen i klubben er høy, er det alltid stort engasjement på 
møtene og spørsmålsrunder etter foredragene er alltid livlig – så også under guvernørens 
besøk.  
President Inger-Berit Andersen forteller også om prosjekter/aktiviteter: 
• Kjøring til/fra lørdagstilstelninger for eldre på Fjell Bo- og aktivitetssenter hvor vi også 
sponser arrangement med en marsipankake. 
• Vårdugnad på Austad gård (raking/rydding av hagen). 
• Vi har ved flere anledninger gitt økonomisk bidrag til ulike aktiviteter i regi av Kirkens 
Bymisjon, Drammen. Vi har jevnlig kontakt med Bymisjonen og det er oppslutning i klubben 
om å støtte deres arbeid. 
• Økonomisk bidrag til lederutdanning for ungdom i regi av Strømsgodsets menighet 
Klubben har mange sosiale sammenkomster, som også er med på å styrke vennskap og 
samhold i klubben. 
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3.1.13 Eksmarka 10.oktober 2017 
Det er godt driv over Eiksmarka Rotary klubb, som hadde #guvernørbesøk i kveld. Klubben 
er og har vært engasjert i mange internasjonale prosjekter over årene, - og vil være en aktør 
lokalt. Årets jazzkonsert er rett om hjørnet, det arrangeres intercitymøte i samarbeide med 
andre klubber om Polio og fredsarbeide, og årets utvekslingsstudent har nettopp vært i 
klubben og fortalt om sine opplevelser. Aktive komiteer har mye å ta tak i, og det sosiale 
miljøet er meget godt. Klubben har en klar visjon for utviklingen fremover, og tar i mot nye 
medlemmer - ikke minst flere kvinner. Klubben fremstår som et attraktivt forum for nye 
medlemmer med et samfunnsengasjement og et ønske om et aktivt nettverk. 
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3.1.14 Ekeberg 17.oktober 2017 
#Guvernørbesøk i Ekeberg Rotary Klubb - en Rotary "forretningsklubb" i Oslo, med møtested 
på Bristol Hotell tirsdag lunsj. Klubben har et meget godt miljø med mange sosiale 
møteplasser. Klubben har over årene vært engasjert i flere prosjekter, de siste år bl.a. 
mentoring for elever i videregående skole (veivalg). Ekeberg Rotary støtter også 
skiforeningens prosjekt for å få unge innvandrerbarn til å gå på ski. 700 innvandrerbarn deltok 
vinteren 2016 mens hele 2500 deltok vinteren 2017. 
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3.1.15 Gimle 4.oktober 2017 
Veldig hyggelig gjensyn i Gimle Rotary i dag. Rotaracts "far" i Norge, Emil Didrichsen, var 
en av mange tilhørere under dagens #guvernørbesøk. Vår guvernør er den første i Norge som 
har gått hele organisasjonsløpet fra vår ungdomsorgansiasjon. Spesielt hyggelig også at 
presidenten i Gimle, Anne Stine Eger Mollestad er fra Stigs Rotaractkull. Gimle Rotaract fikk 
som første klubb i Scandinavia sitt charter 5 desember 1968. #Rotaract har  ikke så stor 
oppslutning i Norge i dag, men neste helg arrangerer unge ildsjeler Nordisk konferanse for 
over 170 Rotaractere fra mange land i Oslo. En revitalisering av Rotaract  i Norge står høyt på 
ønskelisten. 
Gimle Rotary ble stiftet i 1950, og har i dag 76 medlemmer. Klubben har bl.a engasjert seg i 
forhold til mentoring og flyktninger. 
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3.1.16 Gol 11.september 2017 
#Guvernørbesøk. Gol Rotary Klubb ble chartret 2/1-1967. Klubben har i dag 31 aktive og 
engasjerte medlemmer, hvorav 7 kvinner. Klubben møtes i trivelige lokaler på Pers Hotell, 
mandager kl 20.00.  
På grunn av den strategiske posisjonen Gol har, midt i Sør-Norge i en del av det mest 
populære ferieområdet i landet, har klubben opp gjennom årene hatt hyppige besøk fra andre 
rotarianere. Det settes det stor pris på. Gol RK gjennomfører årlig en rekke tiltak til beste for 
lokalsamfunnet. Klubben planter blomster ved omsorgsboligene om våren. Rydding og hogst 
ved Helsetunet har blitt en årlig foreteelse om sommeren/høsten.  
Gol har et godt utbygd nett av gang- og sykkelveger. Klubben setter ut hvilebenker på noen 
plasser, og tar de inn om høsten.  
Bruk av narkotika er dessverre et problem på Gol også. Gol RK forsyner derfor skolene med 
en egen informasjonsfolder om narkotika som deles ut på foreldremøter.  
Klubben har også ytt både enkeltpersoner og institusjoner/organisasjoner bidrag til formål 
som ligger innenfor Rotarys ånd. 
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3.1.17 Grorud 6.desember 2017 
#guvernørbesøk. Grorud Rotary Club ble etablert i 1968 som den første Rotary klubben i 
Groruddalen. Klubben har medlemmer med erfaring fra ulike yrkesgrupper, og mange av 
klubbens medlemmer er ansatt i ledende stillinger både innen privat og offentlig virksomhet.   
 
Grorud Rotary Klubb er en samfunnsbevisst yrkesklubb som har satset på å presentere 
programmer som er opplysende og fengende, med aktuelle tema fra hverdagsliv og fra 
spesielle innfallsvinkler. Dette fører til at de har godt oppmøte og ofte får mange besøk fra 
andre klubber.  
 
Klubben holder til i Steinhoggermuseet som er etablert i én av de gamle arbeiderboligene i 
Grorudveien. Disse står på byantikvarens gule liste, og er en viktig del av Oslos historie. I 
1917 nedsatte formannskapet i Aker kommune et boligråd som blant annet skulle arbeide for 
å avhjelpe bolignøden. Selskapet hadde en egen arkitekt, Ragnar Dahl, og i perioden 1920 til 
1930 ble det oppført flere titalls hus. Grorudveien 3 og 5 ble oppført i 1924/1925, og er de 
siste stående boligene av denne typen som ble bygget i Groruddalen i perioden. 
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Klubben arbeider med humanitære prosjekter, og er opptatt av at de som enkeltpersoner 
gjennom sitt yrke skal gjøre en aktiv innsats i lokalmiljøet. 

 
 

3.1.18 Groruddalen 28.november 2017 
#Guvernørbesøk i Grorudalen Rotary Klubb. Hjertelig mottakelse og gode samtaler i 
Grorudalen Rotary Klubb i kveld. Klubben har også to tidligere guvernører i sin midte, PDG 
Arne Pran og PDG Bjørg Månum Andersson, som begge var tilstede. Klubben har 32 
medlemmer med variert yrkesbakgrunn.  
Klubben har et aktivt sosialt miljø, gode møtelokaler på Thon Hotell Linne og stort sosialt 
engasjement.  
Hvert år, på skoleavsluttningsdagen, hedrer Groruddalen Rotary Klubb "Beste elev" ved 
Bjerke videregående skole. Den eleven som blir innstilt av skolens elevråd og lærerne får et 
diplom og et reisestipend for sin innsats. 
 
Sammen med frivillige fra Stovner Frivilligsentral har en del av klubbenes medlemmer gått 
som "Dagravner". Stovner frivilligsentral drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i 
samarbeid med Bydel Stovner og holder til på Nedre Fossum Gård. Dette tiltaket er, ifølge 
politiet og skolene, viktig for å få til en litt "snillere" hverdag for bl.a. en del av de yngste 
skoleelevene, slik at de får en tryggere skolevei. 
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Klubben arrangerer også veldedighetskonsert på 3.året.  
 
Sist men ikke minst har Groruddalen Rotary Klubb også et prosjekt som de i de siste godt og 
vel 10 år har gitt midler til - et dagsenter for gatebarn i Riga – bl.a. støtte til lønn for ansatte 
og turaktiviteter. Klubbens medlem Bjørg Månum Anderson er også sonekoordinator for 
Rotarys prosjekt for å utrydde Polio. 

 
 

3.1.19 Hokksund 25.september 2018 
#Guvernørbesøk. Hyggelig møte i Hokksund Rotary Klubb - en klubb chartret 7.februar 1954. 
Klubben har i dag 27 medlemmer hvorav 6 kvinner, og møtes mandager kl. 19:30. Klubben 
ønsker nye engasjerte medlemmer velkommen.  
 
Et av klubbens viktigste prosjekter er Yrkes og Utdanningsmessa- #YUMEiker- i Hokksund. 
Det er et samarbeidsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune, ungdomsskolene i Øvre og Nedre 
Eiker, NAV og Hokksund Rotary klubb. Rotary`s oppgave er å skaffe representanter for alle 
yrkene og vi har ansvaret for hele det tekniske arrangementet. Hele klubben er engasjert både 
i forkant og under selve arrangementet. Klubben har også hjelp av Mjøndalen Rotary som 
vakter på selve dagen.  
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Det er nå fjerde året messen arrangeres. 90 – 100 yrker er representert. Parallelt med 
yrkesutstillingen stiller Universitet i Oslo, Høgskolen Sør Norge, Tinius Olsen med speed 
dating og korte seminarer om yrkesvalgene. 
Hele arrangementet foregår på den nye ungdomsskolen. Målgruppen er tiende klasse på 
ungdomsskolen og 1 klasse på videregående. Totalt har det vært over 1000 besøkende – 
elever og foresatte – ved vært arrangement. Det er en krevende logistikk når 1000 mennesker 
skal gjennom på 3 timer. 

 

3.1.20 Holmenkollen 16.januar 2018 
Trolsk stemning på utsiden av Holmenkollen Park Hotel, da vår guvernør Stig Asmussen var 
på #guvernørbesøk i Holmenkollen Rotary Klubb tirsdag. Klubben ble etablert i 1982 i 
forbindelse med VM på Ski i Holmenkollen. Klubben har i dag 48 medlemmer. Klubben er 
engasjert i en rekke humanitære prosjekter, og arrangerer bl.a. konserter til inntekt for gode 
formål. Holmenkollen Rotary Klubb har i mange år hatt et godt samarbeide med 
#Sølvguttene, og arrangerer hvert år konsert i Ris kirke i samarbeide med Lions. Klubben har 
samarbeide med videregående skole om yrkesveiledning, og er ellers opptatt av 
ungdomsarbeidet. Klubbmøtene tirsdager kl. 18.00 har gjennomgående gode foredrag og 
diskusjoner om dagsaktuelle temaer. Holmenkollen Rotary har et rikt sosialt liv, med mange 
sosiale møteplasser. Veldig hyggelig også at klubbens president, Jan Erik Holthe, er en av tre 
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presidenter dette Rotaryåret, som i likhet med vår guvernør, har omfattende fartstid fra samme 
Rotaract kull. 

 

3.1.21 Hovin 24.august 2017 
Da var det Hovin Rotary som stod for tur. #Guvernørbesøk . Et veldig hyggelig klubbesøk - 
lunsjmøte som ble reneste "bursdagsfeiringen" av en klubb som ble stiftet 2.september 1983. 
De er flinke til å gjøre det hyggelig rundt seg. Kake levert av ett av klubbens medlemmer. 
Godt kameratskap og mange sosiale møteplasser preger også klubben. Klubben fremhever det 
verdifulle ved å møte representanter for forskjellige yrker og bransjer som i Rotary.  
Klubben har tatt utfordringen om å ta i bruk nye styringsverktøy, og presenterte sine mål for 
året. Rekrutering av nye medlemmer er ett, både yrkesaktive og personer som kanskje er i ferd 
med å trappe ned, men gjerne vil ha et forum som gir nettverk og utløp for 
samfunnsengasjement. Klubben har mål av seg hvert år å ha minst et nasjonalt og et 
internasjonalt prosjekt. 
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3.1.22 Hurum 
Ikke besøkt 
 

3.1.23 Hønefoss-Ringerike 16.august 2017 
Vår Distriktsguvernør og medlem i Oslo Rotary Klubb, Stig Asmussen, er høyt og lavt i 
Rotary for tiden. Her fra besøk i Rotaryklubbene Kongsberg, Hønefoss Ringerike, Ål samt 
Flesberg/Rollag . Et bilde viser også Distriktsrådet med mye energi. Stig melder om meget 
stort engasjement ute i klubbene, og flotte forum for alle samfunnsengasjerte. Klubbene åpner 
opp for flere yngre yrkesaktive medlemmer - ikke minst ønsker de kvinneandelen opp. Ta 
kontakt. Dette er kanskje det forumet du har savnet for nettverk og samfunnsengasjement? 



Distrikt 2310   
 

Årsrapport 2017-18  Side 77 
 

 

3.1.24 Hønefoss-Øst 17.oktober 2017 
Veldig hyggelig #guvernørbesøk i Hønefoss Øst Rotary klubb i går kveld. Klubben møtes på 
Comfort Hotel Ringerike, tirsdager kl 19.00. Klubben har 39 medlemmer, hvorav 6 kvinner. 
Klubben er et attraktiv forum - og klubben tar imot nye samfunnsengasjerte medlemmer som 
står på Rotarys verdigrunnlag. Hønefoss- Øst tar vare på Hønefoss gamle byvåpen sammen 
med byens andre klubb. Klubben satser på RYLA, er aktive med utvekslingsstudent og har 
ved-dugnad for å styrke prosjektøkonomien.  Klubben jobber nå mot Zulufadder og prosjekter 
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hos Frivillighetssentralen. Klubben er aktiv på Facebook  og websiden. 

 
 

3.1.25 Kolsås 5.desember 2017 
Julestemning på Wøyen Gård under tirsdagens #guvernørbesøk i Kolsås Rotaryklubb. Kolsås 
Rotary Klubb er en klubb med tradisjoner, som engasjerer seg i distriktets fremtid og 
utvikling. Når medlemmene møtes på tirsdager, er det i vennskap mellom personer fra 
forskjellige yrker og bransjer.  
Klubben ønsker å være et naturlig førstevalg for samfunnsinteresserte kvinner og menn i sitt 
område, som har lyst til å prioritere et stimulerende fellesskap utenom jobben. I tillegg til et 
sosialt nettverk vil du knytte relasjoner med andre personer som både kan gi deg personlig 
påfyll, og som du kan ha glede og nytte av å kjenne i forbindelse med jobben din.  
Klubben har mange medlemmer med erfaring og kompetanse i å skape vekst og utvikling. 
Klubben fokuserer på positiv skapervilje og optimisme, og i tiden som kommer har de mange 
spennende foredragsholdere som er ressurspersoner med engasjement og fremtidstro. 
Klubben viser stort engasjement. Når Kolsås Rotaryklubb til våren arrangerer konsert med H. 
M. Kongens Gardes Musikkorps i Bærum Kulturhus, er det 14.gang dette går av stabelen. I 
fjor medvirket også Bærum Symfoniorkester. Dirigent for begge orkestre og glimrende 
konferansier var også i år major Eldar Nilsen, som i sommer gikk av med pensjon som 
dirigent for Gardemusikken. I år gang var konserten utsolgt flere uker i forveien, og salen var 
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fylt til siste plass. Både Gardemusikken og Bærum Symfoniorkester opptrer gratis, og hele 
overskuddet går uavkortet til gode humanitære forhold. 
Hvert år samler klubben også årets kull på 25 Rotary utvekslingsstudenter til et innholdsrikt 
program i Bærum og i Oslo, bl.a med besøk under Holmenkollsøndag. 
Klubben har mange sosiale møteplasser som fremmer vennskapet og som gjerne er limet i 
foreningsvirksomheten. 

 
 
 

3.1.26 Kongsberg 14.august 2017 
Årets første guvernørbesøk i Kongsberg Rotary Klubb, en vital klubb med 54 medlemmer, bra 
aldersspredning (1 under 30 år), og gode prosjekter. Du har kansje sett de mange benkene (27) 
sentralt plassert i sentrum, - som alle er gitt av firmaer, foreninger og enkeltpersoner til byen 
ved kommunen? Mentorprosjekt i Riga, helesprosjekt på Madagaskar og ungdomsutveksling 
er eksempler på andre prosjekter klubben har vært engasjert i. Kongsberg har et aktivt 
næringliv med betydelige fagmiljøer, og Rotaryklubben bør utgjøre et attraktivt forum for 
enda flere. Her er hjemmesiden: http://kongsberg.rotary.no/no/hjem 
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3.1.27 Konnerud 6.september 
#Guvernørbesøk Konnerud Rotary Klubb har tilhold i Bernaas-villaen på Konnerud. Klubben 
har 30 medlemmer og møtes hver onsdag fra kl.  19.00 - 20.00, og er et eksempel på en svært 
hyggelig klubb knyttet til lokalmiljøet.  
 
Klubben har fokus på å ha trivelig klubbmiljø,  godt fellesskap og vennskap, etikk og 
nettverk. Interessante foredragsholdere blir ofte innbudt til klubbmøtene. Sentralt i klubben 
står lokalhistoriske prosjekter knyttet til alle industribedriftene som fantes på  Konnerud for 
200-300 år siden. Klubben har vært med  på å reetablere Hammerdammen og har hatt 
ansvaret for å utvikle Verkenstråkket - en natursti langs Verkenselva med informasjonsskilt 
om de forskjellige industribedriftene som lå her på  17-hundretallet. Klubben har de siste 
årene i oktober arrangert familiedag i Verkenstråkket med guiding i stien og forskjellige 
underholdningsaktiviteter.Klubben er arrangør av RYLA (lererutvikling for unge) våren 2018, 
og har i år også en utveslingsstudent fra Minnesota. 
Interessert i Rotary? Ta kontakt med klubben. 
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3.1.28 Lier 16.oktober 2017 
Tverrfaglig yrkesnettverk i Lier. #Guvernørbesøk i Lier Rotaryklubb. Klubben har 33 aktive 
medlemmer, hvorav 14 kvinner, som engasjerer seg i gode lokale prosjekter som Yrkesmessa 
for ungdomsskoleelever og elever i 1.klasse videregående skole, og Rotarymarsjen for 
mennesker med psykiske lidelser i Lier. Les mer på klubbens informative hjemmeside: 
http://lier.rotary.no/  
Klubben møtes på idylliske Lier bygdetun, som gir en svært trivelig ramme rundt peismøter, 
klubbkvelder med lutefisk, vinsmaking eller andre sosiale aktiviteter. Med guvernør Stig 
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Asmussen og Assisterende guvernør Jorunn Sjølie.

 
 
 

3.1.29 Lier Øst 1.februar 2018 
En meget veldrevet klubb med gode prosjekter møtte guvernør Stig Asmussen på 
#guvernørbesøk sist torsdag i Lier Øst Rotary klubb. Kanskje ikke så rart i en klubb som sist 
år huset distriktets guvernør, og fortsatt bidrar med nøkkelpersoner i 
distriktsadministrasjonen.  
 
Klubben møtes på idylliske Lier Bygdetun, hvor klubben sammen Lier Rotary har stått for 
innvendige restaurering av Heg gjestgiveri på Lier Bygdetun. Nå skal klubben også flytte et 
nytt bygg til bygdetunet. Klubben er engasjert i ungdom gjennom yrkesmessen i Lier, tidvis 
har de hatt ungdomsutvekslingstudenter og sender kandidater på RYLA. To ganger i året har 
klubben sammen med LBOR ansvaret for en vårfest og  en grillkveld for psykiatriske 
pasienter i Lier. Klubben skaffer underholdning, leverer kaker til bevertningen, gevinster til 
utlodningen og er med i servering og rydding, en aktivitet som engasjerer store deler av 
klubben. Klubben har tidligere utgitt to lokalhistoriske bøker. Klubbens president Svein Marfi 
forteller at klubben har god plass til nye medlemmer, og ser gjerne flere kvinner i klubben. 
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3.1.30 Lysaker 23.november 2017 
Givende #guvernørbesøk i aktiv klubb på Fornebu – Lysaker Rotary Klubb. Klubben har i dag 
30 medlemmer. Klubben har ambisjoner om å bli større, og tar gjerne imot nye medlemmer 
som vil være med å gi av seg selv og bli beriket i et godt fellesskap. 
Klubben har holdt sine møter til samme tid i alle år - nemlig torsdager kl 18:15 nå på 
Hundsund grendehus på Fornebu 
De ukentlige møter har vært kjernevirksomheten i klubben. Gode foredragsholdere og mange 
debattglade medlemmer er en god kombinasjon for et givende møte. 
Klubben har satset mye på ungdomsarbeide. Klubben har tatt imot utvekslingsstudenter fra 
USA, Canada, Australia og Argentina. Klubben har også sendt ut studenter. Klubben har 
dessuten vært arrangør av Ryla 2 år på rad. Klubben er også pådriver i et vann og 
sanitærprosjekt i Etiopia, som er et samarbeidsprosjekt med flere Rotaryklubber i Bærum. 
Mange reiser har vært med på å styrke samholdet blant medlemmene. Disse reisene er blitt en 
nokså sikker årlig foreteelse. De fleste reisemålene har ligget i Europa, men også Bangladesh 
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og Sør Afrika har vært besøkt. Til sommeren er reisemålet Svalbard. 

 
 

3.1.31 Majorstuen 29.september 2017 
#Guvernørbesøk. Majorstuen RK ble grunnlagt i 1962. Opprinnelig holdt klubben til i lokaler 
på Majorstuen (derav navnet), men flyttet snart til Hotel Continental, der den stadig har sin 
faste møtedag hver fredag. De ukentlige møtene er avgrenset til formiddagstimen fra 12:15 til 
13:30, og  presidenten avslutter presis. KLubben har 75 medlemmer, hvorav 16 kvinner. Den 
sentrale beliggenheten i Oslo sentrum og møtetiden ved lunsjtid på ukens siste dag, har ført til 
at Majorstuen RK ofte har mange gjester fra andre Rotary-klubber i inn- og utland. 
Majorstuen RK deltar i felles hjelpeprosjekter i regi av Rotary-bevegelsen, men har også 
gjennomført egne opplegg som har engasjert de fleste av klubbens medlemmer. Ett av dem er 
det flerårige engasjementet i Bishkek i Kirgisistan. Du finner en interessant video om 
prosjektet her: https://www.youtube.com/watch?v=R3ZBgjCJIRY&feature=youtu.be 
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3.1.32 Maridalen 31.august 2017 
Maridalen Rotary klubb i Oslo, - en av mange aktive klubber i hovedstadsområdet. Maridalen 
Rotary klubb har et godt yrkesnettverk og består i dag av 26 medlemmer som lever opp til 
årets motto: Rotary: Making a difference. Bilder fra ett av medlemmene som tok ett år fri for 
å delta i oppbygning av skole og bibliotek i Nairobi. Bilde også fra prosjekt i Aserbajdsjan - 
sommerleir for funksjonshemmede med finansiering fra Rotaryklubben. Klubben har over tid 
engasjert seg i en rekke prosjekter som man kan lese mer om på hjemmesiden: 
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http://maridalen.rotary.no/ . 

 
 

3.1.33 Mjøndalen 6.november 2017 
#Guvernørbesøk mandag 6.november. Mjøndalen Rotary klubb ble etablert i 1954 og har for 
tiden 28 medlemmer som bor i eller har tilknytning til Nedre Eiker.Klubbens presiendent 
2017/18 Grete Eggerud forteller: 
Klubben er en yrkesbasert tjenesteorganisasjon med formål å gagne andre. Det gjør vi primært 
ved å stille medlemmenes kompetanse og arbeidskraft til disposisjon til samfunnsnyttig 
virksomhet. Noen ganger også med finansiell bistand gjennom stipendier o.l. Vi møtes 
ukentlig for å dele informasjon om hva som skjer, utvikle vennskap og høre foredrag av ulike 
personer med stor spredning av emner. Dette gir egenutvikling, overskudd og grunnlag for å 
gjøre en forskjell i samfunnet.  
Rotary International's verdier og mål vil alltid være grunnlaget for vårt arbeid. 
 
Møtested: Nedre Eiker Menighetssenter,Stensethalleèn 1 , Krokstadelva 
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3.1.34 Modum 19.februar 2018 
Et vinterkledd Tyrifjord Hotell, idyllisk beliggende ved Tyrifjorden, gav en meget trivelig 
ramme rundt Rotarymøtet i går kveld. Modum Rotary møtes på hotellet mandager kl.19.00. I 
går var det litt ekstra høytidelig da vår distriktsguvernør Stig Asmussen var på 
#guvernørbesøk.  
Det ble et meget givende møte med en vital klubb. Klubben har i dag 26 medlemmer som 
engasjerer seg i lokale og internasjonale prosjekter. I styremøte med guvernør i forkant av 
medlemsmøtet, kunne president og komiteledere fortelle om engasjement så vel lokalt som 
internasjonalt.  
Klubben har i mange år bl.a. arbeidet med forebyggelse av rusmisbruk, og invitert andre 
klubber med på sitt prosjekt. Nylig har klubben avholdt yrkes- og utdanningsmesse i 
samarbeide med offentlige og private aktører rettet mot ungdom i Modum, Krødsherad og 
Signdal. Modum Rotaryklubb har oppgaven med å skaffe og organisere deltagere fra nærings 
– og yrkesliv som kan bemanne respektive stands på messen. I år var det et 100 talls stands, 
og med videreutdanningsmuligheter godt representert. Klubben har også gjennomført et 
prosjket hvor man har ryddet og opparbeidet vestsiden av kanalen som renner fra Hovdetjern 
og ned i Bergsjø. Langs den vestre siden av elva er det mange fine viker med sandbunn som 
var grodd igjen og nærmest ufremkommelig. Nå kan lokalbefolkningen igjen glede seg over 
området. Solide «rotary-benker» er også utplassert. 
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Presidenten kunne også fortelle at klubben i år ville bidra med kr 10.000,- til vårt 
internasjonale prosjekt for å utrydde Polio. 
Guvernøren fortalte i sitt bredt anlagte foredrag om Rotary og de ulike tiltak som er satt i gang 
for at klubbene og medlemmene skulle få best mulig støtte. Han konkluderte med at Rotary 
har den beste tiden foran seg. 
Ekstra hyggelig ble det også da Modum Rotary på møtet utdelte en pris til en lokal 
entreprenør som har utmerket seg. 

 
 

3.1.35 Nesbru 20.november 2017 
Veldig hyggelig #guvernørbesøk i Nesbru Rotary Klubb i dag. Klubben møtes mandager på 
Asker museum og har 40 medlemmer. Klubben har et meget godt sosialt miljø og engasjerer 
seg internasjonalt og i lokalsamfunnet gjennom flere prosjekter.  
Siden 2007  har klubben hvert år i september vært sentral i gjennomføringen av Semiaden ved 
Semsvannet i Asker. Arrangementet er myntet på barn og familier og tilbyr en rekke 
aktiviteter, underholdning, servering og opplevelser langs en løype rundt vannet.  
De to siste årene har Nesbru Rotary arrangert en konsert i Holmen Kirke basert på utmerkete 
lokale artister og med formål å skaffe penger til Rotarys End-polio-now- prosjekt. Konsertene 
har vært meget populære og overskuddet så langt har kunnet gi polio-vaksine til ca. 70.000 
barn. 
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Første møte på nyåret har klubben i mange år arrangert en julesammenkomst for beboere ved 
Bondi bo-og behandlingssenter i Asker. I de senere år har programmet bestått av en liten kor-
konsert, opplesning, allsang og hyggelig prat mellom beboere og Rotarianere til servering av 
kaffe og julekaker. 
Klubben har et etter hvert fått et omfattende samarbeide med Nesbru Videregående Skole. 
Samarbeidet omfatter organisering av Yrkesmessen hver høst i november. Der deltar 
yrkesinformanter, noen fra klubbens egne medlemmer eller andre som vi henter inn fra 
klubbmedlemmenes nettverk.  
Klubbens medlemmer er også aktive i forbindelse med de årlige arbeid med Ungdomsbedrift  
/Ungt Entreprenørskap. Her deltar de som mentorer eller jurymedlemmer. 
Du har kanskje det samme verdigrunnlag som Rotary og kunne tenke deg et slikt nettverk. 
Gjennom medlemskap i klubben får du: 
• Fellesskap med nye interessante mennesker fra forskjellige yrker • Få høre på mange 
spennende foredrag en kveld hver uke • Delta i klubbens sosiale arrangementer • Få anledning 
til å delta på bedriftsbesøk • Delta i klubbens aktiviteter/prosjekter • Egenutvikling gjennom 
ledertrening • Bidra med innsats i Rotary ’s humanitært arbeid både nasjonalt og 
internasjonalt. 

 
 
Guvernøren fikk også invitasjon til jubileumsfeiring senere på året. Vellykket 
jubileumsfeiring i Nesbru Rotary Klubb (40 År)med utdeling av PHF, bl.a. til 
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chartermedlemmer som fortsatt er aktive i klubben. Klubben feiret seg selv og de 40 år med 
en skikkelig Charterfest den 31. mai, i de nye festlokalene Verkstedet til NaKuHel på Sem. 
(Alle foto: August Nilssen, Nesbru Rotary) 
 

 

3.1.36 Nesbyen 18.september 2017 
#Guvernørbesøk - denne kvelden er turen kommet til Nesbyen. Nesbyen Rotary klubb møtes 
på Thoen hotel mandager kl 18.00. Klubben har et aktivt miljø.  
 
Siden 2001 har Nesbyen Rotaryklubb arrangert WINTERCAMP for utenlandske 
utvekslingsstudenter i Norge. Campen finner sted i januar/februar. Til nå har vi lært godt over 
300 ungdommer fra hele verden å stå og gå på ski, forteller klubben. Ca. halvparten av 
deltakerne kommer fra land som sjelden eller aldri har snø, og har derfor ingen vintererfaring 
før de kommer til Norge. Klubben har også engasjert seg i RYLA (lederutvikling for unge) og 
Deaf Aid.  
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Det lokale engasjement har gjennom årene bestått i skogplanting, rydding av turstier og 
vårpuss på Hallingdal museum, frivillig tjeneste på Mortensløkka ungdomsskole, rusinfo. 
Klubben har stått for restaurering av den gamle mølla på Hallingdal museum og gitt bidrag til 
restaurering av altertavlen på Nes kirke. Har du lyst til å engasjere deg - ta kontakt med 
klubben  
 
Guvernøren deltok også i Nesbyens jubileumsfeiring, som ble meget vellykket. Klubben laget 
i anledning jubileet en flott video i moderne musikkdrakt (rap) som på en veldig fin måte 
presenterte klubben og Rotary.  
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3.1.37 Nordberg 27.november 2017 
Hyggelig #Guvernørbesøk i Nordberg Rotary klubb i kveld. Nordberg Rotary Klubb holder til 
på Tåsen Seniorsenter i Oslo og har medlemsmøter hver mandag kl 19.15. Klubben har et 
aktivt sosialt engasjement og et godt miljø.  
 
I over 20 år har klubben 1. mandag i november arrangert veldedighetskonsert med Magnolia 
Jazzband i Nordberg kirke. Overskuddet fra konserten brukes til å støtte ulike prosjekter både 
lokalt og internasjonalt. Fjorårets overskudd på kr 45.000 ble fordelt på ny fane til Tåsen 
Skolekorps, prosjektet Young Friends hvor ungdom på Balkan møtes i Oslo, Polio + - Rotarys 
bidrag til utryddelse av Polio, samt videreføring av klubbens vannprosjekt i Brasil.  
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3.1.38 Nordstrand 4.september 2017 
#Guvernørbesøk. Nordstrand Rotary ble startet i 1960 og har i dag i underkant av 50 
medlemmer. 
 
Klubbens største prosjekt er den årlige musikk-konkurransen der unge utøvere av klassisk 
musikk fra hele landet møtes til musikalsk kappestrid. 20. mars 2018 arrangeres denne 
konkurransen for niende gang. Konkurransen har bred  anerkjennelse og tiltrekker seg utøvere 
av ypperste klasse. Bratsjisten Eivind Holtsmark Ringstad vant f. eks. Nordstrand Musikk-
konkurransen før han gikk til topps i den europeiske Eurovisjonsfinalen. Takket være et stort 
publikum og stolte sponsorer skaper disse konkurransene et overskudd som går til Rotarys 
arbeid mot polio. 
 
Nordstrand Rotary har i mer enn ti år støttet arbeidet med utvikling av Ljanselva Miljøpark 
som har utviklet kvaliteten av et av Oslos viktigste vassdrag. Nordstrand Rotary er også en 
støttespiller for Signo Conrad Svendsen senter som ligger i klubbens nærområde og gir bo-, 
helse- og omsorgstjenester til døvblinde og døve med særlige behov. Her har Nordstrand 
Rotary blant annet bidratt til oppbyggingen av en sansehage. Klubben har et samarbeid med 
nærliggende videregående skoler og hadde før sommeren en vellykket sommerfest for 
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bofelleskap i bydelen. Av andre tiltak i nærområdet kan nevnes en årlig Rusken-aksjon i 
forkant av 17. mai-feiringen. 
 
Gunther Motzke er president i Nordstrand Rotary 2017-2018, og blant medlemmene er Bård 
Lund som er nominert guvernør i Rotary-distrikt 2310 i 2020/21 (foto: Ottar Julsrud) 

 

3.1.39 Oslo 
 
Guvernørbesøk i egen klubb Oslo Rotary Klubb. Klubben er nordens eldste, og har 200 
medlemmer. Klubben var også pådriver i oppstarten av vårt distrikt i 1927. Distriktet fikk 
nummer 67 - det første som ble etablert i Norden. Past president i ORK Nils Parmann ble den 
første guvernør. SPATEX murmansk – et prosjekt tilsvarende FRETEX i regi av 
frelsesarmeen, partnerskap med ungt entreprenørskap i Oslo, Gatelag -fotballstiftelsen og 
yrkesveiledning for elever ved Oslo Handelsgymnasium har vært noen av prosjektene de siste 
år.  Konserthusserien er også et populært tiltak både for Rotaryanere og ikke-rotarianer. Oslo 
Rotary Klubb har i nær hele sin historie hatt tilhold i Grand Hotel på Karl Johan. Nå er 
klubbmøtene i den nyrestaurerte kjelleren i Grand Café. Medlemmer og gjester er hjertelig 
velkomne torsdager kl. 11:45-13:00. 
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3.1.40 Oslo International 18.oktober 2017 
 
#Guvernørbesøk . Oslo International Rotary Club is an English speaking Rotary Club whose 
dynamic, mostly expat members represent many nations. The club was established in 
12.01.2012. Meetings at Oslo International House Wedensday 18.30. It aims at gathering 
Norwegians and Non-Norwegian nationals under the Rotary´s main objective - service - in the 
community, in the workplace, and around the globe. Oslo International Rotary Club have 
signed a Memorandum of Understanding with Sylhet Agricultural University (SAU), 
Bangladesh. The goal of this scholarship program is to assist young scholars financially to 
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pursue their bachelor studies at SAU. 

 
 

3.1.41 Oslo Nord  
Svært vellykket 30-års jubileumsfest i Oslo Nord Rotary i går kveld. Klubben er distiktets 
minste med 13 medlemmer, men blandt de mest aktive! Klubben var i 2016/17 distriktets nr. 1 
klubb med bidrag til The Rotary Foundation per capita. Til høsten starter de opp ny Rotaract 
klubb, og arrangerer RYLA sammen naboklubbene. President Unni Steinsrud kunne i sin tale 
foretelle om stort engasjement opp gjennom årene. Veldig hyggelig med to av 
chartermedlemmene fortsatt som aktive medlemmer. Og fadderklubben var representert! 
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3.1.42 Oslofjord St.Hallvard 
Klubben har i Rotaryåret vært under oppbygging under ledelse av AG Tore Røen. Klubben 
har jevnlige møter og flere nye medlemmer på vei. 

3.1.43 Oslo Vest 23.august 2018 
Guvernørbesøk i Oslo Vest Rotary klubb i dag med lydhøre og engasjerte tilhørere. Klubben 
møtes på Schafteløkken i Oslo, har 58 medlemmer hvorav 20 kvinner, og et meget godt miljø. 
Klubben har over årene engasjert seg i mange spennende prosjekter. Rotary Young Friends er 
velkjent for hovedstadens rotarianere. Klubben inviterte også lederen for FNs klimapanel, Dr. 
R. K. Pachauri til Oslo. Han presenterte hovedfunnene i klimapanelets 5. hovedrapport for 
nær 500 tilhørere i Gamle Logen. Arrangementet gjorde det mulig for klubben å donere et 
betydelig beløp, 180.000 NOK, til Rotary sitt verdensomspennende prosjekt PolioPlus. 
I nærmiljøet har klubbens medlemmer vært turkamerater i samarbeide med Frognerhjemmet.  
Klubbens fokus på yrkesnettverk realiseres ved at medlemmene blir kjent med hverandres 
arbeidsplasser gjennom egne lunsj- eller ettermiddagsmøte, der egen bedrift og arbeidsplass er 
tema.  
Klubben har god plass til flere yrkesaktive medlemmer. Ta gjerne kontakt.  



Distrikt 2310   
 

Årsrapport 2017-18  Side 98 
 

Hjemmeside: http://oslovest.rotary.no/ 

 
(foto:  Bjorn Hagen ) 
 

3.1.44 Raukvin 15.januar 2018 
Hyggelig #guvernørbesøk i Raukvin Rotary klubb med gode diskusjoner. Klubben møtes 
mandager kl 16.45 i sjarmerende lokaler på Kornmagasinet i Røyken, som eies og drives av 
Røyken Historielag. Klubben er en av to klubber i Røyken kommun. Raukvin er et 
sammensatt navn som henspeiler på topografien i det sentrale området av bygda. "Rauk", eller 
egentlig "Hrauk", betyr haug og "vin" betyr slette eller gresslette. Den siste delen av navnet 
finner vi forøvrig igjen i Leiv Eriksons Vinland, et gresskledt sletteland på New Foundland. 
Raukvin Rotaryklubb har charterdato 6. mai 1988. 
Klubben har mange og gode tradisjoner, bl.a markering hvert år ved minnebautaen 8.mai. 
Klubben deltar lokalt bl.a ved arrangementet Semiaden. Raukvin Rotaryklubb overrakte en 
hjertestarter til Røykenbadet under åpningen i 2017. Klubben er opptatt av ungdom, og hadde 
flere år utvekslingsstudenter og en Rotaractklubb. Hvert år sender de også deltaker til 
#RYLA. Klubben har også hatt utenlandsprosjekter - bl.a et samarbeidsprosjekt om et 
skolebibliotek i Latvia 
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3.1.45 Rollag og Flesberg 22.august 2017 
Rollag Flesberg Rotaryklubb er en aktiv klubb som møtes i Lampeland syd i Numedal. Årets 
guvernørbesøk i kveld med fokus på Rotary inn i fremtiden. President Helge Hvashovd og 
styret informerte om en aktiv klubb med svært godt sosialt miljø -og med tiltak i lokalmiljøet 
som f.eks; Rusinfobrikka - til ungdomsskolene i Rollag og Flesberg (målgruppe foresatte), 
tilbud om kirkeskyss for eldre (i Flesberg) og dugnader, bl.a. fast hver vår på bygdetunet i 
Flesberg (Dåset). Guvernøren roste klubben bl.a. for regelmessig og god dekning av klubben i 
media. For alle potensielle medlemmer : - Nedslagsfeltet for klubben er både Rollag og 
Flesberg. Ta kontakt med klubben, som både har egen oppdatert Facebookside og 
hjemmeside. 
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3.1.46 Røyken 13.november 2017 
#Guvernørbesøk. Røyken Rotary Klubb møtes på Høyenhall mandager 18.30. Klubben er 
kjennetegnet ved  trivelig sosialt miljø, gode foredrag om ulike sider ved samfunnet og verden 
vi lever i, interessante diskusjoner og enkeltprosjekter med sosial profil. 
Klubbens medlemmer har bakgrunn fra ulike yrker og posisjoner, i pakt med Rotarys 
grunnidé. Med foredrag og innlegg fra eksterne og interne skaper dette et kunnskapsmiljø som 
spenner over mange temaer og fagområder. Klubben er åpen for å få flere medlemmer slik at 
spennvidden blir enda større.  
Røyken Rotary Klubb er også i år medarrangør i Semiaden sammen med Rotary-klubbene 
Asker, Nesbru, Skaugum, Hurum og Raukvin. Klubben er tidvis engasjert i 
ungdomsutveksling, og sender hvert år kandidater på RYLA. Klubben deler også ut en en 
hedersbevisning for uegennyttig og medmenneskelig innsats. Denne deles fortrinnsvis ut til 
kandidater hvis innsats ellers går mer upåaktet hen. Røyken MC-Ravnene er en av mottakerne 
for sitt arbeid for å skape trygghet for ungdom. 
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3.1.47 Sandvika 10.januar 2018 
#Guvernørbesøk i Sandvika Rotary Klubb onsdag kveld. Klubben møtes på Thon hotell 
Oslofjord i Sandvika onsdager kl. 18.00. Det er en vital 55 åring med 40 medlemmer som 
bl.a. skal arrangere Jubileumskonsert i Helgerud kirke 11. april kl. 19.00 hvor alle er invitert. 
Inntektene fra konserten går til ett av klubbens humanitære prosjekter – utstyr til nytt 
behandlingssenter for hjelp til handikappede barn og deres familier i KwaZulu Natal i Sør-
Afrika.  
I forbindelse med 50års jubileet gav klubben ut en jubileumsbok som ble overrakt 
guvernøren. Daværende president Tore Westerbø skrev i forordet:  
 
«Sandvika Rotary klubb består av mennesker som setter pris på et godt kameratskap, 
interessante foredrag på møtene våre hver onsdag, og som sammen ønsker å drive prosjektene 
våre, som nettopp har som hensikt «å gagne andre» - både internasjonalt og i vårt nærmiljø.»  
Om Rotarys verdigrunnlag skriver han: «Rotarys motto, å gagne andre, er det overordnede 
formålet med hele Rotarys virksomhet. En test vi har som hjelpemiddel, er kjent som 4-
spørsmålsprøven. Det ligger i dette at en rotarianer har interesse og forståelse for andre 
mennesker, viser toleranse, medmenneskelighet og tar andre mennesker på alvor. Dette 
gjelder i forhold til alle mennesker – i privatlivet, yrkes- og samfunnsliv, internasjonalt og 
ikke minst i forhold til hverandre i vår klubb.» 
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Årets president Knut Engebu gjennomfører dette «jubileumsåret» i samme gode Rotaryånd – 
og i lys av årets interne motto: Rotary – Making a difference. 

 
 

3.1.48 Skaugum 29.august 2017 
Skaugum Rotaryklubb ble stiftet 21. Januar 1971. Klubben har i dag 30 medlemmer. Av disse 
er ca. 30 prosent kvinner. Medlemmene representerer en rekke ulike yrker og bransjer. 
Klubben møtes i trivelige lokaler på ærverdige Venskaben i Asker, og har et meget godt miljø 
og stort engasjement for nærmiljøet. Sentralt i klubbens arbeid står samarbeidet med 
NAKUHEL og arrangementet Semiaden – den store familiedagen ved Semsvannet i Asker. 
Klubben er engasjert i arbeid med ungdom, som ungdomsutveksling, RYLA og stipendier til 
studier i Georgia, USA. Skaugum Rotary har mange ulike sosiale tilstelninger som rakfisklag 
og sommeravslutning. Klubben har plass til flere samfunnsengasjerte medlemmer. Interesserte 
oppfordres til å kontakte klubben. Hjemmeside se : http://skaugum.rotary.no/ 
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3.1.49 Uranienborg 21.september 2017 
Lunsjmøte i Rotary i dag. #Guvernørbesøk. Uranienborg Rotary møtes torsdager kl 11.45 på 
restaurant Feinschmecker i Oslo. Klubben legger vekt på å være et attraktivt yrkesnettverk og 
er engasjert i humanitært arbeid. Uranienborg har de siste årene bl.a støttet et barnehjem i 
Litauen. Klubben har i dag 56 medlemmer hvorav 14 kvinner, og ser gjerne kvinneandelen 
høyere. Klubben har mange sosiale møteplasser utenom lunsjmøtene, noe som er med på å gi 
et meget godt miljø. Ikke minst er klubben opptatt av å ta godt vare på nye medlemmer og 
introdusere dem til Rotary. Litt morsomt at klubben har ”Sinnataggen” som "klubblogo", i 
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forståelse med Vigelandsmuseet. 

 
 

3.1.50 Vestheim 6.februar 2018 
Guvernør Stig Asmussen nærmer seg slutten på sine #guvernørbesøk i klubbene. I går var 
turen kommet til Vestheim Rotary i Oslo. Klubben møtes i Restaurant Ophelia i Holbergsgt. 
tirsdager 17.15. Klubben har en stabil medlemsmasse på ca. 50 medlemmer, hvorav 12 
kvinner. Kvinner nevnt fordi vi har et uttalt mål om å få en bedre kjønnsbalanse i Rotary. Per i 
dag er kun 21% av våre medlemmer kvinner.  
Vestheim Rotary har gode prosjekter og et godt sosialt miljø. Klubben har vært engasjert i 
internasjonale prosjekter, bl.a. i Kenya og lokalt i samarbeide med Frognerhjemmet. 
En av utfordringene fra guvernør til presidentene ved inngangen til dette Rotaryåret var: 
«Etablere eller oppretthold partnerskap med en bedrift, offentlig etat eller frivillige 
organisasjoner og samarbeid om et prosjekt.» 
Vestheim har som svar på dette innledet et samarbeide med Diakonhjemmet Sykehus AS. 
Vestheim Rotary etablerer et mentorprogram som skal hjelpe ledere på Diakonhjemmet til å 
konkretisere og nå sine mål i yrkeslivet. Viktige parametere er å tydeliggjøre «adeptens» 
egenskaper, utvidelse av personlig nettverk, spre kompetanse på tvers av yrker og kunnskap 
om praktisk ledererfaring mm. Prosjektet går i første omgang over ett år, og styres av HR 
Direktøren på Diakonhjemmet og programansvarlig i Vestheim Rotary klubb.  
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Guvernøren synes dette var et meget positivt tiltak, hvor Rotary også får utnyttet de store 
ressurser i seniorenes kompetanse til beste for samfunnet 

 

3.1.51 Østensjø 
Ikke besøkt. 

3.1.52 Ål – 21.august 2017 
Veldig hyggelig guvernørbesøk i Ål rotary klubb. Uformell ramme rundt møtet, langt oppe på 
fjellet over Ål sentrum. Ål Rotary er en klubb på 23 medlemmer, og er åpen for nye 
yrkesaktive. Klubben ønsker også større kvinneandel. Av prosjekter har klubben bl.a. vært 
engasjert i Deaf Aid i Kenya og i Skogparken i Ål. Vi fikk innføring i lokalhistorie og om 
Jeger og fiskeforeningens arbeid med ungdom. Guvernør Stig Asmussen holdt et engasjert 
innlegg  - les mer om hans temaer på https://guvernorbloggen.blog/: 
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3.2 Arrangementer mv. 
I det følgende omtales en håndfull arrangementer i Rotaryåret 2017-18 i regi av klubbene. Det 
finnes veldig mye god informasjon om diverse arrangementer og prosjekter på klubbenes 
hjemmesider og klubbenes årsrapporter. Det vises også til prosjektoversikten i Trf rapporten 
vedlagt årsmeldingen. Her omtales et fåtall vidt forskjellige arrangementer som Guvernøren 
fikk anledning til å delta på i Rotaryåret. 

3.2.1 Semianden – høstens vakreste eventyr 
Semiaden er den store familiedagen i Asker hvor organisasjoner og foreninger viser frem sine 
programmer og lager aktiviteter for helefamilien. Semiaden 2017 ble arrangert søndag 10. 
september. Det ble en stor opplevelsesdag i og rundt Semsvann i Asker. 
Semiaden organiseres og arrangeres som et fellesprosjekt mellom Rotaryklubbene i Asker, 
Røyken og Hurum.  
Overskuddet går i sin helhet til NaKuHel i Asker.  
Åpning ble i år foretatt av Ordførerne i nye Asker og Rotary sin Guvernør Stig Asmussen  
Program og arrangementsinfo her:  
https://nb-no.facebook.com/semiaden/ 
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Veldig sporty ordførere som gjerne stilte i tidsriktige Rotarycaps fra guvernøren. Her med 
Røykens ordfører Eva Noren Eriksen, Askers ordfører Lene Conradi og Hurums ordfører 
Monica Vee Bratlie, som sammen guvernør Stig Asmussen kastet glans over arrangementet 
og holdt hver sin flotte velkomsttale. 
 

 
 

3.2.2 Rotary Yout Exchange 
Rotary har flere programmer for ungdommer. Felles for disse er at de skal gi deltakerne 
minner og kunnskap for livet. Gjennom Rotary Exchange/Ungdomsutveksling får unge 
mennesker muligheter til å lære et nytt språk, oppdage en annen kultur, og bli virkelig 
internasjonale borgere. I vårt distrikt er det Bente Toftum som har hovedansvaret for alt 
ungdomsarbeidet.  
 
Rotarys Youth Exchange for studenter fra 15 til 19 år, er sponset av Rotaryklubber i mer enn 
100 land. Det er ingen forutsetning at du har rotarymedlemmer i familien. Varigheten på de 
langsiktige programmene er et fullt akademisk år. Studentene går på lokale skoler og bor 
sammen flere vertsfamilier i løpet av året. Kortsiktige programmer varer fra flere dager til tre 
måneder, og er ofte strukturert som leirer, turer eller homestays – gjerne når det er ferie på 
skolene. 
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Kandidater bør være ledere på sine skoler eller i lokalsamfunnet. Det er den lokale 
Rotaryklubb som er sponsor, og som man må ta kontakt med for å høre om muligheter for 
utveksling. Det er veldig givende også å være vertsfamilie for utvekslingsstudenter. Det gir en 
internasjonal opplevelse direkte i hjemmet ditt og for barna dine. 
 
Vi tilstreber at de Utvekslingsstudentene som kommer til Norge får oppleve Norge på en god 
måte. Slik er det også i det landet du søker deg til som utvekslingsstudent. Ofte er det flere 
felles samlinger i løpet av året.  
 
Norske utvekslingsstudenter samles for eksempel i Holmenkollen i forbindelse med 
Holmenkolldagene. Nesbyen Rotary klubb har de siste 18 årene arrangert Wintercamp en uke 
i februar, for alle utvekslingsstudentene som kommer til Norge. Studenter som aldri har hatt 
ski på beina, lærer langrenn og slalåm. Bildene er fra Wintercamp i år – 23 studenter fra 9 
land. 
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Rotary kvalitetssikrer sine programmer og vertsfamilier, slik at alle parter skal få mest mulig 
ut av utvekslingsprogrammet. Mange vellykkede utvekslinger har startet med en familie som 
ønsker utveksling for en av ungdommene i familien.  I samråd med den lokale Rotaryklubb  
finner de frem til gode løsninger, også når de selv skal motta en student tilbake. 
Rotary Internasjonal har fastlagt egne retningslinjer for Rotary Youth Exchange, for å hjelpe 
Rotaryklubber og distrikt til å gjennomføre sin ungdomsutvekslingstjeneste. Dette som en del 
av Rotarys arbeid for å øke internasjonal forståelse. Guvernøren i distriktet oppnevner egne 
representanter med en DYEO (District Youth Exchange Officer) i ledelsen, som ivaretar dette 
programmet. I Norge koordineres dette også på nasjonalt nivå. 
 
Vårt distrikt har drevne ledere med eget ansvarsområdet for disse programmene, som kan 
hjelpe båre klubber og utvekslingsfamilier med råd, veiledning og oppfølging. Dette er en del 
av våre Ungdomstjenesteprogrammer. 
 
Rotarys nettverk sørger for at utvekslingsstudenten til enhver tid har noen som kan hjelpe seg, 
dvs. vertsfamilie, egen rådgiver i Rotaryklubben der du kommer, og hele Rotary-nettverket 
både i Norge og i vertslandet. En utveksling gjennom Rotary er gunstig økonomisk, fordi det 
ikke er noen som får betalt for å være vertsfamilier eller administrator. 
Interesserte familier eller Rotaryklubber kan kontakte vår DYEO Pål Morten Skollerud på 
epost pms@skollerud.com, leder for ungdomstjeneste Bente Toftum på epost 
btoftum@DELOITTE.no, eller den nasjonale koordinater Roald Fiksdal på epost 
mdyeo@rotary.no 
 

3.2.3 Gardermusikken 
Den årvisse konserten med HM Kongens Gardes musikkorps gikk av stabelen i Bærum 
kulturhus i Sandvika. Konserten er i samarbeid med og støtte til Kolsås Rotaryklubb og 
Kolsås Inner Wheel klubb. Og som vanlig går overskuddet uavkortet til verdige humanitære 
formål.  I år er Bærum sykehus/barneavdelingen og Rotarys Polioprosjekt mottakere. Og 
Gardemusikken under ledelse av major Bjørn Bogetvedt, leverte en flott konsert som 
publikum satte stor pris på. Synlig fornøyde presidenter i klubbene, og prosjektleder Sverre 
Øverland i Kolsås Rotary, ble gratulert etter konserten av en like begeistret guvernøren for vel 
gjennomført prosjekt. Godt over 400 betalende gjester sørger for et overskudd på ca 100.000 
kroner til de gode formål. 
 
For å holde sitt høye nivå, er 3 gardekompani med sin musikktropp og drilltropp avhengig av 
konstant tilgang på dyktige og motiverte soldater. Er du interessert i tjeneste, eller kjenner 
noen som er interessert i førstegangstjeneste i 3.gardekompani - se på 
www.musikkogdrill.com 
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3.2.4 Nordstrand Musikkonkurranse 

Nordstrand Rotary Klubb arrangerte for 10.gang sin Nordstrand Musikkonkurranse i 
Nordstrand kirke 14.mars 2018. Nordstrand Musikkonkurranse er en solistkonkurranse 
for unge talenter på nasjonalt nivå. Konferansier er den kjente komponisten og pianisten 
Wolfgang Plagge. Juryen består av John Westbye, Bjarne Magnus Jensen, Rigmor Heistø 
Strand. 

 

  

Også i år fikk vi oppleve noen av landets mest lovende utøvere innen klassisk musikk. 
Årets 7 flotte finalister holdt et imponerende nivå – den yngste bare 13 år gammel. 
Finalister 2018 var: Victoria Lewis (17) på fiolin, Mikhail Zaruykin (17) på klaver, Vera 
Cecilie Aadland (17) på klarinett, Martha-Pil Evertsen Neumer (15) på fiolin, Erlend Sun 
Dragland (18) på basstrombone, Sophia Mina Friedesburg (13) på klaver og Maria 
Felicia Strømsted (17) på fiolin. 
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Vinneren av årets konkurranse ble Victoria Suzanne Willumsen Lewis. Asker-jenta har 
spilt fiolin siden 4-årsalderen – og med undervisning ved Barratt Due. Hun har allerede 
vunnet en rekke priser både som solist, og som medlem av strykekvartetten Agitato. 
Instrumentet hun disponerer er en Bernandel-fiolin fra 1856. Vi gratulerer henne med 
førsteplassen. Men alle finalistene i en slik konkurranse er på alle måter vinnere – og 
musikere vi ganske sikkert vil høre mer til i årene som kommer. Førsteprisen er kr. 
20.000. Øvrige finalister får kr 4.000,-  

 

Konkurransen oppstod for 10 år siden med målsetting om å være en døråpner for unge 
ambisiøse utøvere, og samtidig gi alt overskudd til Rotarys store prosjekt for å utrydde 
Polio. Polio-prosjektet End Polio Now, er et samarbeidsprosjekt med WHO, Unicef og Bill 
Melinda Gates Foundation. Du kan lese mer om vårt End Polio Now prosjekt her: End 
Polio 

Nordstrand Musikkonkurranse har en fin hjemmeside hvor du kan lese mer om 
konkurransen og se flere bilder, se her: Nordstrand Musikkonkurranse . Høydepunktene 
blir også lagt ut på Instagram. I dagene som kommer vil det også bli lagt ut videoer på 
Youtube. 
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Bildene er tatt av fotografene Cecilia Andrea Torp og Israa Mustafa på oppdrag fra 
Nordstrand Rotary Klubb. 

 

3.2.5 Jubileumskonsert i Haugerud kirke 

 
 
Det kan være mange grunner til å jubilere. En er muligheten til å sette et aktuelt tema på 
dagsordenen og gjøre en ekstra innsats. Sandvika Rotaryklubb fieret 55 år i år, og fant at dette 
var en flott anledning til å reise penger til klubbens prosjekt i Sør-Afrika. 
 
115 aktører stilte gratis opp i Helgerud kirke onsdag 11. april. En minnerik kveld hvor jeg 
hadde gleden av å være med å tildele hedersbevisningen Paul Harris Fellow til Ordfører i 
Bærum Lisbeth Hammer Krog for samfunnsgagnlig virke. Jubileumskonserten til Sandvika 
Rotary klubb avsluttes med felles korsang. Ingen satt uberørt tilbake.  
 
Overskuddet på ca 100 000 kroner går uavkortet til innkjøp av utstyr til et nytt ressurssenter 
for barn med spesielle behov i KwaZulu Natal i Sør-Afrika. 
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3.2.6 Verdens Poliodag og FN-dagen 
Den 24. oktober er den internasjonale Polio-dagen. Polio er nå i ferd med å bli utryddet over 
hele verden. Rotary – sammen med blant annet WHO, UNICEF og Bill and Melinda Gates 
Foundation – har stått i spissen for regjeringer, organisasjoner og private velgjørere, som ved 
å forene krefter, nesten har utryddet denne fryktede sykdommen. Men det gjenstår fullstendig 
utryddelse. Til det trenger vi ytterligere hjelp. Dagen ble markert bl.a. med intercitymøte i 
flere regioner. Guvernøren deltok på en god markering i Oslo i regi av Groruddalen Rotary 
Klubb. 
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3.2.7 International Inner Wheel (IIW) 
 

 
Det er vel få medlemsorganisasjoner som historisk har stått Rotary så nært, uten å være en 
direkte del av Rotary International og dets programmer, som Inner Wheel. International Inner 
Wheel (IIW) er en av verdens største kvinneorganisasjoner med over 100.000 medlemmer i 
103 land. I Norge er Inner Wheel delt i fem distrikter med 61 klubber og ca. 1500 
medlemmer. Foreningen er upolitisk, uavhengig og ikke religiøs organisasjon. 
 
En forutsetning for medlemskap i organisasjonen helt frem til 2012, var at ektefellen var 
medlem i Rotary, eller at man hadde en annen særlig tilknytning til Inner Wheel medlemmer. 
Dette ble endret på den 15. Convention i Istanbul. Nå kan alle som går inn for Inner Wheels 
formål, forutsatt at du er kvinne, bli medlem i organisasjonen. 
 
Bakgrunnen for tilknytningen til Rotary er lett å se når man går tilbake i historien. IIW ble 
stiftet i 1924 etter initativ fra Mrs. Margarette Golding, sykepleier og forretningskvinne – og 
gift med en Rotarianer i Manchester. 15. november 1923 samlet hun 27 Rotary ektefeller til 
møte for å diskutere om ikke det arbeidet de allerede nedla i frivillig arbeid skulle organiseres 
i en egen klubb. Som sagt så gjort. 
 
Klubben ble etablert og vokste raskt til en forening av flere klubber. Den første norske klubb 
var Bergen Inner Wheel som ble chartret i 1935, – den første i Europa utenfor Storbritannia. 
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Guvernør Stig Asmussen hadde gleden av å delta på distrikt 31 i Inner Wheel Norge sin 
distriktssamling/årsmøte på Thon Hotel Opera i Oslo lørdag 17.mars 2018.  
 
Distriktet har 17 klubber og dekker området rundt Oslo og Oslofjorden på begge sider. 
Guvernøren ble møtt av en entusiastisk forsamling kvinner med Distriktspresident Astrid 
Øverland i spissen. IIWss formål er å fremme sant vennskap, å oppmuntre til personlig 
hjelpsomhet og tjeneste, og å utvikle internasjonal forståelse. Organisasjonen har et særlig 
fokus på kvinner og barn verden over. Prosjektene kan være internasjonale, nasjonale eller 
lokale.  
 
Hva får jeg som medlem? 
– Du får mulighet til å få venner og nye nettverk i klubben din, samt oppleve samhørighet 
med IW-medlemmer i andre klubber, både i Norge og resten av verden. 
– Du får mulighet til å få større innsikt og bredere utsyn gjennom foredrag, kulturelle 
opplevelser og bedriftsbesøk etc. 
– Du får mulighet til å delta i ulike sosiale hjelpeprosjekter både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Etter hva guvernøren kunne bedømme på sitt besøk, var fortsatt det store flertallet av damene 
ektefeller av Rotarianere – gjerne også ekstra engasjerte Rotarianere. Mange kunne fortelle 
om deltagelse på opptil flere Rotary Conventions, og hadde god kunnskap om Rotary. Men nå 
er foreningen altså åpen for alle interesserte kvinner! 
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3.3 Rotary og media 
 
3.3.1 Ny kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 
Vårt distrikt har dette året deltatt i utarbeidelsen av en ny kommunikasjonsplan for Rotary i 
Norge.  Kommunikasjonskomiteen i NORFO, startet arbeidet med kommunikasjonsplanen 
høsten 2017. Arbeidet er basert på vedtak i NORFOs Vårmøte 2017. I arbeidet har komiteen 
også fått bistand fra kommunikasjonsbyrået Burson Marsteller. I NORFOs-regi ble det 6 
januar 2018 gjennomført en workshop med deltagere fra kommunikasjonskomiteen, styret og 
distriktenes ledelse. Det ble arbeidet i grupper for å identifisere aktuelle 
kommunikasjonsaktiviteter som kan bidra til at Rotary når frem til de riktige målgrupper med 
sitt budskap.  
 
Kommunikasjonsplanen skal gjelde for 3 år, og handlingsplanen er derfor delt inn i ulike 
faser, med starttidspunkt 13.4. 2018 (Vårmøte):  
 1-6 måneder (frem til 1.11.2018)  
 7-12 måneder (1.11.2018 til 1.5.2019)  
 1 - 2 år (1.5.2019 – 1.5.2020)  
 2 - 3 år (1.5.2020 – 1.5.2021)  
 
Hvordan kan kommunikasjon bidra: 
 Synliggjøre mangfoldet i organisasjonen som et ledd i omdømmebygging og 

medlemsrekruttering  
 Bli kjent samfunnsaktør ved å ta sakseierskap til utvalgte områder  
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 Løfte frem kjerneverdiene, fredsarbeidet og det humanitære bidraget for å vise det unike 
ved organisasjonen  

 Øke synlighet og anerkjennelse for arbeidet i klubbene nasjonalt og lokalt ved bruk av 
lokale og sosiale medier  

 Hjemmesider og Sosiale Medier (SoMe) som er rettet mot prioriterte målgrupper  
 
Å gjennomføre planen krever både ressurser og at fagpersoner i Rotary engasjerer seg. 
Kommunikasjonskomiteen ønske lykke til med arbeidet. Det er et håp at også de lokale 
klubber engasjerer seg, og bidrar til å synligjøre våre verdier ute i samfunnet. 
 
En viktig del av Rotarys strategi for de kommende årene er å synliggjøre mangfoldet i 
organisasjonen og de humanitære bidragene vi gjør både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Vi 
mener sosiale medier vil være viktig for å oppnå dette, og for å rekruttere nye medlemmer i 
årene som kommer. 
 
3.3.2 Sosiale medier 
Rotary International er langt fremme når det gjelder å ta i bruk av hjemmesider og sosiale 
nettverk. Rotary Internationals hjemmesider vant i år førstepris som beste webløsning i sin 
kategori kåret av Webby People s Voice Award. 
 

 
 
Vi må bli bedre også i Norge. Distrikt 2310 har dette Rotaryåret benyttet en rekke sosiale 
medier for å nå frem med vårt budskap. Prinsippet er vist i skissen under.

 

Hovedsiden er distriktets hjemmeside, men vi benytter ulike sosiale medier til å støtte opp om 
denne. 
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Det meste av det stoff som gjelder klubber og distrikter som er publisert på Facebook, blogger 
og andre medier, kan man derfor finne igjen på distriktets hjemmeside. F.eks. kommer alle 
oppslag på Facebook også opp som en newsfeed på distriktets hjemmeside. Det skal m.a.o 
ikke være slik at det er nødvendig for noen å være medlem av sosiale nettverk for å få tilgang 
til den relevante informasjonen fra distriktet.  
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Rotary Internationals hjemmesider er nevnt som et førsteklasses sted for å søke informasjon 
og opplæring. I Norge fungerer også vårt eget medlemsnett langt bedre – og med egne 
websider for alle klubber. Det hadde riktig nok vært et ønske med bedre publiseringsverktøy 
på Web-delen. Noen utfordringer har vi ellers også. I løpet av året ble integrasjonen med 
Rotary Internationals sider mye bedre. 
 
Vi har også i stor utstrekning tatt i bruk sosiale medier som publiseringsplatform. En ulempe 
er at bare et mindretall av våre medlemmer er særlig vant med eller bruker sosiale medier 
regelmessig. Men i forhold til samfunnet rundt oss og potensielle nye medlemmer må vi være 
tilstede også på slike plattformer. Det er skrevet mer om dette i den nye 
kommunikasjonsplanen. 
 
Det gir en helt annen opplevelse også å ha tilgang til andre kanaler enn epost. Det er litt som å 
ta spranget fra radio til TV. Hjemmesidene våre har mye informasjon – og de som har fulgt 
oss på sosiale medier – i første rekke Facebook – vet at det er mye som rører seg både i 
klubber, distrikt og Rotaryverdenen for øvrig. Dette får man langt mer glede av ved selv å 
være proaktiv. 
 
Rotary har åpenbart et stort potensiale til å øke omtalen av sine aktiviteter på digitale flater. 
De viktigste medier er lokalaviser og aktivitet på sosiale medier, i første rekke Facebook som 
når lengst ut. Vi har gjennom året sett en rekke lokale prosjekter som de enkelte 
Rotaryklubbene har fått publisert i lokalavisene – og det er svært bra! 
 
Også vår organisasjon har beveget seg. I dag skjer det så mye i vår organisasjon, at det ikke er 
mulig å fange opp dette i f.eks. månedsbrev eller epost til medlemmene. Guvernører, 
presidenter og andre nøkkelpersoner har ingen mulighet til å formidle alt de får tilgang til. I 
dag etableres hjemmesider og andre medier hvor medlemmene selv kan finne relevant stoff. 
Men man må altså søke informasjon selv. 
 
Guvernøren har i år skrevet Blogg - https://guvernorbloggen.blog/ med korte artikler om 
aktuelle Rotary temaer. Ved å dele bloggen i ulike medier, har det til dels vært overraskende 
mange inne og sett på innleggene – en fin måte å bre vårt budskap på.   
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Guvernøren har sendt ut 7 Guvernørnytt i løpet av 
året per epost til klubbene. 
 
Distriktet har egen Facebookside (Rotary Distrikt 
2310: Oslo, Asker, Bærum og Buskerud), samt et 
diskusjons- og delingsforum på facebook (Rotary 
Distrikt 2310 – Diskusjons- og delingsforum).  
 
På vår facebooksiden deles også distriktets 
arrangementer. Videre er det en diskusjonsgruppe 
etablert på det sosiale netttverket Linkedin.  
 
Vi har hatt en egen gruppe for distriktsrådet. Videre 
har Presidentene i distriktet har hatt en egen 
facebookgruppe.  
 
Det er brukere på alle arenaene, men det er en 

overdrivelse å si at Rotarianerne i distriktet er særlig godt representert. Det er stort sett de 
samme entusiaster som går igjen. Erik Brynhildsen i Eiksmarka har f.eks. gått i bresjen for å 
prøve ut en egen informasjonskanal med videopresentasjoner – og det er flere lignende 
eksempler.  
 
Det er etablert et sosialt nettverk også på Rotary.org sine hjemmesider. Funksjonaliteten har 
ikke vært den beste og tilgjengeligheten har vært litt kronglete sammenlignet med de sosiale 
medier vi er kjent med. Vi prøvde ut å danne en presidentgruppe på dette nettverket, men 
dette fungerte for dårlig. 
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I tilknytning til Distriktskonferanse benyttet vi en rekke sosiale medier for å fremme 
konferansen, bl.a. egen blogg og facebookside i tillegg til informasjon via hjemmesiden.  
 

 
 

 
 



Distrikt 2310   
 

Årsrapport 2017-18  Side 124 
 

3.3.3 Webinar 
 
Distriktet vårt er stort, og det skal litt til for å samle alle til kurs. Derfor satser vi i Rotaryåret 
prøvet ut Webinar. Vi har også hatt direkteoverføring fra et distriktsrådsmøte – strømmet på 
facebook.. 29.mai samlet vi 40 deltakere fra distriktet som satt i hver sin stue med hver sin PC 
til webinar om Medlemsnett, klubbenes hjemmesider og e-posthåndtering i distriktet. 

 
  
Vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger, og dette blir fulgt opp neste år for enkle 
små-kurs om forskjellige emner. PDG Trygve Danielsen, vår nye DICO  og Tor Petter 
Gulbrandsen sto for opplegget – et initiativ vi er svært positive til. 
 

3.3.4 Rotary Norden 
 
Tidsskriftet Rotary Norden har siden 1936 vært bindeleddet mellom Nordens rotarianere. Vi 
oppfordrer medlemmene til å velge digital tilsendt utgave, da dette koster oss langt mindre 
enn postforsendelse av bladene. Rotary Norden kan nå leses med en APP på mobilen – som 
kan lastes ned på henholdsvis Android Apps i Googel Play og Iphone App i AppStore iTunes. 
Om du ikke finner frem selv, så har du sikkert noen ungdommer i familien eller blant bekjente 
som enkelt kan hjelpe til. 
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Guvernøren har fått flere gode oppslag i Rotary Norden i dette Rotaryåret.  
 
I forbindelse med avviklingen av Semiaden i Asker, hvor alle klubbene i «Stor-Asker» går 
sammen om et stort familiearrangement hadde også Rotary Norden et oppslag. Bildet viser 
guvernør sammen med de 3 kvinnelige ordførere i henholdsvis Røyken, Asker og Hurum. 
Alle tre fikk en kledelig  Rotarycaps av guvernøren, som de alle brukte resten av dagen! 
 
Ett annet – ett intervju med Guvernør – hvor Rotary Norden ønsker å vise en litt annen side av 
Rotarianere. Det er sikkert ikke første gang en guvernør besøker klubbene på en stor Harley 
Davidson motorsykkel – men et artik oppslag ble det. Visste du f.eks. at Rotary har en 
motorsykkelklubb?  
 
Et tredje oppslag dekker vår vellykkede Distriktskonferanse i 2017 – Rotary Making a 
Difference. Konferansen ble svært vellykket, og Rotary Norden fikk dette frem på en meget 
god måte. 
 
 
 
 
Rotary Norden 6 2017 
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Rotary Norden nr. 1 2018 
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https://epaper.hansaprint.fi/Rotary/ROT18_01/34/ 
 
Rotary Norden nr 3 2018 
 
Ett eller to år som Distirktsguvernør? 
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4 Rotary utenfor distriktet – en del av et større nettverk 

4.1 Rotary International og medlemskontingenten 
Forvaltning av Rotary Internationals finansielle eiendeler er et av de viktigste 
ansvarsområdene både for Rotary`s faste ansatte og frivillige. Mer enn 70% av Rotary 
Internationals inntekter kommer fra medlemskontingenter. Det er en sentral oppgave for 
Rotary Internationals styre, komiteer og ansatte å forvalte betrodde midler, slik at midlene 
benyttes til  de prioriterte formål. Videre å påse at Rotary International fortsetter å ha en sterk 
finansiell stilling inn i overskuelig fremtid, slik at man på best mulig måte kan betjene 
Rotarianere, Distrikter og klubber også i årene foran oss. 
 
Av den årlige kontingent i 2018 på $60 går grovt sagt 54% direkte tilbake til Rotarianere i 
form av arbeid i styret, komiteer, opplæring av distrikts ledelse og support til klubbene. 22% 
av midlene øremerkes til å øke bevisstheten og kunnskapen om Rotary og Rotary image, og 
24% avsettes til administrasjon og compliance. 
 
Rotary`s finansdirektør, Lori Carlson, diskuterer organisasjonens finansielle femårsplan med 
styremedlem i RI og Treasurer Mikael Ahlberg. Gjennom denne skal man også sikre 
finansieringen av medlemmenes ønsker og ambisjoner om: 
 
Forbedret opplæring 
Bedre måter å forbinde klubber 
Ytterligere planleggings ressurser 
Flere Online verktøy 
Lederutviklingsplaner 
Sosiale medier – opplæring/trening 
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4.2 Rotary Institute & GETS 2017 Riga, Latvia 
Rotary International har ca 530 distrikter ledet av en guvernør. De 530 distriktene er delt inn i 
34 soner. Hver sone har representasjon i styret i Rotary International. For å effektivisere, deler 
to og to soner på et styremedlem, for vårt vedkommende sone 15 og 16. Norge med sine 
distrikter er organisert i sone 16. Norge hadde en styrerepresentant i Ris styre i perioden 
2012-2014 (Barry Matheson), og vil etter turnusen få en ny representant i 2022. En RI 
director (styrerepresentant) nomineres av en komite bestående av en representant for hver av 
distriktene i den sonen representanten velges fra. Valget skjer september-november 2020. 
 
Hvert år arrangeres det et sone Institute hvor ledelsen i Rotary International og lederne i 
distriktene deltar. Opplæring av DGE skjer også i tilknytning til Institute. Her får han for 
første gang møte sine kollegaer innenfor de to sonene vi tilhører, før avsluttende opplæring 
hvor alle verdens guvernører deltar – International Assembly.  
 
Rotary utnevner såkalte Rotarykoordinatorer innenfor utvalgte områder, som skal være en 
servicefunksjon for distriktsguvernørene med sin kompetanse og ressurser til å assistere med 
seminarer, trening og annen hjelp guvernøren eller andre i distriktsledelsen måtte ha behov 
I tilknytning til Institute arrangeres også forskjellige seminarer for ledere innenfor TrF/Polio, 
Kommunikasjon og Medlemskap mfl. 
 

 
 
Bilder guvernøren tok fra starten på Institue i Riga:  Sjarmerende start på Rotary Institute i 
Riga, før temaet er Rotary Action around the World. Raimonds Vējonis, Latvias president 
gjester konferansen og får #PaulHarris recognition. RI Treasurer Mikael Ahlberg fremholder: 
The best days of Rotary are still to come. Vi får et innblikk i Inter Country Committes - og 
etablering av Svensk/Polsk komite. End Polio Now update ved Dr. Patric O`Connor (WHO) 
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4.3 Rotary International Assembly 
Rotary International Assembly, "Guvernørskolen" ble som tidligere år arrangert i midten av 
januar 2018 i San Diego, California, USA. Alle DGE'er fra hele verden er samlet til den siste 
opplæringen før de tar fatt på oppgaven som Guvernør 1. juli.  
De 6 norske DGE'ene er alle på plass. 
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5 Økonomi, regnskap og noter Distrikt 2310 
 
Detaljert regnskap for med noter samt revisors beretning foreligger som vedlegg 1. Her gis det 
bare en helt summarisk oversikt over de økonomiske resultatene for distriktets aktivitet i 
rotaryåret 2017-18. 
 
Regnskapet viser et overskudd på kr 181 261,-. Regnskapet er fremlagt av finanskomiteen i 
distriktet. Regnskapene er revidert av Ernst & Young AS ved Vidar Særheim. Signert 
revisjonsberetning følger regnskapet som fremlegges for Årsmøtet  
 
I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er 
tilstede. Forutsetningen om fortsatt drift legges til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 

6 The Rotary Foundation 
Vår aktivitet dette året fremlegges som egen rapport som del av denne årsmelding i vedlegg 2.  

7 Med Rotary for fremtiden 
Vi er stolte over vårt Rotary. En organisasjon som, siden Paul Harris og hans venner i 1905 
stiftet en sosial klubb i Chicago med formål: vennskap, nettverk og å drive forretning, har 
vokst til 1.2 millioner medlemmer i 35.633 klubber i nær hvert land i verden. Fra å være en 
lokal klubb for hvite menn, er medlemmene i dag kvinner og menn med nær sagt enhver 
etnisk bakgrunn, forskjellig religiøst ståsted, politisk syn og geografisk tilhørighet. Og vi har 
blitt en organisasjons med et uttalt felles motto: Serice Above Self. 
 
Rotary følger med i tiden. Endringsledelse har blitt et mantra. Vi kan ikke bare forvalte det 
bestående, men må også sørge for at vi tilpasser oss og kommer styrket ut. 
Strategi er en kontinuerlig prosess. I Rotary vedtas disse ikke i lukkede styrerom, men følger 
av omfattende Research og studier. Med bakgrunn i slike, ble Rotary´s nye visjon vedtatt i 
fjor sommer: 
 
“Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — 
across the globe, in our communities, and in ourselves.” 
 
Visjonen skal hjelpe oss å sette kursen videre. Rotary skal vitaliseres og vokse, også i årene 
som kommer, og være relevant for nye generasjoner. Visjonen reflekterer den innflytelse og 
påvirkningskraft vi aspirerer til i verden og i oss selv. Med bakgrunn i den nye visjon, utvikles 
en ny strategisk plan for årene som kommer. 
Strategiprosessen er inne i sitt andre år, og gir oss mulighet for å analysere Rotary`s styrke og 
svakheter, muligheter og trusler. 
 
Hva har skjedd i Rotary de siste årene? 
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Rotary`s strategiske satsningsområder har vært tredelt: å støtte og styrke klubbene, øke 
humanitær innsats, samt forsterke profil, PR og omdømme. 
 
For å styrke og støtte klubbene har Rotary International brukt store ressurser på å etablere sin 
nye hjemmeside, som gir våre medlemmer, samarbeidspartnere, sponsorer, donorer og andre 
interesserte, førsteklasses informasjon om vår organisasjon. Det er også etablert interne 
medlemssider, som knytter alle medlemmer over hele verden samme i et nettverk. I 
medlemsnettet finnes et eget Brand Center, informasjon om The Rotary Foundation og online 
søknadskjemaer for tilskuddsmidler, et online læringssenter, verktøy for medlemsutvikling, 
billeddatabaser mm. Særskilt kan nevnes resurser for klubb og distriktsadministrasjon, 
herunder Club Central, et styringsverktøy som hjelper klubber i deres planlegging. 
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Club Central gir bl.a. guvernør og ledere i klubbene mulighet til å følge planprosessene i hver 
enkelt klubb, samt å måle resultater. Den tid da klubbene rapporterte målsettinger og 
resultater på papir til sin guvernør er forbi. 
 
Vi registrerer innbetalinger til våre fonds og antall timer frivillig arbeid, – erfaringstall som 
hjelper oss i styring, men som også er viktige verktøy eksternt overfor beslutningstakere og 
partnere vi samarbeider med. 
Vi kan være stolte av resultatet. Websiden vant i år førstepris som beste webløsning i sin 
kategori kåret av Webby People s Voice Award. 
 
Vi ønsker å gjøre en forskjell i verden. Polio Plus prosjekt, hvor vi sammen Verdens 
helseorganisasjon, Unicef, og Bill & Melinda Gates Foundation er katalysatorer for utrydding 
av polio, har demonstrert hvordan Rotary faktisk har gjort en forskjell i verden, gjennom 
partnerskap med andre organisasjoner, regjeringer og vårt nettverk. Vi startet i 1979 med 
vaksinasjon av 6 millioner barn på Filipinene. I dag er Afghanistan, Nigeria og Pakistan de 
eneste land hvor polio fortsatt er endemisk. 99,9% av poliotifellene er utryddet. The Rotary 
Foundation yter tilskudd til en rekke av våre prosjekter lokalt og globalt, finansiert gjennom 
mangeårige innbetalinger fra klubber og donorer. Vi er stolte av at 1 krone til Rotary gir mer 
humanitær tjeneste enn hos de fleste vi sammenligner oss med. 
The Rotary Foundation er rangert helt i toppsjiktet av Charity Navigator, med fire stjerner 
(høyeste rangering). I fjor fikk Rotary også en utmerkelse fra The Association of Fundraising 
Professionals. 
 
I 2011 igangsatte Rotary en rekke tiltak for å klargjøre vår identitet som organisasjon, samt 
styrke vår visuelle identitet og merkevare. En nyutviklet logo forankret i tradisjon, og et 
helhetlig designprogram med bekrivelser og maler, gav oss nødvendige verktøy til å 
presentere oss på en enhetlig måte over hele verden. Effekten kom raskt. Vår merkevare skal 
ikke stå tilbake for Coca Cola, Mercedes eller Apple når det gjelder gjenkjennelse. 
Vi bruker disse nye verktøy til å skape en helt ny internasjonal kampanje. Det er første gang 
siden vi gikk ut med End Polio Now kampanjen. Temaet er basert på vår visjon og vår 
merkevare: «People of Action». I Norge har distriktene også vedtatt en ny 
kommunikasjonsplan, som skal gjelde for de neste tre årene. Som en del av denne kampanjen, 
gir vi klubbene kunnskap og ressurser til å hjelpe seg med eget PR og omdømme arbeide. 
 
Det skjer veldig mye i Rotary for tiden. Vi kan trygt slå fast at Rotary aldri har hatt en slik 
innflytelse og standing på verdensbasis som nå. Det gjenstår fortsatt viktig arbeid med å føre 
vårt Rotary inn i fremtiden, slik at vi kan levere våre klubber og vår organisasjon i ende bedre 
stand enn vi overtok fra våre forgjengere! Men mange grep er allerede tatt. 
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Vedlegg 1  REGNSKAP MED NOTER OG REVISJONSBERETNING 
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Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 

 
Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad 
Postboks 257, NO-1601 Fredrikstad 

 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
 

Til Årsmøtet i Distrikt D2310 av Rotary International 

 
Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
Fax: +47 69 33 88 01 
www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 

 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Distrikt D2310 av Rotary International som består av balanse per 30. juni 
2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens finansielle stilling per 30. juni 2018, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i 
lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter 
vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

 
Øvrig informasjon 
Øvrig informasjon omfatter informasjon i organisasjonens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Før datoen for revisjonsberetningen mottok vi budsjett-tall, men ikke 
årsberetningen/årsmøterapporten. Distriktsguvernør og distriktsøkonom (ledelsen) er ansvarlig for den 
øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige 
informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 



Distrikt 2310   
 

Årsrapport 2017-18  Side 142 
 

 
 
 

vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll; 
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av organisasjonens interne kontroll; 
vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 
konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 
vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk 
i Norge. 

 
 

Fredrikstad, 4. oktober 2018 
ERNST & YOUNG AS 

Vidar Såheim 
statsautorisert revisor 
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Noter til budsjett D2310 2018-19 
Noter: 

1 Medlemskontingent til  distriktet (D2310) basert på medlemstall 07/2018. 
2 Refusjon fra RI er kjent og utbetales juni/juli 2018. 
3 Består av deltakeravgift kurs og forventet mva-refusjon til distriktet (NOK 26.792), 5,34% av 

ca 5, 34% av søknadsgrunnlaget NOK so1.n4(fra regnskapet 2016-17). 
4 DG vil i 2018/19 bo i Hønefoss, dette bidrar til å øke reisekostnadene. 
5 Kto 6112 AG møt er, IPDG (Presidentforum i 7 regioner) 

-DG 20000 
- AG - presidentforum 37300 

57300 
6 Kto 6209 Andre kostnader- TRF seminar/møte 

- DG 
- TRF 

 
7 Vi planlegger 4 utvekslingsstudenter 
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VEDLEGG 3: THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ÅRSRAPPORT FOR 
ROTARYÅRET 2017-18       



Distrikt 2310   
 

Årsrapport 2017-18  Side 146 
 

The Rotary Foundation (TRF) 
 
 
ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 2017-1718 
v/ Trygve Danielsen, DRFCC (District Rotary Foundation Committee Chair) 
 
 
Med utgangspunkt i Paul P. Harris sitt yrkesetiske og sosiale formål med Rotary hadde 
organisasjonen fra starten klare mål med sin virksomhet: Fokus på samfunnstjeneste, lokalt og 
internasjonalt. Dette skapte et behov for å kunne organisere finansiell støtte.  
 
Et viktig trinn i Rotary sin historie var derfor opprettelsen av Rotaryfondet i 1917. 
Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig finansielt fundament i Rotary sitt arbeid for 
å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter 
gjennom et stort antall aktiviteter som etter hvert har hjulpet millioner mennesker. Fondets 
motto er:  
 
DOING GOOD IN THE WORLD 
 
 
Komitéer 
 
Distriktets TRF-komité har bestått av: 

• Trygve Danielsen (Bærums Verk RK) - Komitéleder som også har vært leder av 
underkomitéene Fundraising og PHF, 

• Bjørn Songe-Møller (Bærums Verk RK) - leder av Grants,  
• Lars Kleivan (Oslo RK) -leder av VTT (Vocational Training Teams), 
• Thor Hægh, leder Prosjektoversikter 
• Per O. Aukner, (Eiksmarka RK) - leder Fred og Forsoning 
• Bjørg Månum Andersson (Groruddalen RK) - leder Polio Plus/End Polio Now  

 
 
 
 
Komiteen samlet har vurdert tildelinger av District Grants med Trygve Danielsen som leder. 
 
All økonomi er bokført av distriktets økonomifunksjon via distriktets bankkonto, og revideres 
av distriktets revisor på lik linje med distriktets øvrige økonomiske forhold. 
TRF komiteen har ingen egen bankkonto. 
 
Kvalifiseringsseminaret for 2017-18 ble avviklet 27. september 2017 på Thon Hotel 
Oslofjord. Over 40 deltakere fra 30 klubber i distriktet var tilstede. Nytt kvalifiseringsseminar 
ble så holdt under PETS/Distrikts-treningen i mars 2018. Dette kvalifiserer for søknader til 
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TRF for neste Rotary-år. 
Målet er at TRF kvalifiseringsseminar blir en del av PETS/Distriktstrening hvert år på lik linje 
med de øvrige distriktene. 
Nytt kvalifiseringsseminar er planlagt september 2018 
 
 
Tilgjengelige DDF-midler (District Designated Fund) i perioden til utdeling til District 
Grant 
 
Midler som er innbetalt til Annual Fund ett år, er tilgjengelig for prosjekter 3 år senere. Av 
beløpet går 50% til District Dedicated Fund (DDF) og de øvrige 50% til World Fund.  
Klubbens midler i World Fund styres av TRF sentralt og brukes som støtte til Global Grants 
(GG)-prosjekter i regi av Distriktets/klubbene.   
DDF styres direkte av Distriktet selv.  50% eller mer av DDF-midlene kan i prinsippet kun 
brukes til støtte for Global Grants inklusive til støtte for End Polio Now (EPN).  De resterende 
50% eller mindre kan brukes til District Grants. 
Ubrukte midler i DDF går automatisk tilbake til Annual Fund slik at Distriktets midler 
tilgjengelig for GG, vil på denne måten kunne øke fra år til år. 
 
Distriktet hadde i Rotary-året 2017-18 tilgjengelig USD 14.648 og delte ut til 8 klubber  
USD 14.600. 
I Rotary-året 2018-19 vil distriktet ha USD 13.600 til utdeling. 
 
 
Møtevirksomhet og presentasjoner. 
 Det har vært gjennomført 4 komitémøter. 

Saker blir ellers i hovedsak behandlet pr mail og telefon. 
 

 Komiteen har etablert felles dokumentarkiv hvor alle medlemmer har tilgang, og i 
tillegg også sittende Distriktsguvernør. 
 

 Behandlingsprosessen til District Grant ble gjennomført elektronisk 
 
 Deltakelse på Institute møte (TRF-delen) i Riga i oktober og TRF seminar for alle 

distriktene i Norge i regi av NORFO. 
  
 Dessuten presentasjoner på  

o Både Distriktskonferansen (Årsmøtet) og PETS / Distriktstrening 
o Rotary Akademiet   
o Diverse Rotary-klubber i distriktet 
o Inter-city opplæring i Hallingdalen 
o Presidentsamlinger 
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 Leder av TRF-komitéen har deltatt på 4 Skype-konferanser med de øvrige 5 DRFCC i 
Norge, der både generelle og spesielle TRF-problemstillinger reises, og der man også 
samarbeider om forskjellige oppdateringer. 
 

 Revidert håndbok for TRF i Norge ble publisert 
 
 Det har vært en del bruk/publisering av TRF-stoff og informasjon på distriktets 

hjemmeside, selv om slikt alltid kan bli bedre. 
 
 TRF var representert med stands/Roll-Ups på både Distriktskonferansen og på 

PETS/Distriktsopplærings.  Når det gjelder Roll-Ups har Distriktets Materialforvalter, 
Erik Brynildsen, vært en verdifull og alltid hjelpsom støtte. 

 
TRF Grants underkomité v/ Bjørn Songe-Møller 
Rotary-året 2017-18 har vært brukt til opplæring og gjennomgang av rutiner i tillegg til vanlig 
komite arbeide hvor tildeling av District Grants og Global Grants har vært hovedsaken. 
 
 
Følgende aktiviteter har blitt gjennomført i District Grant/Global Grant komiteen i 2017/2018: 
 

- 4 møter sammen med hele TRF komiteen 
- 2 møter med Lysaker RK 
- Forelesning og sertifisering av klubber om District Grant/Global Grant på Thon Hotel 

Sandvika 
- Forelesning og sertifisering av klubber om District Grant/Global Grant på PETS 
- Behandling av søknader om District Grant (DG) 
- Hjelp til gjennomføring av et større Global Grant (GG) 
- Totalt er det behandlet 14 søknader om DG støtte til prosjekter 
- Det ble gitt midler til 12 DG prosjekter 
- 12 Klubber var sertifisert ved innsending av søknader 
- 2 klubber ble sertifisert i etterkant 
- Disponibelt beløp for støtte var USD 14.648,- 
- Prosjektene ble tildelt USD 14.600,- eller ca.  NOK 114.500,-. 
- Det ble søkt om totalt NOK 168.000,-, slik at DG midler dekket 68% av søkte midler i 

snitt. 
- Alle District Grant prosjekter for Rotary-året 2016-17 er avsluttet og gjennomført 

bortsett fra ett hvor prosjektet ikke ble aktuelt. Beløpet er returnert TRF. 
 

- District Grant prosjekter i distrikt 2310 har hatt en total kostnadsramme på 
NOK 473.000,- dette året. 

 
The Rotary Foundation fører en oversikt over hvor mange prosjekter som blir godkjent etter 
søknad. I år ble 67,7 % av alle søknader på verdensbasis godkjent. Dette gjelder både District 
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og Global Grants. 
Det er gledelig at 100 % av distriktets prosjekter ble godkjent.  
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Detaljer District Grant. 
Følgende klubber søkte om og ble tildelt District Grant midler til sine prosjekter. (USD) 
Vi har her valgt å vise utklipp fra TRF sin database på www.rotary.org. 
 

 
 
 
 
 
  



Distrikt 2310   
 

Årsrapport 2017-18  Side 151 
 

 
Global Grant aktiviteter 
 
1 prosjekt som ligger som utkast (draft) i GG systemet: 
 

 
Prosjektet er i en tidlig fase, og klubb i Norge er Oslo International RC. TRF komiteen 
avventer den videre utviklingen. 
 
 
2 prosjekter er godkjent av TRF dette året: 

 
Prosjektet er initiert av Bekkelaget Rotaryklubb og i tillegg er Oslo Vest og Hokksund samt 
den tyske Rotary-klubben Buxtehude med. Prosjektet er p.t. i en utbetalingsfase. 
 

 

 
Prosjektet administreres av Lysaker RK, og har et totalt budsjett på USD 37.597,- 
Ytterligere 5 Bærumsklubber yter økonomisk støtte til prosjektet: 
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Prosjektet har slitt med at lokal klubb i Etiopia manglet noen delrapporter til TRF for tidligere 
prosjekter. TRF-komiteen har assistert Lysaker RK, og det har vært avholdt 2 møter mellom 
Lysaker RK og TRF komiteen. Prosjektet er håndtert meget profesjonelt på alle plan. 
 
Kort resyme om prosjektet: 
(kopiert fra TRF sin database på www.rotary.org) 
 
"The project consists of two sustainable water and sanitary projects and provide basic needs 
as showers and toilets, storage and sales of sanitary products and gives information how to 
improve health for the children / family. The two facilities will be in the area of Mekele but 
serve two different local communities. The income from its use will allow a local 
representative to attend central meetings for training and bring it back to the community and 
its families.  This is the same operating model as the Norwegian Women's Public Health 
Association (NKS) have used for many years improving health in Norway. In 2011 they 
decided to form a cooperation with Ethiopia and helped forming a sister organisation there 
called Womens Health Association of Ethiopia (WHAE). WHAE will operate the facilities 
and be responsible for providing training. One facility will have some 50 to 60 female 
members and some 10 members employed for its operation. WHAE now have some 700 
members in close to all the 9 counties in the country. The 2 new facilities will allow WHAE 
to grow further with some 100-120 members and through them reach out to some 7+ times 
more in their local community including their children and family members.  This project 
builds on a similar project with WHAE and NKS completed in 2014 with Lysaker Rotary." 
 
Dette prosjektet er grundig omtalt i denne rapporten da det er første gang en region går 
sammen om å lage et prosjekt. TRF komiteen oppfordrer alle klubbene til å gå sammen om 
felles prosjekter. 
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Vocational (yrkesmessig) Training Team v/ Lars Kleivan 
Vocational Training Teams (VTT) er et utvekslingsprogram som har tatt plassen etter Group 
Study Exchange (GSE) som i mange år har vært et meget vellykket 
ungdomsutvekslingsprogram.   GSE gikk ut på at distrikter i to forskjellige land gjerne på 
forskjellige kontinenter gjensidig utvekslet grupper bestående av 4 personer i alderen 25-33 år 
ledet av en senior rotarianer.   Gruppen reiste rundt i distriktet de besøkte i ca. én måned og 
besøkte 4-5 klubber og bodde hjemme hos rotarianere. En viktig del av programmet var at 
deltakerne skulle møte sitt yrke/sin profesjon i det landet/distriktet som man hadde utveksling 
med.  Etter Mosambik der man på den ene side skulle utstyre hjemmene i landsbyene i dette 
distriktet med toalett lignende redskaper. Dessuten skulle man bruke urinen og avføringen 
som blir fanget opp til å produsere gjødsel, som skulle bidra til å forbedre 
landbruksproduksjonen.  Dette skulle gjøres gjennom en enkel og velprøvet prosess. 
Selv om dette var et prosjekt som burde være svært velegnet for Rotary har det ikke vært 
mulig å finne en eller flere klubber som var interessert i å gjennomføre det. Vi har hatt 
utallige presentasjoner og møter der prosjektet er presentert. Rotary Norden har hatt artikler 
om det for å skape interesse for prosjektet også utenfor distrikt 2310. 
En interessant dimensjon av dette prosjektet er at Kristianstad RK i Syd-Sverige har gått opp 
første del av løypa ved at de har startet prosjektet på skolene i distriktet.  Dette skulle 
etterfølges av vårt bidrag som skulle være å installere lignende utstyr i hjemmene i 
landsbyene. Dette ville forenkle gjennomføringen og redusere risikoen for de klubbene som 
tok på seg ansvaret i forhold til om man skulle starte fra «scratch». 
Jeg foreslår VTT nå blir en del av det repertoaret som District 2310 har for 
ungdomsutveksling og humanitære prosjekter og at klubbene bruker VTT som et 
hjelpemiddel til å gjennomføre dette både innenlands og utenlands.  
Jeg takker komitemedlemmene (Knut Ole Sundnes fra Bekkestua RK, Agnes Beate Steen 
Fosse fra Oslo Vest RK, Anne-Turid Steinsvik fra Oslo RK og Per O. Aukner fra Eiksmarka 
RK) for samarbeidet og entusiasmen som de har vist.  Synd at den energien og innsatsen vi 
har lagt ned i prosjektet ikke resulterte i det vi hadde som mål. 
hvert innså Rotary International at det nok ikke var så stort utbytte av programmet som 
ønskelig og utviklet da det som nå heter Vocational Training Teams. Et VTT består av 4-5 
erfarne deltakere (ikke nødvendigvis Rotarianere) og de skal løse et konkret problem på stedet 
de sendes til.   
En gruppe på District 2310 nivå har arbeidet i flere år med VTT prosjektet. Etter først å ha 
brukt en del tid på å definere hvilke rammer VTT skulle drives innenfor og å lete etter 
prosjekter, fant vi til slutt et egnet prosjekt. Dette var et «Water and sanitation»- prosjekt i  
 
 
Serviceprosjekter v/ Thor Hægh 
Ingen prosjekter rapportert eller registrert i perioden på grunn av lite funksjonelt dataprogram.  
Det er hold 4 foredrag i forbindelse med introduksjonskurs, TRF –seminar og Distrikts 
samling i tillegg er det det gjennomført 2 mer utfyllende foredrag for klubber i distriktet. 
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Fred og konflikt programmer for Rotary Distrikt 2310 v/ Per O. Aukner 
Vi har hatt følgende arrangementer og aktiviteter med tema om Rotary og fred: 
 

• Intercitymøte i region 3 i Sandvika 23. oktober (uke 43 arrangement) med tema Rotary 
for fred.  Foredragsholdere var PDG Ingrid Berget: Rotary – deltaker i verdens 
fredsarbeid, PDG Trygve Danielsen: The Rotary Foundation 100 år for fred og Per 
Saxegaard fra Business for Peace Foundation: Forretningsverdighet for fred. 

 
• Besøk I Oslo av 18 Rotary fredsstudenter fra Uppsala og Bradford 18. og 19.1. 2018. 

Besøk og foredrag hos UD seksjon for fred og forsoning, Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt NUPI, Fredsforskningsinstituttet i Oslo PRIO og Nobelinstituttet 

 
Følgende presentasjoner er blitt holdt om: 

• Rotarys fredsarbeid på TRF kvalifiseringsseminar 27.11.2017   
• Rotarys ungdomsarbeid for fred 3 minutt Eiksmarka Rotaryklubb 28.11.2017 
• Rotarys fredssentre i Oslo Rotary Klubb 30.11.2017 
• Rotarys fredssentre på Eiksmarka Rotary Yrkesforum 5.12.2017 
• Rotary for fred på Eiksmarka Rotary Yrkesforum 3 minutt 13.2.2018   
• Rotarys fredsarbeid ved TRF kvalifiseringsseminar 11.3.2018 

 
Det er utarbeidet et notat om Rotarys fredsarbeid som kan være et hjelpemiddel for klubbene 
med lenker til relevante nettsider om Rotary ungdomsarbeid for fred. 
TRF komiteen stiller så gjerne i klubbene for å fortelle mer om Rotary's fredsstudier. 
 
Guvernøren behandlet Rotarys fredsskapende arbeid i Guvernørbloggen i februar.   
 
Per Aukner har deltatt i et webinar fra Rotary International om søknadsprosessen og 
søknadsskjema for Rotarys fredsstudenter. 
 
 
End Polio Now v/ Bjørg Månum-Andersson 
"Polio will not end everywhere until everywhere ends it"  
(sitat fra Global Eradication Iniative, WHO) 
 
Rotaryåret startet med Convention i Atlanta i juni 2017 hvor hovedtema var END POLIO 
NOW. Bill Gates og Ian Riseley holdt 1. dag av Convention taler for et økt samarbeide i 3 år 
fra 1.juli 2017. Som valgt End Polio Now Coordinator for zone 16, var jeg invitert til et eget 
seminar med ledelsen i Rotary International samme dag. Det skulle være starten på «End 
Polio Now History Campaign» Countdown to zero. Målet for Rotary er å skaffe 50 mill USD 
årlig i 3 år. Da ville Bill & Melinda Gates Foundation stille med ytterligere midler slik at det 
totalt ville bli 450 Mill USD på 3 år til utryddelse av polio. Et program som i flg WHO ville 
kreve omfattende vaksinering/revaksinering av alle barn. 
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Som polio coordinator i distrikt 2310 skulle budskapet spres til alle klubbene i distriktet med 
anmodning om å gi 1500 USD pr klubb. Alle klubbene ble skriftlig invitert til å delta og 
spesielt markere Verdens poliodag 24. oktober/uke 44. AG ene fulgte dette opp i sine regioner 
med bl.a. intercitymøter. DG ble anmodet av Groruddalen Rotary klubb til å foreslå for 
NORFO å bevilge 300.000 kroner. Det ble vedtatt I NORFO godkrevet poengmessig alle 
klubbene i Norge. Sjekken ble symbolsk overrakt til RRID Mikael Ahlberg under D 2310 
distriktskonferanse oktober 2017. Under konferansen stod jeg på stand TRF/End Polio Now. 
Jeg har deltatt i flere klubber i distriktet med foredrag om polio og på Distriktsopplæring i 
2018 senest i mai i Mjøndalen Rotary Klubb. 
Som EPNZC for zone 16 har jeg vært medforfatter sammen med EPNZC for sone 15 til 3-4 
artikler i  Rotary Norden. Jeg har deltatt og holdt innledning i Zone 16 TRF samling på 
Gardemoen i desember 2017 og skrevet flere brev med appell til presidenter og guvernører 
om å gi penger til kampanjen. TRF/DG bevilget 7.500 USD av DDF midler til End Polio 
Now. I mai deltok jeg i sonemøter i Gdansk og i et planleggingsmøte i juni med sone 
coordinator for TRF i Stavern. 
Jeg har som Polio Plus National Advocacy Adviser Norway deltatt i møte med Bill & 
Melinda Gates Foundation og var invitert av Business for Peace prisutdeling 16 mai 2018 i 
Oslo.   
 
 
Alle regioner avholdt Inter-city møte rundt uke 43 med hovedtema Fred og Forsoning samt 
End Polio Now. Topp foredragsholdere var på podiene, og distriktets ledelse hadde innlegg. 
 
Fund Raising – oppfordring til å gi. En oversikt over bidrag til Annual Fund og Polio 
Plus. 
 
På de aller fleste forskjellige presentasjoner for Distriktet og i de enkelte klubber har 
betydningen av faste årlige bidrag til Annual Fund blitt sterkt understreket:  
 
Every Rotarian, every Year (EREY). = USD 100. 
 
Totalt sett er det over 80% av klubbene som bidrar, og som følgelig har førsteretten til å 
kunne trekke på DDF-midler for å finansiere prosjekter. 
 
Bidrag til Annual Fund var USD 43.119, noe som gir et gjennomsnitt på USD 20,35 pr. 
medlem i distriktet. I Rotaryåret 2016-17 var beløpet USD 46.761. 
 
Bidrag til Polio Plus var USD 38.667, noe som gir et gjennomsnitt på USD 18,25 pr. 
medlem i distriktet. I Rotaryåret 2015-16 var beløpet USD 25.444. 
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Bidrag til Annual Fund pr. medlem: 
 

Nr Klubb USD  Nr Klubb USD 
1 Oslo Nord 116,85  6 Kolsås 54,92 
2 Eiksmarka 78,94  7 Lier 48,57 
3 Hønefoss Øst 75,39  8 Groruddalen 38,51 
4 Sandvika 65,02  9 Oslo Vest 37,59 
5 Konnerud 56,76  10 Nesbyen 37,22 

 
 
Bidrag til Polio Plus pr. medlem: 
 

Nr Klubb USD  Nr Klubb USD 
1 Nesbru 183,04  6 Modum 52,65 
2 Kolsås 112,58  7 Eiksmarka 42,97 
3 Groruddalen 93,65  8 Hønefoss Øst 42,57 
4 Nordberg 71,12  9 Lier 42,19 
5 Nordstrand 65,87  10 Hurum 33,38 

 
Totalt innbetalt fra klubbene pr. år. Alle tall er i USD 
: 
ÅR Ant. Medlem Annual Fund Polio Plus Totalt 
2013-14 2287 62345 51340 113986 
2014-15 2294 59047 59624 118671 
2015-16 2276 51057 28316 79374 
2016-17 2197 46761 25444 72205 
2017-18 2119 43119 38667 81786 
 
Komiteen ser med bekymring på nedgangen i klubbenes bidrag til Annual Fund. Nedgangen 
fører til at bidragene fra TRF til støtte i prosjekter blir redusert tilsvarende. Skal TRF være en 
betydelig bidragsyter er det nødvendig å øke innsatsen fra klubbene. 
Det er en gledelig oppgang i bidragene til Polio Plus. 
Tusen takk for alle bidrag, store som små. 
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Styringsdokumentets formål 

Styringsdokumentet skal være et redskap for styring og ledelse av Distriktet. Det skal også 
sikre erfaringsoverføring og kontinuitet i distriktsledelsen.  

Styringsdokumentet inneholder retningslinjer for driften av Rotary Distrikt 2310, og dekker 
sentrale områder for styring, ledelse og kontroll av Distriktets aktiviteter som ikke framgår av 
Distriktets vedtekter. 

Utgangspunktet er Rotarys lover, Manual of Procedure, Vedtekter for D 2310 og en del 
forhold som er kommet til ved sedvane og” best praksis” i Distriktet. 

I den grad det er avvik mellom dette styringsdokumentet og Distriktets vedtekter, Rotarys 
lover eller «Manual of Procedure», er det de sistnevnte som gjelder. Retningslinjene skal da 
snarest revideres tilsvarende. 

Distriktets vedtekter og styringsdokumentet utgjør til sammen de styrende dokumenter for 
Distriktet.  

Styringsdokumentet revideres som en hovedregel hvert 3. Rotary-år eller ved behov. 
Eventuelle endringer gjøres med vedtak i Distriktets ledergruppe.  

. 
Asker. 

Stig Asmussen 
Guvernør Distrikt 2310 
2017-18 
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1 Styring og ledelse av Distrikt 2310 

1.1 Distriktsguvernøren (DG) 

Guvernøren er RI’s representant i Distriktet, og skal føre tilsyn med at RIs lover og regler blir 
overholdt. Guvernørene er distriktets øverste leder. DG har til oppgave å fremme Rotarys 
mål gjennom å lede og ha oversikt over klubbene i distriktet. Guvernøren skal motivere 
klubbene, og sikre kontinuiteten i Distriktet (RI’s lover 15.090.) 

1.2 Organiseringen av Distriktet 

Distriktsguvernøren er ansvarlig for å etablere distriktets styrende organer etter samråd med 
Ledergruppa (kfr pkt 1.3. Funksjonstiden for det enkelte organ er 1 (ett) år; dvs. det 
Rotaryåret guvernøren er valgt for. 

1.2.1 Distriktets lederskapsplan –  (Distriktsorganisasjonen) 

Distriktsorganisasjonen er Guvernørens administrative apparat for å ivareta driften av 
Distriktet og de ulike aktivitetsområdene i løpet av Rotaryåret. 

Det utarbeides en organisasjonsplan for Distriktets organisering forut for hvert Rotaryår. 
Denne skal inneholde oversikt over aktivitets-områder, funksjoner, navn på personer som 
skal ivareta funksjonene, og rapporteringslinjer.  

Distriktsorganisasjonen og organisasjonsplanen skal være på plass pr. 31.12. året før 
guvernøråret, jfr. RI’s regler.  

1.3 Ledergruppa 

Ledergruppas formål og funksjon 
Ledergruppa er Guvernørens viktigste samarbeidsorgan. Sammen med DG skal den ivareta RI’s 
lover og regler for Distrikt og klubber, og behandle saker som angår distriktets strategiske planer og 
målsettinger, struktur, drift og økonomi. Ledergruppa skal ivareta kontinuiteten innen styring og 
ledelse av Distriktet, og samtidig fungere som en læringsarena for innkommende guvernører. 

1.3.1 Sammensetning 

Ledergruppa består av DG, de to siste DGer, DGE og DGN. Sistnevnte tiltrer ledergruppen 
som fullverdig medlem etter at sittende guvenør formelt har oversendt nominasjonen til RI.  

DG leder gruppa, og står ansvarlig for beslutningene som fattes av gruppa. 
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Distriktssekretæren er gruppas sekretær. Leder i finanskomiteen deltar fast på møtene. 
Andre medlemmer av Distrikts-organisasjonen innkalles etter behov. 
  
Ledergruppa holder minst 4 møter pr. Rotaryår, og ellers ved behov.  
 

1.4 Distriktsrådet  
 

Formål og funksjon 
 

Distriktsrådet er et rådgivende organ for Guvernøren, og skal bistå med å ivareta helheten i 
distriktets virksomhet. Rådets medlemmer skal planlegge, gjennomføre og rapportere de 
tiltak innenfor sine ansvarsområder som er nødvendige for å oppfylle distriktets målsettinger i 
henhold til omforente handlingsplaner. 
   
Rådsmedlemmene skal også bistå i planlegging og gjennomføring av Presidentsamling,  
PETS / Distriktstreningen, Distrikt Team Trenings Seminar og Distriktskonferansen etter  
behov. Videre skal de kunne påta seg oppgaver etter guvernørens anvisninger. 
   
Distriktsrådet skal bistå med veiledning rettet mot klubber som ønsker assistanse innen de 
enkelte rådsmedlemmenes ansvarsfelt.  

1.4.1 Sammensetning 
  

Distriktsrådet består av Ledergruppa, AG-ene og komitelederne inkl leder av RYLA. I tillegg 
møter distriktssekretæren, distriktskassereren og distriktskontroller. Andre som innehar et 
ledende ansvar for aktivitetsområder innenfor Distriktets virksomhet i det aktuelle Rotaryåret 
innkalles ved behov.  

 
Distriktsrådet ledes av Distriktsguvernøren med distriktssekretæren som rådets sekretær og 
ansvarlig for møteinnkalling og møteprotokoll. 

 

1.4.2 Møter 
 
Distriktsrådsmøter 
 
Distriktsrådet har som hovedregel minst 4 møter i Rotaryåret, hvorav ett gjerne som en 
heldagsssamling. 
 
Saksliste og sakspapirer skal sendes ut til medlemmene senest 1 uke før møtene. 
  
District Team Training Seminar 
 
Dette er en samling på en lørdag hvor DGE samler sitt mannskap for kommende Rotaryår. 
Her vil DGE ha behov for å presentere mål, planer og budsjett for sine rådgivere i forkant av 
guvernøråret. DGE planlegger og gjennomfører møtet sammen med Distrikttrener. Sittende 
DG innkaller. DGE presenterer RI-temaet og Distriktets mål og Distriktets planer for 
kommende Rotaryår gjennomgås. 
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1.5 Møteplan for Rotaryåret: 
 
DGE utarbeider i samråd med DG – og med bistand fra sekretæren - en felles møteplan for 
distriktets arrangementer og aktiviteter kommende år. Denne skal inneholde datoer for 
PETS/Distriktstrening, District Team Training Seminar, Distriktskonferansen / årsmøtet, 
møter i Distriktsrådet, samt ev. andre møter, kurs og seminarer. Møteplanen kunngjøres på 
PETS, legges ut på Distriktets hjemmeside og oppdateres jevnlig av sekretæren. 
 

1.6 Distriktsadministrasjonen 
 

Distriktsadministrasjonen består normalt av sekretær, leder av finanskomiteen, kasserer, 
opplærings- og kommunikasjonsansvarlig (DT), webredaktør, og DICO. 
Distriktsadministrasjonen kan variere mht. funksjoner fra ett Rotaryår til et annet, avhengig 
av den enkelte guvernørs behov. 

 

1.7 Assisterende guvernører (AG) 
 
AG har en fremtredende rolle i Distriktet. AG-enes hovedoppgave er å bistå Guvernøren i 
den løpende kontakten med distriktets klubber innenfor et geografisk område (region). De 
erstatter ikke DG i noen sammenheng. Alle presidenter skal kunne ha direkte kontakt med 
DG og omvendt.  
AG-ene står ansvarlig overfor og rapporterer til DG, og er forpliktet på Distriktets mål og 
handlingsplaner i Rotaryåret. 
 
AG blir utpekt av distriktsguvernør elected (DGE). For å sikre kontinuitet bør DG, DGE og 
DGN samarbeide om oppnevningene.  
 
Assisterende guvernører utnevnes normalt for 3 år, men oppnevnes formelt av det enkelte  
års distrikts guvernør. Skifte av AG-er bør skje på en slik måte at en bevarer kontinuiteten i  
AG - gruppen, men at det samtidig skjer en fornyelse; dvs. at ikke alle skiftes ut samtidig.  
Distriktets ledelse bør, så langt det er mulig, rekruttere AG-ene med henblikk på å utvikle  
fremtidige kandidater til guvernørvervet. En bør også søke å oppnå en jevn, kjønnsmessig  
balanse i AG-gruppen.  
 
AG-ene har en viktig inspirasjonsrolle for klubbene i Distriktet. Klubbene har et behov for å  
snakke sammen og utveksle erfaringer. Her spiller AG-ene en viktig rolle, og klubbene  
innenfor en region er et passe stort forum for slike diskusjoner. AG-ene har ansvaret for å  
arrangere Presidentforum innenfor sin region minst en gang hvert halvår – gjerne oftere. 

. 
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1.7.1 Ansvar og oppgaver   
 

Ansvar:  
• Delta på AG-opplæringen og Midtvegssamlingen 
• Delta på Distriktsrådsmøter, PETS, DTTS og Distriktskonferansen 
• Koordinere arbeidet i Presidentforum (= presidentene for klubbene i et definert geografisk 

område) 
• Bistå guvernøren mht. planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av klubbesøkene 
• Dersom guvernøren ønsker det, kan en AG også inneha ansvaret for et spesielt 

arbeidsområde innen distriktet, i tillegg til AG-funksjonen 

Oppgaver:  
• holde jevnlig kontakt med presidentene i klubbene (besøk, pr. telefon eller på e-post)   
• bistå og veilede klubbene i arbeidet med å utvikle mål og planer, og stimulere klubbene til 

å følge opp RI-presidenten og DG’s intensjoner/mål  
• bistå klubbene med registreringen av mål og planer i «Rotary Club Central» 
• avlaste DG i rene rutinesaker, eller i spesielle saker etter DG’s anmodning 
• ta seg av saker innenfor konkrete arbeidsområder, eller i spesielle saker etter anmodning 

fra DG 
• president relasjonen 
• holde DG orientert om situasjonen i tildelte klubber 
• motivere for klubbenes deltakelse i Distriktskonferansen, samt opplæringstilbud/ kurs og 

møter i distriktets regi 
• sørge for møtested, innkalling og dagsorden til møtene Presidentforum, etter samråd 

med presidentene   
• oppfordre til og bistå med å utvikle samarbeidet mellom klubbene i området 
• rådføre seg med komitelederne og andre som har et lederansvar for aktivitets-områder i 

Distriktet i saker som berører disse 
• bistå DGE / DG med å finne gode kandidater til ledige verv i Distriktet; herunder 

kandidater til egen etterfølger i AG-funksjonen  
 

1.8 Presidentforum 
  

Presidentforum er et felles samarbeidsorgan for AG/ presidenter / klubber innenfor en region. 
Formålet er å stimulere til samarbeid, læring og erfaringsutveksling mellom klubbene. 

AG koordinerer arbeidet i de respektive presidentfora. Det føres referat fra møtene, som 
sendes deltakerne i etterkant. En kopi av innkalling og referat for møtene i Presidentforum 
sendes DG til orientering. 

1.8.1 Møter 
                                                                                                                             

Det skal normalt avholdes 2-4 møter i Presidentforum i hver region i Rotaryåret. Dagsorden 
settes i felleskap mellom AG og klubbene. 
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1.8.2 Organisering av AG-områdene 
 

Distrikt 2310 består av 7 regioner. Hver region har en AG – Assisterende Guvernør 
som rapporterer til DG.  

Inndelingen er pr. 30.06.17.: 
 

Region 1  
Akersborg, Athenæum, Ekeberg, Gimle, Holmenkollen, Majorstuen, Maridalen, Nordberg, 
Oslo, Oslo International, Oslo Vest, Uranienborg, Vestheim. 
 
Region 2  
Bekkelaget, Bryn, Grorud, Groruddalen, Hovin, Nordstrand, Oslofjord St. Halvard, Oslo Nord,  
Østensjø. 
 
Region 3  
Bekkestua, Bærum, Bærum Vest, Bærums Verk, Eiksmarka, Kolsås, Lysaker, Sandvika.  
 
Region 4 
Asker, Hurum, Nesbru, Raukvin, Røyken, Skaugum 

Region 5 
Drammen, Drammen St. Hallvard, Drammen Syd-Vest, Konnerud, Lier, Lier Øst.  
  
Region 6  
Hokksund, Hønefoss-Ringerike, Hønefoss Øst, Kongsberg, Mjøndalen, Modum, Rollag og 
Flesberg. 

 
Region 7   
Gol, Nesbyen og Ål.  
 

2 Distriktskomitéer og Distriktsprogrammer 
 

2.1 distriktskomitéer 
  

Distriktet organiseres som en hovedregel med komiteer innenfor følgende områder: 
 
• Medlemskap og klubbutvikling 
• Opplæring og kommunikasjon / PR 
• The Rotary Foundation og Serviceprosjekter 
• Ungdomsprogrammer 
• Finans 
 
Komiteene ledes av tidligere guvernører, assisterende guvernører eller andre erfarne 
rotarianere. Utvelgelse av komiteledere foretas av guvernøren.  
 
Tre av komiteene har ledere som følge av bestemte funksjoner:  
District Trainer (DT) er leder for Opplærings - og kommunikasjonskomiteen /PR,  
TRF-chair er leder for TRF-komiteen og COL/COR representant er leder for lovkomiteen. 
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DG skal melde inn kontaktpersoner og tillitsvalgte under Club og Distriktsadministrasjon 
under My Rotary på www.Rotary.org. Her vil det fremgå hvilke ytterligere funksjoner og 
komiteer som til enhver tid anbefales for et distrikt. 

 
Komitelederne utnevnes normalt for 3 år ad gangen og kan gjenoppnevnes. Komitelederne 
supplerer selv sin komite med nødvendige ressurspersoner, gjerne i samråd med AG-ene. 
 . 
Underkomiteer etableres i samråd med DG etter behov. 

 

2.2 Distriktskomiteenes oppgaver og ansvar 
 
En vesentlig forutsetning for at DGE i det kommende år skal få et vellykket år, er 
velfungerende komiteer. DGE må holde planleggingsmøter med komitelederne og 
distriktsteamet for øvrig frem mot 30.6. 
Felles for alle komiteene (inkludert Finanskomiteen) er at de skal bidra til å nå distriktets mål 
for Rotaryåret, slik de er formulert og presentert av guvernøren. Distriktskomiteene skal, i 
samråd med DGE, utarbeide en aktivitetsplan med budsjett for sine ansvarsområder for det 
kommende Rotaryåret. DGEs budsjett legges fram som egen sak under 
PETS/Distriktstreningen. Komiteene skal, på denne bakgrunn, ivareta de løpende 
oppgavene innenfor sine ansvarsområder i Rotaryåret. 

 
Lederne av Distriktskomiteene skal rapportere regelmessig til DG om virksomheten og 
regnskap; min. hvert halvår. Ved Rotaryårets slutt skal det foreligge årsrapport og regnskap 
fra komiteene. Disse skal innarbeides i Distriktets helhetlige årsmelding og regnskap. 

 
Behovet for helhetlig styring og drift av Distriktet, tilsier at komitelederne kommuniserer og 
samarbeider seg imellom når dette er naturlig. 

  
Komiteenes aktivitetsplaner gjøres kjent for AG-ene, som er viktige samarbeidspartnere 
gjennom sine møter i Presidentforum, og har den løpende kontakten med klubbene. 
Medlemmer av komiteene møter i Presidentforum etter invitasjon fra AG-ene. 
 

2.2.1 Komité for Medlemskap og klubbutvikling 
 

Ansvarsområde:  
Medlemskap og klubbutvikling og etablering av nye klubber  

 
Oppgaver: 
• Ta initiativ til, planlegge og gjennomføre aktuelle seminar / kurs i samråd med DG og DT 
• Støtte klubbene i arbeidet med å ivareta og rekruttere nye medlemmer 
• Oppmuntre klubbene til å utarbeide og følge opp en plan for medlemsrekruttering 
• Følge med på medlemsstatistikken og ta initiativ overfor DG ved behov for tiltak 
• Bidra med informasjon om hjelpestoff til klubbene innen komiteens ansvarsområde 
• Vurdere behov og ønsker om etablering av nye klummer 
• Bistå klubber med rekrutteringsveiledning 
 

 

2.2.2 Komité for Opplæring og kommunikasjon /PR 
 

Ansvarsområde: Opplæring, kommunikasjon og omdømmebygging /PR. 
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Komiteen ledes av Distriktets trainer (DT).  
DICO og web - redaktøren inngår som faste medlemmer. 

 
Oppgaver: 
• Arbeide med omdømmebygging og markedsføring av Rotary 
• Bistå DG med planlegging og gjennomføring av PETS og andre opplæringsaktiviteter i 

distriktet  
• Sørge for evaluering i forbindelse med kurs/seminarer 
• Bistå DGE / DG med vedlikehold og utvikling av distriktets opplæringstilbud 
• Holde oversikt over og kartlegge behovet for opplæring, informasjon og 

informasjonsmateriell i klubbene 
• Bidra med informasjon om eksisterende hjelpestoff til klubbene innen komiteens 

ansvarsområde, samt vurdere behov for utvikling av nytt 
 

2.2.3 Komité for The Rotary Foundation (TRF) og Serviceprosjekter 
 

Ansvarsområde:  
Arbeide for å utvikle, informere om og effektivisere givertjenesten mht. bidrag til TRF. 
Motivere klubbene for TRF-prosjekter og gjerne flere klubber sammen om samme prosjekt. 
Belyse alle forhold rundt TRF og serviceprosjekter (som bør defineres) 

 
Komiteen ledes av distriktets TRF-ansvarlige / CRFCC, (3-årig funksjon; utnevnes av RI, 
etter forslag fra Distriktet) 

 
Oppgaver: 
• Motivere klubbene for et sterkt engasjement i lokale og internasjonale TRF-prosjekt 
• Hjelpe klubbene til å finne egnede internasjonale prosjekter innenfor Rotarys 6 

fokusområder 
• Orientere klubbene om mulige støtteordninger for ulike prosjekter 
• Gi oversikt over ”penge-strømmen” i TRF-systemet  
• Øke kunnskapen i klubbene om PHF, søknadsprosedyrer, frister, samt utfylling av 

søknadsskjema 
• Informere om mulige stipendier som kan gis   
• Tilby 2 TRF- seminarer hvert Rotaryår,  
• Føre tilsyn med og regnskap for ledige og brukte prosjektmidler 
• Rapportere om status for ledige og brukte prosjektmidler til DG 2 ganger i Rotaryåret, 

eller etter forespørsel fra DG 
• Motivere for et sterkt engasjement i lokale og internasjonale prosjekt 
• Hjelpe klubbene til å finne egnede lokale og/eller internasjonale prosjekt  
• Bistå med å formidle kontakt mellom aktørene 
• Informere om ledige prosjektmidler 
• Gi råd mht. planlegging og gjennomføring av prosjekter, herunder prosjektregnskap 
• Oppmuntre til samarbeidsprosjekter mellom klubbene, og - hvis behov - bistå med 

koordinering  
• Vektlegge allsidighet i prosjektvalgene  
• Motivere klubbene til å registrere prosjektene sine i «Rotary Club Central» og «Rotary 

Showcase» 
• Motivere klubbene for et sterkt engasjement i lokale og internasjonale TRF-prosjekt 

innenfor Rotarys 6 fokusområder 
• Orientere klubbene om mulige støtteordninger for ulike prosjekter 
• Øke kunnskapen i klubbene om PHF, søknadsprosedyrer, frister, samt utfylling av 

søknadsskjema 
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• Tilby 2 TRF kvalifiserings - seminarer hvert Rotaryår, gjerne forskjellige steder i distriktet 
• Rapportere om status til DG og distriktsrådet 2 ganger i Rotaryåret, eller etter forespørsel 

fra DG 
• Hjelpe klubbene til å finne egnede lokale og/eller internasjonale prosjekt 
• Bistå med å formidle kontakt mellom aktørene 
• Informere om ledige prosjektmidler 
• Gi råd mht. planlegging og gjennomføring av prosjekter, herunder prosjektregnskap 
• Oppmuntre til samarbeidsprosjekter mellom klubbene, og - hvis behov - bistå med 

koordinering 
• Informere klubbene om status på klubbenes egne bidrag til TRF og end Polio Now 
• Rapportere TRF arbeidet, inkludert regnskap under distriktets årsmøte. 

2.3 Komité for Ungdomsprogrammer 
 

Ansvarsområde:  
Arbeide for å fremme våre ungdomsprogrammer. Leder av komiteen har et overordnet 
ansvar for alle aktiviteter som tematisk hører under den 5.aveny – New Generations. 
 

 
Oppgaver: 
Koordinere distriktets aktiviteter innenfor ungdomstjeneste, herunder påse at det føres 
regnskaper og drives aktiviteter innenfor det regelverk som gjelder for slike aktiviteter i 
Rotary.  

 

2.3.1 Ungdomsutveksling og camps  
 

Programmene inngår i RI’s satsningsområde «Internasjonal forståelse og fred», og består i D 
2310 hovedsakelig av: 

 
• 1- årig utveksling (Long Term Exchange) 
• Camps (Short Term Exchange)  

 
Ansvarsområde:  
Markedsføre, administrere og legge til rette for Ungdomsutveksling og Camps i distriktet. 
 
Til å ivareta det helhetlige perspektivet innen ungdomsutvekslingen, skal det etableres en 
underkomite. Komiteen ledes av District Youth Exchange Officer (DYEO), som sammen med 
guvernøren er ansvarlig for markedsføring, veiledning og oppfølging av 
ungdomsutvekslingen i distriktet. (dette bør drøftes nærmere. Hvis vi skal ha en leder for 
hele dette området (inkl RYLA) bør forholdet DG og DYEO være svært tydelig. Her har vi 
også behov for en tydeliggjøring av forholdet til NORFO) 
 
DYEO bør velges for 3 år, for å sikre kontinuitet i arbeidet. 

 
Oppgaver: 
• Kontakt, info og inspirasjon overfor klubbene, bl.a. klubbesøk  
• Opplæring av klubbenes ungdomskontakter 
• Info og veiledning til Long Term-/Short termsøkere  
• Bistå klubbene med informasjon, utvelgelse og forberedelse av utreisende og deres 

foresatte 
• Gjennomføre Ambassadørkurs for alle utreisende, foresatte og klubbrepresentanter 
• Sertifisering og forberedelse av klubber og vertsfamilier før utvekslingen starter 
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• Regelmessig oppfølging av rådgivere, innreisende og utreisende 
• Bistand i vanskelige saker  
• Evaluering, oppfølging og kontinuerlig kontakt med tidligere utvekslingsungdommer 
• Sammen med ungdommene bidra på Distriktskonferansen, PETS og Presidenttreff 
• Delta i nasjonale samlinger sammen med innreisende 
• Delta i samrådsmøter i Multidistriktet (NORFO) 
• Info og bistand vedr. distriktets årlige Camp/Round Trip 
• Utarbeide Årsrapport til Distriktet 
• Utarbeide Annual Report til RI 

 

2.3.2 RYLA (Rotary Youth Leadership Award) 
   
RYLA er et 2-3 dagers lederutviklingsseminar med formål å utvikle unge ledere.  
   
Ansvarsområde:  
Planlegge, markedsføre og gjennomføre 1 seminar i Rotaryåret med ca. 50 deltakere i 
aldersgruppen 20-30 år. Leder av underkomiteen tilhører normalt den arrangørklubben som 
har påtatt seg arrangementet. Komitelederen bør ha solid kunnskap om og erfaring innen 
ledelse og lederutvikling. RYLA’s leder utpekes av DG for 2 år, med mulighet for forlengelse. 
Leder av RYLA er medlem av Distriktsrådet. 
 
Oppgaver:  
• Motivere klubbene for å sende deltakere til seminarene 
• Fastsette dato og sette sammen program for RYLA – seminaret 
• Engasjere nødvendige foredragsholdere og andre ressurspersoner 
• Sende program for seminarene til klubbene i god tid i forkant av seminarene 
• Føre deltakerlister og arkivere disse for oppfølging av deltakerne i ettertid 
• Sørge for at det foretas en deltakerevaluering av hvert seminar  
• Utvikle programmene i takt med ny kunnskap om ledelse og samfunnsutviklingen 
• Samarbeide med komite for medlemsutvikling (mht. alumni, m.v.) 

 
 

(Merknad. I D2310 har tradisjonen vært å engasjere en klubb evt flere klubber med ansvar å 
gjennomføre YLA to ganger. Økonomien inkl resultat har blitt ivaretatt av klubben i 
motsetning til andre distriktsarrangementer) 

2.3.3 Rotaract og Interact 

 
En egen underkomite arbeider med å reetablere Rotaract og eventuelt Interact vårt distrikt. 

 

2.4 Lovkomiteen 
 
Ansvarsområde:  
 
• Bidra til at Rotary kontinuerlig blir en bedre og mer slagkraftig samfunnsaktør gjennom 

arbeidet med tilpasning og forbedring av Rotarys sentrale lover og bestemmelser. 
• Oppfølging av distriktets forpliktelser i forhold til COL/COR. 
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Oppgaver: 
• Årlig deltakelse i COR-Resolusjonsrådet, gjennom å samle inn og formidle til RI 

distriktets forslag til resolusjoner, og når alle resolusjonsforslag foreligger, behandle disse 
og elektronisk avgi distriktets stemme i COR. 

• Hvert tredje år delta i COL-Lovrådet, først gjennom innsamling og formidling av 
distriktets forslag. COL-representanten deltar deretter i det sentrale Lovrådet  i RI (i 
Chicago). Etter avsluttet Lovråd rapportere resultatet til distriktet, og de konsekvenser 
dette medfører. 

• Koordinere distriktets COL/COR-aktiviteter med de øvrige norske distrikter, for å 
sikre samlet opptreden og støtte til de forslag som vurderes viktige fra norsk synspunkt. 
Delta i de arrangement lokalt i Norge og i sonen som forbereder og behandler de 
foreliggende forslag foran hvert enkelt Lovråd. 

• Oppfordre til og ta initiativ til at distriktets rotarianere fokuserer på hvordan Rotary, 
både lokalt på distriktsnivå og sentralt gjennom RI kan bli en kontinuerlig bedre og 
bærekraftig organisasjon, f.eks. gjennom sentrale tiltak på områder som rekruttering, 
mindre regler og administrasjon, klarere budskap og kostnadsfokus/overhead. 

 
 

3 Distriktets økonomi og økonomistyring  
 
Dette kapittelet omfatter økonomistyring knyttet til distriktets løpende drift og forvaltningen av 
distriktets kapital. 

 
Guvernøren er ansvarlig for styringen av distriktets økonomi, og de økonomiske 
transaksjoner som foretas i det året han/hun er guvernør. 

 
Guvernøren skal fremme transparens for økonomisk informasjon og sikre at nasjonalt lov- og 
regelverk for økonomisk forvaltning etterfølges. Guvernøren er organisasjonens tillitsvalgte 
og representerer Rotaryklubber og rotarianere i sitt distrikt. Rotarianere har, iflg. RI, rett til å 
få tilgang til korrekt informasjon om organisasjonens økonomiske situasjon.  
 
 
Økonomistyringen skal derfor være av en slik kvalitet at det kan redegjøres åpent for 
hvordan distriktets midler tenkes brukt eller er brukt. 
 
Dette ansvaret innebærer at det er orden i økonomien, og at Rotarys midler blir brukt på en 
forsvarlig måte. 

 
Til å hjelpe seg med det praktiske knyttet til økonomistyringen har DG og DGE distriktets 
finanskomite, som består av leder, kasserer og en Controller.  

 
Distriktet skal benytte ekstern regnskapsfører og statsautorisert revisor. 
 
 

3.1 Budsjett  
 .   
DGE har ansvaret for å utarbeide forslag til medlemskontingent og budsjett for godkjennelse 
i forbindelse med PETS / Distriktssamlingen året før tiltredelse som DG. 
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Budsjettet skal reflektere de aktivitetene som tenkes gjennomført i Distriktet i det aktuelle 
Rotaryåret, og prioriteringene mellom disse. Det er et mål at budsjettet er så realistisk som 
mulig. 

 
Budsjettet skal normalt balansere eller vise et forsiktig overskudd. Om det budsjetteres med 
underskudd må dette særlig gjøres greie for under budsjettbehandlingen 
(PETS/Distriktstreningen/årsmøtet). 

 
Budsjettet kan justeres etter samråd med klubbene senest på Presidentsamlingen som 
avholdes tidlig høst.  
 
Budsjettet behandles og vedtas formelt i forbindelse med distriktets årsmøte. 

3.1.1 Inntekter og utgifter 
   
   Distriktets inntekter til den løpende økonomiske driften består i hovedsak av: 
• Medlemskontingent fra alle medlemmene i distriktet, innbetalt av klubbene 
• Bidrag fra RI 
 
Større poster i distriktets utgifter: 
• Rotary Norden 
• Norfo (Norsk Rotary Forum) 
• Aktiviteter innen komiteer / programmer 
• Ulike seminarer/arrangementer i distriktet 
• RLI 
• Deltakelse på soneseminarer f.eks. COL, TRF seminar, medlemsseminar, PR 
• Guvernørens klubbesøk og andre reiseaktiviteter nasjonalt og internasjonalt 

 

3.1.2 Budsjettprosessen 

3.1.2.1 Distriktets driftsbudsjett 
D 2310 er en stor organisasjon med mange aktiviteter. Budsjettarbeidet er derfor en 
tidkrevende prosess. I hht. vedtektene, skal forslag til budsjett sendes ut minst 3 uker før 
PETS/Distriktssamlingen. DGE bør derfor starte arbeidet med budsjettet tidlig i desember 
året før han/hun tiltrer. 
 
For å komme fram til et så realistisk budsjett som mulig for Rotaryåret, vil DGE være 
avhengig av å innhente opplysninger fra flere hold. DGE innhenter derfor, i god tid før 
budsjettet utarbeides, forslag til aktivitetsplaner med tilhørende budsjett fra komiteledere og 
andre som har ansvar for aktiviteter som vil kreve midler fra Distriktet i det aktuelle 
Rotaryåret. 
 
I budsjettet skal det framgå hvilke prioriteringer DGE ønsker å gjøre i det kommende 
Rotaryåret. Det er derfor viktig at postene i budsjettet justeres i hht. disse prioriteringene, evt. 
at det lages nye/andre poster dersom de eksisterende ikke reflekterer prioriteringene.  
 

3.1.2.2 Spesielle arrangementer 
Distriktskonferansen, årsmøtet og PETs/Distriktstrening er egne prosjekter under teknisk regi 
– normalt av DGE/DGs hjemklubb. Prosjektene skal budsjetteres med moderate overskudd. 
Dersom arrangementet går med overskudd skal 50% tilfalle vertsklubben og 50 % distriktet. 
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Overskuddet til klubben forutsettes brukt til prosjekter i klubbens regi. Dersom 
arrangementene går med underskudd, skal distriktet dekke dette.  
 
Gjennomføring av RYLA er så langt overlagt til den enkelte vertsklubb som også fullt ut står 
ansvarlig for arrangementets økonomi. 
 

 

3.2 Budsjettoppfølging og Regnskap 
 
Guvernøren har ansvaret for den løpende økonomistyringen gjennom Rotaryåret, og sørger 
for kvartalsvis rapportering, med prognoser for Rotaryåret, til ledergruppa. 
 

3.2.1 Oppfølging 
 

For å holde utgiftene innenfor rammene, er det viktig at DG oppfordrer medlemmene i 
distriktsorganisasjonen til å utvise budsjettdisiplin.  

  
Ansvarlige for komiteer og aktivitetsområder har ansvaret for sine budsjetter. Ikke planlagte 
eller uforutsette aktiviteter som krever midler, skal godkjennes av DG før de settes i verk. 
‘ 
Regninger som ønskes refundert av Distriktet, skal være påført hvilket formål som ligger til 
grunn for regningen, når utgiftene er påløpt, og spesifisering av utgiftene. 

   
Kasserer bistår DG med å påse at påløpende utgifter gjennom året føres på de riktige 
postene i regnskapet. 
 

3.2.2 Regnskap 
 

Etter at guvernøråret er avsluttet, skal IPDG legge fram resultatregnskap og balanse. 
Regnskapet skal være godkjent av revisor. IPDG fremlegger også regnskap over sine utgifter 
for Rotary International.. Finanskomiteen bistår i dette arbeidet. Framleggingen skjer ved 
første Årsmøte etter at guvernøren har fratrådt. Utsendelse av regnskapet til distriktets 
klubber skjer i hht. Vedtektene min. 3 uker før Årsmøtet. 
 
Guvernøren er ansvarlig for at alle inntekter i Rotaryåret faktisk er mottatt.  
 

4 Arrangementer i D 2310 
 

DG er pålagt av RI å arrangere PETS, Distriktstrening og Distriktskonferanse i løpet av 
Rotaryåret. Distriktskonferansen omfatter både årsmøte for D2310 og en konferansedel. 

 
For alle arrangementene er det et mål å sørge for at kostnadene for deltakerne blir holdt så 
lave som mulig, slik at flest mulig innenfor målgruppene kan delta.  
  
 



 

 17 

4.1 PETS / Distriktstrening  
 
I D 2310 arrangeres PETS og Distriktstrening i samme helg, (lørdag og søndag) i mars 
måned.  
Det holdes en Presidentsamling som et heldagsseminar tidlig på høsten etter at 
Presidentene har fått tid til å bli bedre kjent med rollen sin og den praktiske gjennomføringen. 
På Presidentsamlingen fremlegger DG eventuelle justeringer i sitt budsjett for Rotaryåret, slik 
at dette kan vedtas på årsmøtet ferdig diskutert. 

  

4.1.1 PETS (President Elect Training Seminar) 
 
Målgruppe PETS:  
Alle innkommende klubbpresidenter i Distriktet. 
 
 
Formål: 
  
Motivere og forberede innkommende presidenter på deres rolle og ansvar som ledere av en 
Rotaryklubb. Videre skal PETS gi kunnskap om Rotarys ulike satsningsområder og 
Distriktets målsettinger for kommende Rotaryår.  
 
PETS for representanter fra Distriktsrådet, og andre deltakere etter DGE’s behov. 
Assisterende guvernører deltar på PETS, ev. med et felles ”bli kjent møte” kvelden før. 
Kostnadene dekkes av distriktet. 
 
Jfr. RI’s lover er PETS obligatorisk for alle innkommende klubbpresidenter. Det er DGE’s 
ansvar å sørge for at alle distriktets klubbpresidenter har gjennomført PETS. 

  
Ansvar:  
DGE har ansvaret for valg av tidspunkt og sted, samt for organisering, innhold og 
gjennomføring, i samarbeid med Distriktstrener.  
  
Teknisk arrangør:  
Rotaryklubber, en eller flere sammen, etter forespørsel fra DGE. 
 
Seminaret har en varighet på ca. 1 dag 
 
Innhold (veil.):  
• Gi en innføring i RI-presidentens tema for kommende Rotaryår 
• Presentere og gjennomgå DGE’s/Distriktets mål og planer  
• Presentere planer for de prioriterte aktivitetsområdene i Distriktet for kommende Rotaryår 
• Gi en innføring i Rotarys mest sentrale satsnings- og aktivitetsområder 
• Presentere medlemmene av Distriktsorganisasjonen, med ansvars - områder, og 

informere om bistand klubbene kan hente fra Distriktet    
• Klargjøre gjensidige forventninger mellom Distriktet og klubbene 
• Presidentens oppgaver 

 

4.1.2 Distriktstrening 
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Målgruppe:  
Innkommende presidenter i Rotaryklubbene og andre målgrupper i klubbene (for eksempel 
sekretærer, kasserere, CICO osv. Distriktstrening er i prinsippet også åpen for alle 
rotarianere i Distriktet. 
  
Tidspunkt:  
Samlingen legges normalt til søndagen i samme helg som det arrangeres PETS. 
 
Programmet for Distriktstrening skal inneholde Rotarytemaer som gir de klubbtillitsvalgte) (og 
ev. andre rotarianere kunnskap og innsikt i utfordringene i det kommende Rotaryåret. 
Programmet samordnes forøvrig med innholdet i PETS.   
 

4.1.3 Finansiering av PETS og Distriktstrening:   
 
PETS og Distriktstrening:  
Den enkelte klubb dekker reise og opphold samt konferanseavgift for sine deltakere.  
 
Kostnader for deltakere fra Distriktsorganisasjonene dekkes under arrangementet.  
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4.2 District Team Training Seminar 
 
DGE arrangerer samling for innkommende distriktstillitsvalgte for kommende Rotaryår i mars 
– i forkant av PETS/Distriktstrening.  
 
 

4.3 Distriktskonferansen og årsmøtet 
 
(Se også RI’s manual for distriktskonferansen) 
 
Distriktsguvernøren er ansvarlig for distriktskonferansen. DG velger geografisk sted, og  
utpeker en eller flere klubber i nærområdet som arrangørklubb(er). Det skal inngås en avtale  
mellom distriktet og arrangørklubben(e) om arrangementet, mht. rammer/omfang, økonomi  
og gjennomføring. Budsjettet for Konferansen legges fram for ledergruppa. 
  
Distriktets arrangementsansvarlige holder løpende kontakt med arrangør -klubben(e) på 
vegne av guvernøren mht. utforming av avtale (se ovenfor), forhandler med aktuelle hoteller 
og bistår i planleggingen med råd og tips. 
 
Formål: 
Distriktskonferansen er rotaryårets faglige og sosiale høydepunkt. Hensikten er å skape 
muligheter for nettverksbygging, påfyll av kunnskap, inspirasjon og å motivere medlemmene 
til innsats for Rotary.  
 
Videre skal Distriktskonferansen gi rotarianerne i distriktet en visjon av Rotary som strekker 
seg ut over klubbnivå, og være en arena for utvikling og vedlikehold av godt kameratskap. 
 
Målgruppe:    
Alle rotarianere i distriktet 
 
Ansvar:     
DG, med bistand fra Arr. Ansvarlig i Distr. organisasjonen 
 
Tidspunkt:    
September/oktober 
 
Sted:    
Valg av sted for konferansen foretas av guvernøren.   
  
Varighet:    
1 eller 2 dager etter guvernørens bestemmelse 

 
Teknisk arrangør:   
Rotaryklubber, en eller flere sammen, etter  avtale med guvernøren 
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4.3.1 Gjester 
 

Følgende gjester inviteres med ledsager og kostnader dekkes av Distriktet. 
 
Ansvar: DG 

 
• Verdenspresidentens representant 
• Representant for et nordisk distrikt 
• Representant for et norsk distrikt 
• Representant for Rotaract  
• Representant for Inner Wheel  
 
 
Kostnader som deltakeravgift samt overnatting dekkes av Distriktet, mens reise dekker de 
selv. 
 
I tillegg inviteres Distriktets utvekslingsungdommer, innreisende og utreisende. Opphold og 
mat dekkes av Distriktet. 
 

4.3.2 Guvernørens middag for inviterte gjester 
 
Guvernøren inviterer sine offisielle gjester til en middag kvelden før Konferansen; dvs. fredag 
kveld. I tillegg til gjestene inviteres de medlemmer av Distriktsrådet /Distriktsadministrasjonen 
som guvernøren har satt til å ivareta vertskaps-funksjoner overfor gjestene, samt presidenten 
i arrangementsklubben. Alle med ledsagere. Kostnadene dekkes av arrangementet. 
 

4.3.3 Deltakelse fra Distriktsorganisasjonen  
 

 
• DG, IPDG, DGE, inviteres med ledsager på Distriktets regning  
• Øvrige i distriktsledelsen (NB vi må definere hva vi mener med distriktsledelsen)  

inviteres uten ledsager på Distriktets regning 
• Andre deltagere fra distriktsorganisasjonen kan, ved funksjonelt behov, inviteres, med 

eller uten ledsager, og kostnader dekkes av Distriktet. DG avgjør i det enkelte tilfelle 
 

4.3.4 Finansiering 
 
Burde man her ha med en skisse av budsjettposter med inntekter og utgifter. 
• Deltakeravgift 
• Sponsormidler (Ref. RI’s sponsorpolicy)  
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5 Årsmøtet 

Årsmøtet innkalles og avvikles i henhold til distriktets vedtekter. . 

Ansvar:  
Distriktsguvernøren 

5.1 Agenda for ordinært årsmøte 

1. Åpning
2. Godkjenning av fullmakter og stemmetall
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av møteleder og sekretær
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen
6. Årsmelding og regnskap for foregående år sammen med disponering av årets

resultat
7. Budsjett inklusive medlemskontingent
8. Valg av styre
9. Valg av revisor
10. Eventuelle andre saker som er reist for årsmøtet

6 Deltagelse på konferanser, møter, kurs og reiser – dekning 
av kostnader 

DGE og DG deltar som følger 

6.1 DGE: 

• GETS – Norfo, nasjonal (m/ledsager): betales av Norfo
• NORFO – strategi / budsjettmøte (u/ledsager): betales av Norfo
• Høstmøtet og Vårmøtet i Norfo (u/ledsager): betales av Norfo
• Sone - GETS / Institutt - 5 dager (m/ledsager): betales av RI
• Homestay i USA i forkant av International Assembly - frivillig tilbud:

- Reise i forbindelse med Homestay (m/ledsager) dekkes av RI
- DGE bør fortrinnsvis velge Homestay blant de tilbudene hvor arrangørklubbene

dekker oppholdet, slik at utgifter ikke belastes distriktet
- Ev. andre utgifter ifb. Homestay dekkes av DGE privat

• International Assembly i San Diego, USA (m/ledsager)
- Utgifter til reise og opphold dekkes av RI
- Distriktet dekker utgiftene for 1 overnatting i San Diego i forkant av IA
- Visittkort dekkes av Distriktet
- Ev. utgifter til utstyr i forbindelse med reisen dekkes av DGE privat
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- En Convention i det kalenderåret som en starter som DG. Påmelding, opphold 
dekkes av Distriktet 

 
 

6.2 DG: 
  

• En konferanse hos nordiske distrikt i samme år som en er DG (m/ledsager). Opphold 
dekkes av nordisk vertsdistrikt. Reise dekkes av distriktet. 

• En konferanse hos norsk distrikt i samme år som en er DG (m/ledsager) Opphold dekkes 
av norsk vertsdistrikt. Reise dekkes av distriktet. 

• NORFO - Høstmøte og Vårmøte, dekkes av NORFO 
• Sone Institutt (3 dager), Distriktet dekker deltakeravgifter, reise og overnatting 
 
 

6.3 Komitéledere og medlemmer av administrasjonen i 
Distriktsorganisasjonen deltar som følger:  

 
Ledsager: Hvis det ikke er tydelig spesifisert så dekkes ikke ledsager. 
 
The Rotary Foundation (TRF-chair) 
• TRF seminar på Institute for leder av distriktets TRF komite dekkes av Distriktet  
• Nasjonale konferanser /møter for TRF-chair og 1 medarbeider dekkes av Distriktet 

 
Ungdomsutveksling (DYEO)  
• Nasjonale konferanser/møter dekkes av Distriktet 
 
• Dersom budsjettmessig dekning: Et internasjonalt møte, EEMA eller Pre-Convention 

hvert år dekkes av distriktet. 
   

District Trainer (DT) 
• DT seminar på Institute dekkes av Distriktet.  
• NORFO, kurs for DT- er dekkes av NORFO. 
   
Distriktets leder for medlemsutvikling 
• Medlemsutvikling seminar på Institute dekkes av Distriktet.  
• NORFO, kurs for medlemsutvikling (u/ledsager), dekkes av NORFO. 

 
Distriktets Sekretær 
• NORFO, kurs for Distriktssekretærer dekkes av NORFO 

 
DICO:  
• NORFO, kurs dekkes av NORFO 
 
CoL/Lovrådet: 
• Distriktets representant til CoL (CoL = Council of Legislation) får dekket utgifter til 

opphold og andre nødvendige utgifter av RI mens reise dekkes av Distriktet. 
Obligatoriske samlinger som ikke dekkes av RI dekkes av Distriktet. 

For deltakelse i andre arrangementer og for deltakere som ikke er nevnt ovenfor, avgjør DG i 
det enkelte tilfelle. 
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NORFO kurs 
• Leder av finanskomiteen 
• Distriktskasserer 
 

6.4 Diverse distriktsaktiviteter – dekning av kostnader 
 
 Ledsager: Hvis det ikke er tydelig spesifisert så dekkes ikke ledsager. 
 

• Distriktsrådsmøter gjennomføres som arbeidsmøter og kostnader dekkes av 
Distriktet. 

 
 

6.5 Reisekostnader – konferanser, møter m.v. i Distriktet 
 
For refusjon av reiseutgifter for Distriktets medarbeidere, benyttes NORFOs 
reiseregningsskjema ved alle reiser.  
 
Alle Distriktets medarbeidere skal søke å foreta reisene på billigst mulig måte. Nødvendige 
utgifter til mat dekkes etter regning.  Det oppfordres til at deltakere fra samme område kjører 
sammen.  
 
Reiseregninger som ønskes refundert av Distriktet, skal være påført hvilket formål som ligger 
til grunn for regningen, og spesifisering av utgiftene. Reiseutgifter dokumenteres så langt 
som mulig med skanning av bilag som vedlegges reiseregningen. Reiseregninger 
godkjennes av DG, før utbetaling av distriktskasserer. 
  
Det ytes reisegodtgjørelse i forbindelse med alle godkjente aktiviteter som medlemmer av 
distriktsledelsen deltar i. 
   
Km godtgjørelse. 
Km godtgjørelsen er den samme som NORFO praktiserer som er lik grensen for å unngå 
innberetning som inntekt. Den er i 2017 kr. 3,50, og passasjertillegg dekkes ikke. 
 
Overnatting. 
Dersom det er for langt å kjøre tur og retur samme dag til et møte betaler Distriktet for 
overnatting. DG avgjør i tvilstilfeller. 

 
Guvernørbesøk. 
For guvernørbesøk vil en også benytte overnatting etter plan som godkjennes av RI. Dette 
må DG spesifisere på et skjema som skal sendes RI som grunnlag for den sum Distriktet 
mottar for reiser til klubbene. DG skriver sine reiseregninger til Distriktet og får betalt av 
Distriktet. 
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7 Profileringsmateriell og publikasjoner 
 

7.1 Policy: 
 
Rotarydistriktets publikasjoner skal fremme Rotarys verdier og formål. (jfr. MOP). Rotary har 
klare regler for bruk av Rotaryhjulet og de andre offisielle logoene i organisasjonen. 
Leverandører av materiell som benytter disse, skal derfor inneha lisens fra RI.  
 
Slike leverandører plikter å betale 10 % i royalty til RI. 
 
Distriktets helhetlige policy for innkjøp av materiell hvor RI’s logoer benyttes er at det kun 
skal kjøpes produkter og tjenester fra leverandører som har lisens fra RI. Fortrinnsvis bør 
Distriktet kjøpe slikt materiell fra norsk lisensiert leverandør(er) om slik(e) finnes. 

 
Disse reglene gjelder også om Distriktet selv utvikler materiell med Rotary’s emblemer og 
logos til bruk i distrikt og klubber. Dette materialet kommer i tillegg til det som RI produserer 
og distribuerer til distrikt og klubber.  
 
Distriktets profileringsmateriell deles inn i to hovedområder; det mer langsiktige og det årlige. 
  
 
 

7.2 Langsiktig materiell 
 
Selv om RI utarbeider store mengder med profileringsmateriell, vil det være behov for Rotary 
– publikasjoner / profileringsmateriell også på distriktsnivå. Ikke minst fordi det er behov for  
materiell på norsk. Materialet skal først og fremst ha en langsiktig karakter, dvs. kunne 
brukes over år.  
 
Ansvaret for å vurdere behovet for slikt materiell, og godkjenning av ev. forslag, ligger hos 
Guvernøren, med komiteen for Opplæring og kommunikasjon som faglig rådgiver.  
 

7.3 Årlig materiell 
 

Temaet for hvert Rotaryår blir kunngjort av innkommende RI-president under IA i San Diego. 
I den forbindelse vil DGE bli presentert for profileringsmateriell med årets emblem av ulike 
slag. Som lisensiert leverandør, får den/de norske leverandør(er) kjennskap til det nye 
temaet i forkant, slik at bestillinger av materiell kan gjøres på senhøsten, før IA.  

 
 
Profileringsartikler knyttet til guvernøråret, veiledende liste: 

 
• Kort, med årets emblem, bl.a. til medlemmene av Distriktsrådet (eks. fra IA) 
• Pins med årets emblem (eks.100 stk) 
• 1 mindre bordflagg med årets emblem til hver av distriktets klubber 
• 3-5 middels store flagg med årets emblem til bruk ved arrangementer 
• Veggflagg med årets emblem (2-3 mellomstore) til bruk ved arrangementer 
• Skjerf/slips til medlemmene av Distriktsrådet 
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For å holde kostnadene nede på et rimelig nivå, bør DGE vurdere nøye nytteverdien av slikt 
materiell.  

 

7.4 WEB - Distriktets hjemmeside og sosiale medier (Facebook) 
 

I hht. RI’s regler, anses Web-siden og sosiale medier også som «publikasjoner».  
 

Guvernøren er ansvarlig redaktør for all publikasjon på web.                                                                    
Til å hjelpe seg med det praktiske har DG web-redaktør og DICO (teknisk) 
 
 
Webredaktørens ansvar og oppgaver: 
• Ansvar for innholdet på distriktets webside og på Facebook, og sikre at dette til enhver tid 

er i tråd med RI’s og Distriktsledelsens policy    
• Skrive og publisere nyheter, informative tekster  
• Oppdatere og videreutvikle distriktets webside og Facebook-side 

Kontakt med DICO som har ansvar for teknisk undervisning, implementering og utvikling. 
• Analysere trafikk på websidene og sosiale medier, og rapportere til ledergruppa 
• Bistå distriktsledelsen med utarbeidelse og gjennomføring av strategi og planer for 

distriktets bruk av web og sosiale medier. 
 
 

8 Gaver til Klubbjubileer, annen oppmerksomhet 
 

8.1 Gaver til klubbjubileer 
 
Ved jubileer i klubbene er det p.t. fastsatt følgende hilsener: 
 
25 år: kr 2 500,- 
30 år: kr 2 500,- 
35 år: hilsningsbrev 
40 år: kr 3 000,- 
45 år: hilsningsbrev 
50 år: kr 3 000,- 
55 år: hilsningsbrev 
60 år: kr 3 250,- osv for hvert 10. år 
 
Dersom distriktsguvernøren blir invitert til et jubileumsarrangement forutsettes det at dette er 
kostnadsfritt for DG. 
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8.2 Øvrige gaver/oppmerksomhet 

8.2.1 Distriktskonferansens gjester 

Det er vanlig praksis at guvernøren gir en gave til sine spesielt innbudte gjester på 
Distriktskonferansen. (Se 5.3.1 ovenfor). Det søkes da gjerne å finne fram til mindre objekter 
med tilhørighet til stedet/nærområdet hvor konferansen holdes. 
Det er viktig at disse gavene holdes på et rimelig kostnadsnivå, ikke bare pga. distriktets 
økonomi, men også med tanke på gjenvisitt i andre distrikter. 

8.2.2 Representasjon 

Guvernøren blir gjennom året invitert til ulike konferanser og arrangementer; eks. i Inner 
Wheel eller Rotaract. Ved slike anledninger gis det vanligvis blomster, knyttet til en hilsen fra 
guvernøren og D 2310. 

8.2.3 Oppmerksomhet ved dødsfall 

Distriktet gir ved dødsfall av tidligere guvernører en oppmerksomhet i forbindelse med 
bisettelse/begravelse. Dette i form av en bårebukett (eller et tilsvarende pengebeløp til et 
formål etter avdødes ønske). 

Dersom det er mulig, møter fungerende guvernør opp under minnehøytideligheten og sier 
noen ord om avdødes forhold til Rotary. Er guvernøren forhindret, sørges det for en 
stedfortreder. Sistnevnte kan også være presidenten i den klubben avdøde var medlem. 

Eventuell oppmerksomhet fra Distriktet ved andre dødsfall vurderes av guvernøren i hvert 
enkelt tilfelle. 

8.2.4 Distriktets forhold til kongehuset 
Følgende retningslinjer gjelder:  
Guvernøren hilser til H.M. Kongen i brevs form i god tid før Distriktskonferansen, og mottar 
da en hilsen tilbake til konferansen. 
Denne hilsenen leses opp under årsmøtet og ved åpning av konferansen. 
Søknader om audiens eller medvirkning fra kongehuset sendes gjennom den sittende DG. 
Det kan være en fordel om slike henvendelser også forelegges NORFO før henvendelsen 
sendes slottet. Slike henvendelser bør sendes i god tid før arrangementet. 
I forbindelse med distriktskonferansen er det vanlig å utveksle telegrammer med kongehuset. 
Slike henvendelser evt pr mail, bør sendes minst en uke før konferansen. 
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9 Søknad om midler fra distriktet 

Distriktet mottar fra tid til annen søknad om støtte til ulike tiltak og prosjekter. Disse kommer 
fra Rotaryklubber, men også fra foreninger og lag utenfor Rotary. Nedenfor er det utformet 
noen generelle retningslinjer for framgangsmåten ved behandling av slike søknader. 

9.1 Søknader fra Rotaryklubber - tiltaksfondet 

D2310 har et tiltaksfond med egne vedtekter og et eget styre. Disse vedtektene er vedlegg til 
dette styringsdokumentet. 

9.2 Søknad fra lag og foreninger utenfor Rotary 

Distriktet mottar fra tid til annen søknad om pengestøtte fra ulike lag og foreninger til lokale 
prosjekter som ikke har tilknytning til Rotary. Som en hovedregel gir ikke Distriktet slik støtte. 
Søknader av denne karakter oversendes Rotaryklubben(e) i det lokalsamfunnet hvor det 
aktuelle prosjektet er tenkt gjennomført. 

10   Forholdet til tidligere guvernører Annual PDG Assembly 

Forholdet til tidligere distriktsguvernører er omtalt i dokumentet Code of Policies pkt 
19.060 hvor det understrekes at tidligere DGer bør oppmuntres til å bistå DG i trening 
av nye DGer, promotere RI conventions og bistå svake klubber.  

I hvert distrikt bør man organisere et organ av tidligere DGer som fortsatt er medlem 
av en rotary klubb i distriktet. DG skal innkalle til et møte minst en gang pr år innen 
en måned etter avsluttet International Assembly for at DGE skal informere DG og 
tidligere guvernører om de temaer som ble behandlet der. Bestemmelsene er 
opprinnelig fra 1942 med senere endringer. 

I D2310 har dette blitt organisert gjennom en samling for tidligere guvernører, DGE, 
DGN og DGND i begynnelsen av mai måned. 

Tidligere Distriktsguvernører inviteres til distriktskonferansen for egen kostnad. 
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11 Arkivering 

11.1 Rutiner for arkivering 

11.1.1 Norsk Rotary Landsarkiv 

Norsk Rotary Forum har gjort en avtale med Riksarkivet for oppbevaring av arkivmateriell. 
Her er samlet arkivmateriell helt fra Rotarys første tid i Norge. Arkivmateriellet er tilgjengelig 
for alle. 

Hver guvernør er pålagt å lage en perm med arkivmateriell fra året sitt som guvernør og 
sende den til Norsk Rotary Landsarkiv. Det er laget en innholdsfortegnelse som beskriver  
minimumsinnholdet i permen. Videre kan både distriktet og klubbene sende ytterligere 
materiell til Landsarkivet, som for eksempel jubileumsskrifter, info om større prosjekter etc. 

Landsarkivet sikrer på denne måten at viktig materiell blir tatt vare på og gjøres tilgjengelig 
for de som måtte ha behov for det  

På denne måten kan Distriktet begrense sitt arkivarbeid til det som er naturlig å ha 
tilgjengelig for å kunne gå noe tilbake i historien, og for det løpende arbeidet. 

11.1.2 Distrikt 2310s arkiv 

Følgende dokumentasjon arkiveres: 

a) Protokoller fra Distriktets årsmøter
b) Årsberetninger og regnskap
c) Referater fra Distriktsrådsmøtene
d) Annen dokumentasjon som distriktssekretæren, i samråd med

distriktsledelsen finner
bevaringsverdig

Dokumentene bør så langt som mulig lagres digitalt i medlemsnett. 

12 Eiendeler 

D2310 har en materialforvalter som lagrer distriktets materiell. 

Materialforvalteren er p.t. Erik Brynildsen, Eiksmarka RK 

__________________________________________________________________________
_ 
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Vedlegg: 

1. Vedtekter for Distrikt 2310
2. Statutter for Distriktets tiltaksfond


