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ÅRSMELDING FOR ROTARY INTERNASJONAL 
 
DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2015-2016: 
 
 
 
 
 
INNLEDNING: 
 
BE A GIFT TO THE WORLD har vært Rotary-årets tema. 
Vi har alle noe vi kan bidra med, hvem vi nå enn er, og hvor nå enn vi er i livet. Vi har 
kunnskap, vi har egenskaper, vi har muligheter og vi kan yte noe, og gjerne gjennom 
Rotary. 
Dette var RI president Ravi's ord til oss når vi startet Rotary-året. 
Så fikk vi noen mål å strekke oss etter: Medlemsutvikling, TRF, Profil-PR og 
omdømme, nye generasjoner og til sist Rotary's IT-verktøy. 
Det var mye å gape over, men det meste har vi vært innom og arbeidet med i løpet 
av året. 
I PDG Bjørgs Rotary-år ble det utarbeidet og satt i verk en ny strategisk plan, og en 
rekke gode tiltak som kompetanseutviklingsprogram, prosjektveileder, og opplæring 
og sertifisering av klubbene for å kunne motta støtte fra TRF.  
Det har vært min oppgave å videreføre disse tiltakene og evt. forbedre dem og ikke 
minst sluttføre implementeringen av den nye IT-plattformen. Vi er nå bedre rustet enn 
noensinne for å møte de utfordringene vi vet kommer i fremtiden. 
 
Måten vi kommuniserer på er i endring, media er i endring og så er også Rotary. 
Denne årsmeldingen vil for første gang ikke bli trykket, men kun foreligge i 
elektronisk versjon. Det samme gjorde vi med dette årets Distriktshåndbok. 
Årsmeldingen blir å finne på Distrikt 2310's hjemmesider. Den er også sendt 
elektronisk til klubbene for videre distribusjon til distriktets medlemmer. 
  



 

 
 

 
 
 
DISTRIKTETS AKTIVITETER: 
 
I distriktet skal vi ikke drive prosjekter, men vektlegge service til distriktets klubber. Det har 
vært en viktig prioritering så vel for komiteer som for guvernøren. Jeg vil trekke frem 
følgende tiltak og saker som distriktet har arbeidet med dette Rotaryåret.  
 

 Fokusere på distriktets strategiplan. 
 Veileder i prosjektarbeid er oversatt til engelsk. 
 Tilbud innen kompetanseutvikling er videreutviklet gjennom Rotaryakademiet, og 

ulike opplæringstilbud er godt i gang.  
 Det er utviklet en ny WEB- løsning (gjelder alle distriktene) og arbeidet med å 

implementere denne er omtrent avsluttet. Kun et fåtall av klubbene venter med 
implementeringen.  
Nytt medlemsnett er utviklet og blir satt i drift 2.8.2016 

 Det har vært satset mye på opplæring og veiledning/sertifisering av klubbene i  
Global Grant og District Grant aktiviteter. 

 Distrikt 2310 legger frem et regnskap for rotaryåret 2014-15 med et overskudd på 
kr. 139.126,-. Guvernøren vil foreslå at årsmøtet vedtar å overføre disse midlene til 
Tiltaksfondet. 

 Komiteen for ungdomsarbeid har jobbet mye med ungdomsutvekslingen. 
Inneværende Rotary-år har vi doblet antallet studenter fra 2 – 4. Flere er på gang og 
klubbene har nå våknet og satser i større grad på ungdomsutveksling. 

 RYLA ble gjennomført med stor suksess 8-10 april med 49 deltakere i regi av  
Oslo RK. Tusen takk til Torhild Hallre, Oslo RK og hennes medarbeidere. 

 Mentoring-prosjektet som skal styrke samarbeidet mellom Rotary og Rotaract er nå 
blitt et fast prosjekt i Distrikt 2310. Tusen takk til Oslo Rotary som har sittet i 
førersetet. 

 Rotary Forretningsforum i Oslo og Bærum fortsetter. Begge forumer er fremdeles i 
støpeskjeen, men man sliter litt med deltakelsen. 

 Distriktet har oppfordret til Inter-citymøter i hver region en gang i halvåret. Dette har 
vært en stor suksess og deltakelsen på møtene har vært meget god. 

 
Det er guvernørens ønske at klubbene skal ha glede av ovennevnte aktiviteter, slik at det 
både stimulerer og effektiviserer deres arbeid fremover. Ikke minst er håpet at dette gir ideer 
til nye aktiviteter organisert av Rotary lokalt og internasjonalt. 
 
Samarbeidet mellom klubber i regionene og mellom regionene har bedret seg stort. Spesielt 
gjelder dette region 1 og 2.  Guvernøren har også notert seg den gode kontakten alle AG har 
seg imellom, både formelt under møter, men også at det er kontakt på eget initiativ. Mange 
saker løser seg selv når man tar en telefon og ber om råd og hjelp. 
 
Medlemssituasjonen i distriktet er dessverre svakt synkende. Vi nådde ikke målet med 2310 
medlemmer ved utgangen av Rotary-året. Hovedårsaken til nedgangen er bortfall av 
klubbene Røa og Geilo. Ved utgangen av Rotary-året hadde vi 2.197 medlemmer, en 
nedgang på 81. Noen klubber er ivrige, og får til medlemsvervingen, andre har et litt mer 
avslappet forhold til dette. Tusen takk til alle som har stått på for å øke antallet medlemmer i 
vårt distrikt. 
Globalt har Rotary hatt en nedgang i antall medlemmer med 12.340 medlemmer til 1.207.913 
medlemmer. Europa og Amerika sliter, mens det er øking i antall medlemmer i Asia og 
Afrika. 
  



 

 
 

 
 
Forholdet til NORFO har vært diskutert i flere sammenhenger dette Rotary-året. Guvernøren 
og distriktet har stilt NORFO kritiske spørsmål om drift og aktiviteter, og noen av klubbene 
har stilt spørsmål til distriktet om det samme. En del ting er avklart, noe arbeides det videre 
med i neste Rotary-år.  
 
Handicamp måtte i år avlyses pga. økonomi, lav søknad fra potensielle deltakere og 
situasjonen rundt leirstedet Haraldvangen som ønsket å bli asylmottak. Det var en tung 
beslutning å ta etter en grundig vurdering.  
Det er et arbeide i gang fra NORFOs side for å vurdere om prosjektet skal fortsette, evt. Et 
nytt og annerledes prosjekt, eller om NORFO i det hele tatt skal drive slike felles-prosjekter. 
 
 
 
TUSEN TAKK! 
 
Jeg vil takke alle klubbene for den positive mottakelsen jeg har fått overalt ved ulike besøk i 
klubbene. Alle obligatoriske klubb-besøk, 54 i alt, er gjennomført og i tillegg har jeg vært 
tilstede ved en rekke andre anledninger og totalt har jeg gjennomført ca. 75 klubb-besøk. I 
tillegg kommer Intercity møter, komitemøter, konserter og jubileer. Totalt ble det ca. 100 
kvelder/formiddager med medlemsaktiviteter. Jeg er imponert over miljøet og aktivitetsnivået 
i alle klubbene. Dette viser at Rotary er en vital organisasjon. 
 
I tillegg kommer 7 distriktsrådsmøter, 7 AG-møter og en rekke andre aktiviteter med utspring 
i distriktsrådet. 
 
Uten et aktivt distriktsråd, en solid guvernørkomite og nøkkelpersoner hadde det ikke vært 
mulig å utvikle og forbedre denne fantastiske organisasjonen.  
Tusen takk til AG, distriktsrådsmedlemmer og ikke minst distriktssekretær Bjørn og 
distriktsøkonom Christian for alt det frivillige arbeidet som er lagt ned. Det er rett og slett 
imponerende. 
En takk også til NORFO, Rotaract og Inner Wheel for meget godt samarbeide. 
Min egen guvernørkomite fortjener også all heder og ære. De la grunnlaget, og har vært en 
støttespiller for meg i hele perioden, fra nominasjon til avslutning. 
 
Til sist er det en person som skal nevnes, og det er min kjære Anne som har støttet meg og 
gitt meg anledning til å yte noe for Rotary i mitt Guvernør-år. 
 
 
Neste Rotary-år har jeg påtatt med arbeidet som ansvarlig for TRF aktivitetene i distriktet. 
Dette er et arbeide jeg ser frem til med stor glede. 
 
 
 
Jeg ønsker alt det beste fremover for alle rotarianere, klubbene og Rotary D2310, og ser 
frem til fortsatt godt samarbeide og hyggelig kontakt med dere alle!  
 
Sandvika, 13. September 2016 
 

 
 
TRYGVE DANIELSEN 
GUVERNØR 2015-16 
  



 

 
 

 
 
DEL 1: 
 
 
ROTARY INTERNATIONAL OG DISTRIKT 2310s MÅL 
 
Rotary International fokuserer hvert år på noen strategiske mål. Disse kan variere og i 
Rotary-året 2015-16 ble det fokusert på: 
 

 Øke antall medlemmer, men også arbeide for å beholde eksisterende 
 The Rotary Foundation (TRF) 
 Bli bedre kjent med og bruke Rotary’s nettsider og elektroniske verktøy 
 Humanitært arbeide 
 Nye generasjoner 
 Omdømme 

 
I Distrikt 2310 har vi vår egen strategiske plan for årene 2015-17 som dekker alt dette og 
mere til og distriktet har spesielt lagt vekt på arbeidet med: 
 

 Våre verdier, hvordan skape forståelse for fellesskap, integritet, mangfold, tjenester 
og lederskap. 

 Støtte og styrke klubbene, engasjere medlemmene i aktiviteter og prosjekter og 
fremme Rotary’s verdier og satsningsområder. 

 Medlemsutvikling og mangfold. Forsterke yrkesmangfoldet, være proaktiv og bruke 
mer utradisjonelle metoder i medlemsverving. Videreutvikle og øke bruken av 
Rotaryakademiet. 

 PR og omdømme, skape blest om Rotary-aktiviteter, øke bruken av sosiale medier 
og ha en enhetlig grafisk profil 

 
 
Distriktet har som mål å være en sterk og klar formidler av Rotary’s formål, sentrale verdier 
og satsningsområder. Vi skal styrke erfaringsutveksling og deling av “best practice” mellom 
klubbene. Vi skal bidra til å videreutvikle kommunikasjonen overfor og mellom medlemmer 
og klubber, særlig gjennom bruk av websider og sosiale media. Vi ønsker å revitalisere 
Rotary som et yrkesnettverk – støtte egnede yrkesfora. Ikke minst ønsker distriktet å jobbe 
for mangfold i alder, etnisitet og kulturell bakgrunn. 
Det er ambisiøse mål distriktet har satt seg for årene 2015-17. Likevel mener vi at vi er på 
rett vei gjennom et godt samarbeide mellom distriktet og klubbene. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
LEDERSKAPSPLANEN FOR D2310 I ROTARYÅRET 2014-15. 
 
STYRET: 
 
Styret har bestått av guvernør Trygve Danielsen, distriktsøkonom Christian Borgen og 
distriktssekretær Bjørn Songe-Møller. 
Styret ble formelt oppnevnt for å tilfredsstille kravene til et styre i Brønnøysund-registeret. 
Styret har ikke hatt noen formelle møter da det ikke har vært saker som må involvere et 
styre. 
Distriktsguvernøren har ikke hatt behov for noe eget styre for distriktet. Alle saker har vært 
diskutert i distriktsrådet, og krevende beslutninger har vært tatt der. 
 
LOVRÅDET: Per-Olav Stenseth, Lier Øst RK.  
 
 
DISTRIKTSRÅDET: 
 
Distriktsrådet har bestått av følgende personer: 
 
Trygve Danielsen, Distriktsguvernør, Bærums Verk RK 
Bjørg Månum Andersson, IPDG, Groruddalen RK 
Runar Bakke, DGE, Lier Øst RK 
Stig Asmussen, DGN, Oslo RK 
Tor Petter Gulbrandsen, AG Region 1, Oslo Vest RK 
Gunther Motzke, AG Region 2, Nordstrand RK 
Per O.Aukner, AG Region 3, Eiksmarka RK 
Torbjørg Hogsnes, AG Region 4, Nesbru RK 
Erik Werner, AG Region 5, Drammen St. Hallvard RK 
Aage Bergerud, AG Region 6, Modum RK 
Inge Stordahl, AG Region 7, Geilo RK 
Christian Borgen, DØ, Bærums Verk RK 
Bjørn Songe-Møller, DS, Bærums Verk RK 
Leif A. Ellevset, DT og leder av kommunikasjon, Skaugum RK 
Thor Hægh, Leder for Prosjektkomiteen, Eiksmarka RK 
Sverre Bjønnes, Leder for TRF-komiteen, Oslo RK 
Gunther Motzke, Leder for Medlems- og Mangfolds komiteen, Nordstrand RK 
Erik Werner, Leder for Ungdomskomiteen Drammen St. Hallvard RK 
Einar Bjune, Webmaster, Lier Øst RK 
Per Thrane-Nielsen, DICO, Oslo RK 
Kristin Andrea Wilmann, Rotaract. 
 
Distriktsrådet har avholdt 7 møter i løpet av rotaryåret 2015-16. Det har vært fremmet 54 
saker for behandling. 
 
 
GUVERNØRENS RÅDGIVENDE UTVALG: 
 
Utvalget ble etablert i 2014 for å bistå DGE i sitt forberedende arbeide bl.a. med utarbeidelse 
av håndbok for klubbene, planlegging og gjennomføring av PETS og Distriktstrening (tidl. 
Distriktssamling) samt Distriktskonferansen. De er alle medlemmer i Bærums Verk RK og har 
bestått av følgende medlemmer: Morten Wollan, Bjørn Frodahl, Christian Borgen, Bjørn 
Songe-Møller og Gunnar Knudsen. Aage Enghaug, medlem av Lysaker RK og Bjørn Songe-
Møller har hatt hovedansvaret for Distriktshåndboken. 
Sammen med øvrige medlemmer i Bærums Verk RK så har utvalget nedlagt et betydelig 
arbeide under rotaryåret 2015-16. 
 
 



 

 
 

 
ASSISTERENDE GUVERNØRER: 
 
 
 
RAPPORT FRA DE 7 REGIONENE V/ ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG) 
 
REGION 1 
 
Assisterende guvernør Tor Petter Gulbrandsen, Oslo Vest RK. 
 
Region 1 omfatter 15 klubber: Akersborg, Athenæum, Ekeberg, Gimle, Holmenkollen, 
Majorstuen. Maridalen, Nordberg, Oslo, Oslo International, Oslofjord St. Hallvard, Oslo Vest, 
Røa, Uranienborg og Vestheim.  
Klubbene har et godt indre liv med et variert program og mange gode prosjekter. Det 
oppleves utfordringer med å få opptatte mennesker til å påta seg verv. Viktige tiltak vil være 
å få til godt tilpassede opplæringstilbud og tilrettelegge møteopplegg og 
informasjon/kommunikasjon på en kvalitativt god og samtidig mest mulig effektiv måte.  
Koordineringen mellom klubbene i regionen har i hovedsak funnet sted i forbindelse med 
distriktskonferansen og distrikts-treningen, samt via telefon og e-post. Det har vært avholdt et 
meget vellykket regionmøte sammen med region 2, der det var godt fremmøte og flere svært 
interessante foredrag. Presidentene har også drøftet et felles opplegg for markeringen av 
TRF 100 år i 2016-2017; av praktiske grunner vil denne tråden bli tatt opp igjen tidlig på 
høsten.  
AG har deltatt på guvernørens klubbesøk i et flertall av regionens klubber.  
AG har hatt tett kontakt med Røa Rotary Klubb, som etter en inngående intern prosess 
valgte å nedlegge klubben. Dette skjer formelt ved utløp av Rotaryåret den 30.6.2016.  
Medlemsutviklingen i regionen følger i store trekk den generelle utviklingen i distriktet, med 
en nedgang fra 906 til 894 medlemmer, uten at noen enkelt klubb viser store utslag. 
Nedleggelsen av Røa RK vil gi en ytterligere nedgang, men noen medlemmer vil melde 
overgang til andre klubber, og dette vil bli fulgt opp videre så flest mulig kan finne en ny 
tilhørighet.  
Flere av klubbene i regionen ønsker å styrke ungdomsarbeidet, og ikke minst nominere 
kandidater til RYLA. Det ønskes at distriktet fortsatt promoterer satsing på ungdom, og 
samarbeid med Rotaract. 
Fra neste Rotaryår tiltrer Ewa Danela Burdon fra Oslo International RK som ny AG i region 1.  
 
REGION 2 
 
Assisterende guvernør Gunther Motzke, Nordstrand RK   
 
Region 2 består av 8 Rotary klubber dvs. Bekkelaget, Bryn, Grorud, Groruddalen, Hovin, 
Nordstrand, Oslo Nord og Østensjø. Det har i perioden vært holdt 4 region-møter, hvorav 
fellesmøte med region 1 må betegnes som meget vellykket med interessante foredrag og 
godt fremmøte. 
AG2 har besøkt alle klubber noen har til og med fått flere besøk. 
 
Prosjekter 
I region 2 drives det f.t. iflg. klubbenes egne informasjoner i nærmere 30 prosjekter. 
Rotary-klubbene Bekkelaget, Bryn, Grorud, Groruddalen, Nordstrand støttet hhv. støtter 
pågående prosjekter i India, Litauen, Nepal, Palestina, Thailand og Uganda. 
Samtlige klubber er engasjert i lokale prosjekter. 
Rotary-klubbene Nordstrand og Østensjø har gjennomført 2 større musikkarrangementer der 
overskuddet i sin helhet ble overført til RIs «End Polio Now» prosjekt. 
Hovin RK har bidratt med midler til samme RI-prosjekt. 
Rotary-klubbene Bekkelaget, Groruddalen og Oslo N er engasjert i lokale skoleprosjekter 
hvorav Bekkelaget-klubben utviklet et prosjekt i fm. yrkesopplæring for 10. klasse.  
Rotary-klubbene Groruddalen og Nordstrand har til sammen fulgt opp 5 RYLA-studenter.  
Østensjø RK tildeler PH til forfatteren Tove Nilsen i fm. årets sommerfest, 22. juni. 



 

 
 

 
Omtale 
Klubbenes utadvendte aktiviteter har vært omtalt i aviser som Aftenposten, Akers avis, 
Nordstrand blad, Oslo Syd og Rotary Norden. 
Flere klubber vil gjennom etablering hhv. økt forsering av PR & kommunikasjon prøve å 
oppnå økt synlighet i mediene samt lokalbefolkningen.  
Medlemsutvikling 
Region 2 har ifølge. rapportene fra klubbene 230 medlemmer per 30. juni 2016, en oppgang 
på 11 medlemmer som tilsvarer en økning på 5 %. 
De gledelige resultater skyldes særlig Nordstrand RK som gjennom sitt unge lederskap 
hadde hatt størst andel i økningen. Naturlig frafall pga. alder og dårligere helsetilstand må 
kompenseres slik at økningen utover krever innsats. Manglende oppfølgning av nye 
medlemmer som unødige interne konflikter bidrar også til unødig frafall. 
Undertegnede er kjent med dårlig økonomisk utvikling ved i alle fall to klubber.  
 
Det anbefales at man setter realistiske mål mht. medlemsutvikling.  
Også klubbene i region 2 har behov for at gjennomsnittsalderen senkes. 
Klubbene trenger nye inntekter for å drive frem prosjekter.  
AG har utarbeidet et kompendium med formål om inntektservervelse i Rotary klubber. 
Det fremheves også behovet for god og relevant kommunikasjon, der bl.a. de nye WEB-
sidene hhv. hjemmesider vil kunne bidra til hyppigere bruk. 
Det er en god tone i klubbene og det er hyggelig å besøke disse. 
Fra neste Rotary-år tiltrer Tore Røen fra Oslofjord St. Hallvard RK som ny AG  
 
REGION 3 
 
Assisterende guvernør Per O. Aukner, Eiksmarka RK. 
 
Region 3 består av 8 klubber i Bærum: Bekkestua Rotary Klubb, Bærum Rotary Klubb, 
Bærum Vest Rotary Klubb, Bærums Verk Rotaryklubb, Eiksmarka Rotaryklubb, Kolsås 
Rotary Klubb, Lysaker Rotary Klubb og Sandvika Rotary Klubb.Vi har hatt 3 regionsmøter. 
Og 8 intercitymøter er arrangert gjennom sommeren. Sommermøtene er et samarbeid 
mellom klubbene i regionen, der Sandvika RK er teknisk arrangør, og alle klubbene er 
ansvarlig for ett møte hver. Sommermøtene har meget gode programmer og er et godt tilbud 
til hjemmeværende rotarianere.   

Intercitymøte med tema «Rotary i dagens virkelighet» om verdier og idealer i dag ble 
arrangert i Sandvika. Christian Borch og Henrik Syse var glimrende foredragsholdere for 
over 200 tilhørere. 

Medlemsutvikling: Det er 13 nye medlemmer i klubbene, dessverre har 12 medlemmer 
sluttet.  Regionen teller 309 Rotarianere.  Målsettingen på 8 nye medlemmer netto er ikke 
nådd. 

Prosjekter: Mange prosjekter er videreført fra tidligere år og noen videreutviklet: bidrag til 
sykehus og lege i Litauen, sanitærprosjekt i Etiopia, undervisningsopplegg for enslige mødre 
i Sør-Afrika, samling for utvekslings-studentene i Norge, samarbeide med Bærum Kommune 
om kjøring av tidligdemente, turvennprosjekt, stipendium for unge musikertalenter i 
samarbeid med Bærum Konserthus, samarbeide mellom alle klubbene om en båttur for 
funksjonshemmede i kommunen, drift av Greinehytta i Lommedalen, priser til personer 
og/eller organisasjoner som har utmerket seg, enten humanitært, eller utvist godt lederskap, 
rusken-aksjoner. Flere klubber sender kandidater til RYLA.  Rotary ForretningsForum 
Bærum fortsetter hver andre torsdag i måneden på Bekkestua.  Det er et tilbud til yrkesaktive 
Rotarianere om nettverk på tvers av klubbene. Jazzkonsert, dugnadskonsert for Sør-Afrika, 



 

 
 

Gardekonserten og stipendium-konserten er alle avholdt for å skaffe penger til andre 
prosjekter.  
 
Omdømmebygging: En rekke aktiviteter og prosjekter er omtalt i Budstikka og/eller 
Bærumsavisen.  Websidene til klubbene er godt oppdatert, og flere klubber har egne sider 
på Facebook.  Utfordringen er å «komme gjennom» i vrimmelen av all informasjon.  Det er 
fortsatt få som vet hva Rotary er og gjør. Arbeide med medlemsutvikling intensiveres.   
 
En rekke av kubbenes medlemmer har gått på kurs i Rotaryakademiet, enten 
introduksjonskurset eller spesialkurs i IT og TRF.  

 
REGION 4 
 
Assisterende guvernør Torbjørg Hogsnes, Nesbru RK 
 
I Region 4 er det 6 Rotary klubber, Asker, Skaugum, Nesbru, Røyken, Raukvin og Hurum.  
Det har vært avholdt 4 regionsmøter i rotaryåret. I tillegg deltok årets presidenter på 
forberedende møte med fjorårets presidenter på fellesmøte i april 2015, tilsvarende 
fellesmøte ble avholdt i april 2016 med årets og innkommende presidenter.  Møtene er også 
åpne for andre medlemmer av klubbstyrene. 
Det har vært avholdt 2 Intercitymøter, et høstmøte og et vårmøte med godt fremmøte. I 
tillegg ble det arrangert 4 felles sommermøter, hvor klubbene er ansvarlig for et møte hver.  
 
Medlemsutvikling Klubbene hadde til sammen 210 medlemmer per 1. juli 2015. 
Medlemstallet er relativt stabilt for alle klubbene. Det har kommet til nye medlemmer, men 
klubbene har også mistet medlemmer grunnet flytting, utmeldinger m.m. Søkelyset har 
spesielt vært rettet mot medlemmenes økende alder. I region 4 er 50 % av medlemmene 70 
år og eldre. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra klubbene med 
mandat å utarbeide en strategi for tiltak for rekruttering og medlemspleie sett i et 10 års 
perspektiv. Rapporten: Nye tider – Nye tiltak, Strategi for Rekruttering og Medlemspleie, 
Rotary Region 4 – Distrikt 2310 ble oversendt AG 3.mai. Rapporten er videresendt til 
Distriktet og Distriktets Medlems- og Mangfolds-komite.  
 
Prosjekter Alle klubbene har pågående lokale tiltak og prosjekter. Flere av prosjektene 
inkluderer samarbeid med skoler, næringsliv og kommuner. Asker og Nesbru gir 
yrkesveiledning til elever på videregående skoler.  Hurum har et lokalt støttetiltak for ungdom 
som har problemer med å tilpasse seg skolen. Nesbru har arrangert Vinterkonsert til inntekt 
for Polio Plus. I samarbeid med Asker kommune har Skaugum Rotaryklubb arrangert feiring 
av julaften for enslige hvor også flyktninger ble invitert med.  Fellesprosjektet for alle 
klubbene er SEMIADEN, et frilufts arrangement som arrangeres i september rundt 
Semsvannet i Asker. Klubbene gir økonomisk støtte til Polio pluss og TRF. Klubbene har 
støttet 5 Ryla deltakere, og det har også vært en Georgia stipendiat.  
 
Omdømmebygging Klubbene har vært aktive i å forbedre Klubbenes Hjemmesider. 
Facebook er tatt i bruk av noen klubber. Lokalavisene er benyttet til å informere om 
klubbenes prosjekter og tiltak.  
 
Be a Gift to The World, RI – presidentens motto for Rotaryåret 2015-2016 er drøftet. 
Likeledes er klubbene trukket inn i drøftingen av Hva er Rotary, hvor Distriktet har ønsket er 
mer enkel måte å formidle hva Rotary står for.  
 
Erfaringer-Utfordringer Alle klubbene har et relativt stabilt og godt Rotary-miljø med 
spennende foredrag og gode prosjekter. Deltakelse på klubb- og intercitymøtene er bra.  
Hovedutfordringene er medlemsrekruttering, spesielt rekruttering av yngre yrkesaktive 
medlemmer.  Rotary endrer seg i tråd med samfunnsutviklingen og nye regler fra RI tillater 
økt fleksibilitet for klubbene for å tiltrekke seg nye yngre medlemmer. Dette sammen med 



 

 
 

rapporten Nye tider – Nye tiltak bør følges opp. Klubbene bør også bli mer bevisst av 
Rotary’s støtteordninger for lokale og internasjonale prosjekter, herunder TRF og TRFs 
fokusområder. Utviklings- og fornyingsarbeid vil kreve samarbeid mellom klubbene og 
mellom klubbene, Distriktet og RI både med hensyn til informasjon, opplæring og 
strategiutforming.   
 
 
 
REGION 5 
 
Assisterende guvernør Erik Werner, Drammen St. Hallvard RK 
 
Region 5 består av 6 Rotary klubber: Drammen, Drammen St.Hallvard, Drammen syd/vest, 
Konnerud, Lier og Lier Øst. 
 
Det er gjennomført 4 regionsmøter, hvorav 1 med vise-presidenter. 
 
Medlemsveksten i regionen er stabil, og frafall av "eldre medlemmer" er kompensert med 
tilsig av nye, yngre medlemmer.  Drammen R.K., som gjennom sitt mentoring program med 
Drammen Rotaract har sørget for en glidende overgang fra å være Rotaracter til å bli 
Rotarianer. 
 
Klubbene har prosjekter som de har og driver gjennom flere år.  
Konnerud – tursti/historisk sti i sitt nærområde.  
Drammen og Drammen Syd/Vest med sine barnehjems-prosjekt i Romania og Bulgaria for 
barn som faller utenfor de etablerte systemene.  
Yrkesveiledning ved skolene, gaver og støtte til Frelsesarmeen, Betzy Krisesenter og det 
lokale” herberget” er også klubb-aktiviteter i regionen.  
Drammen Rotary klubb hadde 80 års jubileum i år og ga ut en sangbok. Inntektene fra 
sangboken og en tidligere utgitt by-bok har gitt betydelige midler i klubb-kassen. Derfor 
kunne det utdeles en nasjonal kunstnerpris på kr. 50.000 for 1. gang og gis støtte til lokalt 
lovende ungdommer i byen. 
 
Det har vært flere Inter-city møter, godt planlagt av klubbenes programkomiteer. Enkelte av 
disse møtene har hatt alle klubbene med seg, noen bare som samarbeidsmøter 2 eller 3 
klubber sammen. 
 
Omdømmebygging kunne vært mer offisielt og publisert, men det lokale arbeidet har satt 
Rotary på kartet og gitt god presse ved mange anledninger. 
 
Utfordringene er et stadig tettere samarbeid og påvirke ungdom og nærmiljø om Rotary. 
Fra neste Rotaryår tiltrer Jorun Sjølie, Lier RK som ny AG i region 5. 
 
 
REGION 6 
 
Assisterende guvernør Aage Bergerud, Modum RK. 
 
Region 6 består av 7 rotaryklubber: Hokksund, Hønefoss-Ringerike, Hønefoss Øst, 
Kongsberg, Mjøndalen, Modum og Rollag og Flesberg. 
 
Generelt bra stemning og aktivitet i klubbene, 3 regionsmøter avholdt, ingen regionale 
arrangementer.  Generell utfordring er aldrende medlemsmasse med derav følgende lav 
interesse for eksempel for ungdomsutveksling. 
 
Klubbene:  
Hønefoss Øst har mistet 2 medlemmer, ingen store prosjekter men aktive i støtten til 
integreringsarbeid for kvinnelige flyktninger/asylsøkere gjennom Frivilligsentralen i 
Ringerike   Medlemsutvikling, stiller RYLA deltaker, samarbeider med naboklubb om 



 

 
 

bedriftsbesøk etc. 
 
Hønefoss/Ringerike har 3 medlemmer i avgang siste år, driver prosjekter innen 
videodokumentasjon aktiv med utvekslingsstudent og lokale dugnader.  Er aktive på 
Facebook og mot lokalpresse. 
 
Modum har tatt opp 3 nye medlemmer i år, viderefører Øya-prosjektet i Vikersund, aktiv 
innen rus-informasjon, årlig yrkesmesse. Aktive mot lokalpresse. 
Hokksund har stabilt medlemstall, arrangerer stor yrkes- og utdanningsmesse, lokale 
dugnader. Aktiv mot lokalpresse. Regelmessige Inter-citymøter sammen med Mjøndalen. 
Mjøndalen driver lokale prosjekter, dugnader, ungdomspris, RYLA-deltaker.  
 
Kongsberg er engasjer t både i lokale og internasjonale prosjekter (for eksempel 
mentorprosjekt i Riga, vedlikehold av Hannibal bakken, og vårdugnad på Ruud-hytta) har en 
stabil og solid medlemsmasse og driver aktivt arbeide for å få på plass utvekslingsstudent. 
 
Rollag og Flesberg har mistet 5 medlemmer og fått et nytt, driver tilbud om kirkeskyss for 
eldre (i Flesberg) - Se annonse i Menighetsbladet. 
Dugnader, bl.a. fast hver vår på bygdetunet i Flesberg (Dåset), aktive på Facebook. Flere 
åpne møter med annonsering i lokalpresse og invitasjoner, to møter i samarbeid med 
Flesberg kommune. 
 
REGION 7 
 
Assisterende guvernør Inge Stordahl, Geilo RK 
 
Regionen består av 4 klubber, Nesbyen, Gol, Ål og Geilo som ligger langs Hallingdal. 
 
Det har vært avholdt 2 inter-vally møter på Ål og Nesbyen.  På Ål ble det fokusert på Deaf-
Aid og det er gledelig å høre at også norske myndigheter har vist stor interesse for 
prosjektet. 
Møtet på Nesbyen var ved prof. Petter Gottschalk og var viet bekjempelse av økonomisk 
kriminalitet.  Begge møtene hadde godt fremmøte. 
 
Medlemsutviklingen på Nesbyen, Gol og Ål har vært tilfredsstillende med et par 
medlemmer i tilgang i hver av klubbene.  For Geilos vedkommende har imidlertid utviklingen 
gått i feil retning og ved utgangen av året er det 17 medlemmer. 
 
Nesbyen RK 
Klubben har som sedvanlig arbeidet godt i lokalmiljøet og har også i år arrangert garasjesalg 
till inntekt for End Polio.  Og klubben er fortsatt opptatt av utenlandsstudentene og har også i 
år arrangert vinteruke for samtlige utenlandsstudenter som hadde anledning til å delta. 
Meget god stemning blant studentene. 
 
Gol RK 
Gol har dette året hatt en student fra USA og har også sendt en lokal student til USA. 
Eller arbeides det godt med lokale prosjekter og salg av spekepølse gir noe penger i kassen. 
 
Ål RK 
Som nevnt ovenfor har Ål fortsatt et hjertebarn i sitt Deaf-Aid prosjekt, men er i tillegg med på 
en rekke arrangementer som setter Rotary på kartet. 
 
Geilo RK 
Klubben har slitt med manglende oppslutning i flere år.  Klubbens styre og øvrige 
medlemmer har resignert og det er derfor fattet beslutning om at klubben legges ned pr. 
30. juni. 
 



 

 
 

På tross av den triste nyheten om at Geilo RK legges ned, har de 3 øvrige klubbene i dalen 
meget bra oppslutning og det er grunn til optimisme for fremtiden. 
Fra neste Rotaryår tiltrer Tor Oscar Magnussen fra Nesbyen RK som ny AG i region 7.  
 
IPDG (Immediate Past District Governor) 
Bjørg Månum Andersson, Groruddalen RK 
 
1. IPDG 

 Ansvarlig for å fremlegge regnskap/årsberetning på årsmøtet okt. 2016  
 Deltok i D 2305 Distriktskonferanse sept. 2016 i Trondheim som  
     RI president Ravi Ravindran ’s representant under konferansen. 
 Medlem i Distriktsrådet. Deltatt på alle møter til DG i rotaryåret. 
 Medlem i TRF komiteen og har deltatt på komiteens møter samt under TRF 

kvalifisering av klubber og medlemmer. 
 Deltatt på RI Institutt i Birmingham nov. 2015.       
 Deltatt på PETS/Distriktsopplæring. 
 Leder av TRF Polio Pluss komiteen. 
 Vært til stede i flere klubbmøter som innleder under rotaryåret. 
 Mentor for Rotaract Maria Stigar i forbindelse med D2310 mentoring program. 
 Medlem av D2310 Valgkomite         

                
2. SPESIELT OM POLIO PLUS ARBEIDE 
Som IPDG har jeg prioritert arbeide med å motivere til en ekstra innsats for End Polio Now. 
Jeg har holdt innledning om tema i flere klubber, bl.a. Eiksmarka RK, Grorud RK og Ekeberg 
RK. I forbindelse med forberedelse av D2310 markering av 100 års jubileet til The Rotary 
Foundation fremmet jeg forslag for D2310 Distriktsguvernør, TRF komiteen og DGE om å 
markere dette i uke 43, spesielt 24. oktober som er FN dagen og verdens Poliodag. 
Forslaget ble godt mottatt. Med bistand fra AG så planlegges det markeringer i alle 7 
regioner i uke 43 og senere under jubileumsåret.  Jeg har, sammen med RI Polio Adviser i 
Norge (frem til 30 juni 2016), PRID Barry Matheson, etablert et godt samarbeide med 
Utenriksdepartementet vedrørende End Polio Now. Jeg er invitert til å være paneldeltaker på 
"Centre for Global Health at the University of Oslo meeting" i høst. (Jeg er nominert av RI til å 
overta funksjonen etter PRID Barry Matheson som RI Polio Adviser i Norge fra 1. juli 2017.). 
Jeg vil arbeide for at UD skal synliggjøre Rotary’s innsats i Polioarbeidet.  
 
 
 
3. Tiltaksfondet 
IPDG er leder av styret for Tiltaksfondet som i 2015-16 har bestått av DG Trygve Danielsen, 
IPDG Bjørg Månum Andersson, leder for TRF komiteen Sverre Bjønnes, PDG Marianne 
Smith Magelie og DGE Runar Bakke. 
Tiltaksfondet hadde en saldo 30.juni 2015 på kr. 313.781. Videre ble overskuddet fra 
distriktets årsregnskap på kr. 116.615 i sin helhet overført til fondet. 
 Maksimum 25 % av fondets kapitaltilførsel foregående år, kan benyttes til utbetalinger 
påfølgende år. Som kjent så hadde driftsregnskapet for D2310 i 2014 et betydelig 
merforbruk.   I året 2015-16 kunne det derfor bare deles ut et mindre beløp enn tidligere år, 
kr. 73.000. 
Søknadsfristen var satt til 15.desember 2015. Det kom inn i alt 14 søknader. Følgende 
klubber ble tildelt midler:  
 
 

Akersborg RK               kr.  5.000,- Modum RK                     kr.   2.500,- 
Bryn RK                         kr. 10.000,- Sandvika RK                   kr.  10.000,- 
Bærum Verk RK           kr.   5.000,- Oslo RK                          kr.   8.000,- 
Kongsberg RK              kr    3.000,- x 2 (kr. 6.000,-) Oslo St. Hallvard RK      kr.    5.000,- 
Konnerud RK               kr.    2.500 Vestheim RK                  kr.   3.500,- 
Kolsås RK                      kr.  5.000 Victoria Rotaract            kr.    5.500.-. 
Hønefoss- Ringerike   kr.    5.000  

 



 

 
 

 
 
 
Utbetalingene fra tiltaksfondet skjer etter innlevert regnskap for prosjektet. Det ble utbetalt 
NOK 22.000 av tildelingene i Rotary-året 2015-16, og resten av tildelingene blir utbetalt i 
løpet av inneværende Rotary-år. Restutbetalinger er ikke balanseført men ført i tiltaksfondets 
regnskaper. 
 
 
4. ANDRE OPPGAVER IPDG HAR HATT: 
IPDG ble utpekt av RI til å ivareta vervet som assisterende Rotary Foundation koordinator 
(ARRFC) for Zone 16 i perioden 2016-18 med særlig ansvar for å følge opp Rotary 
distriktene i Norge og Litauen vedr. TRF. 
I den forbindelse har jeg deltatt i TRF seminar for sone 15 og 16 i Birmingham og i Krakow. 
Jeg har representert sone 16 på Distriktsopplæring og PETS i D 2305 samt hatt møte med 
ledelsen for D 1462 i Vilnius. 
Takk for et interessant men travelt år som IPDG. ÅRET avsluttes med 6 IPDG'ers treff i 
Valdres St.Hans helgen på Bergstølen! 
 
 
 
 

DISTRIKT GUVERNØR ELECT (DGE) 
Runar Bakke, Lier Øst RK 
 
Året har blitt brukt til forberedelse til rotaryåret 2016-17 med blant andre følgende aktiviteter: 
 
 GETS (Governor Elect Training Seminar) for sonene 15, 16, 17 og 18 i Kenilworth nær 

Birmingham, England i november 2015 
 International Assembly i San Diego i januar 2016 hvor alle guvernører verden over var 

samlet  
 Rotary's Convention i Seoul, Sør-Korea i mai / juni 2016 
 NORFOS budsjettmøte og vårmøte (måtte melde avbud til høstmøtet p.g.a. akutt 

øyeoperasjon) 
 Deltatt på samtlige møter for AG og distriktsråd 
 Arrangert to kveldsseminarer for innkomne presidenter med totalt 47 deltakere hvorav 35 

presidenter 
 Arrangert PETS 4.-5. mars på Tyrifjord hotell med totalt 66 deltakere hvorav 49 

presidenter. Her ble det lagt stor vekt på Rotarys verdigrunnlag. Gode tilbakemeldinger. 
 Arrangert Distriktstrening 16. april på Høvik Skole i Lier med totalt 168 deltakere hvorav 

51 presidenter. 
 Klubbene er informert om guvernørbesøk for neste Rotaryår 
 Skjema for klubbenes mål og aktiviteter for 2016/17 er sendt klubbene. 
 
I tillegg er det arbeidet med Distriktets håndbok for 2016-17 som er lagt ut på nettet og ikke 
vil bli trykket for distribusjon. 
  



 

 
 

 
 
DISTRIKTSSEKRETÆR (DS)  
Bjørn Songe-Møller, Bærums Verk RK 
 
 
Distriktets sekretær har i perioden 2015-16 hatt den glede av å arbeide sammen med en 
svært dyktig ledelse av Distrikt 2310. 
Guvernør Trygve ledet et aktivt og svært engasjert Distriktsråd i sin ledelse av Distriktet, og 
sekretæren hadde således en ryddig arbeidssituasjon i sitt virke. 
 
Distriktshåndboken 
Som sekretær ble man ansvarlig for Distriktshåndboken 2015-16, og gjennom input fra 
mange dyktige medarbeidere, ble håndboken den informasjonskilden den var ment å være. 
Det er mye arbeide med en slik publikasjon, og det ble en del sene kvelder.  
Vi er vel av den oppfatning at Distriktshåndboken dessverre ikke brukes nok av alle 
medlemmer. Vi valgt å trykke den opp i et opplag slik at klubbene fikk 3 eksemplarer hver 
seg. I tillegg ble boken gjort tilgjengelig i PDF format for distribusjon på klubbers websider, 
samt at den er tilgjengelig på Distriktets websider. 
Likevel er det mange klubber og enkeltmedlemmer som gjennom året etterspør 
opplysninger, uten at de er klar over at det meste står definert i Distriktshåndboken. 
Boken bør promoteres flere ganger i løpet av Rotaryåret. 

Påmeldinger 
Sekretæren var ansvarlig for påmeldinger til PETS, Distriktstrening om våren og 
Distriktskonferansen med årsmøtet om høsten. 
Til Distrikts-treningen forsøkte vi oss med en automatisert påmeldingstjeneste med integrert 
betalingsservice. Tanken var at dette ville ble enkelt for klubbene å melde seg på og betale 
samtidig. Imidlertid så vi at det å betale via nettbank ikke var like lett for alle, og vi brukte 
senere en påmelding via email, med separat innbetaling av deltakeravgift. 
Dette ble gjennomført med godt resultat. 
Det er imidlertid et tankekors at mange klubber er sene med sine påmeldinger. Her er det 
rom for forbedringer! 
 
Email 
Alle klubber har en egen emailadresse. Ikke alle klubber var klar over dette. Mange hadde 
ikke tatt vare på brukernavn/passord. 
Klubbens CICO må ha en aktiv rolle her. 
Det er viktig at alle klubber leser sine emails minst en gang i uken. 
Sekretæren opplevde mange ganger at viktig informasjon ikke ble lest av klubbenes 
sekretær eller President før veldig sent, eller ikke i det hele tatt. 
Dette må forbedres! Alle klubber må ha en policy for hvordan email til klubben skal 
håndteres. 
I klubbens emailsystem kan man sette opp en såkalt "forwarding-tjeneste" (eller 
videresending). Det kan være smart at innkommende emails videresendes til klubbens 
Sekretær og President. Mange klubber setter opp en slik tjeneste, men glemmer å oppdatere 
dette i juli/august når nye krefter overtar. Dette må klubbene se på i juli hvert år! 
Klubber må ha større fokus på hvordan informasjon fra Distriktets ledelse skal håndteres og 
distribueres internt i klubben.  
 
Som sekretær i Distriktet 2015-16 takker jeg for et meget morsomt og lærerikt år, og ikke 
minst takker jeg for det gode samarbeidet jeg fikk med alle jeg kom i kontakt med som 
sekretær i Distrikt 2310. 
  



 

 
 

 
 
 

WEBMASTER OG DICO 
 
WEBMASTER EINAR BJUNE, LIER ØST RK OG DICO PER THRANE-NIELSEN, 
OSLO RK 
 
Nett-innhold  
Det har i Rotary-året 2015 / 2016 vært god aktivitet på hjemmesidene til Distrikt 2310.  
90 saker er omtalt under nyheter i tillegg til redigering av organisasjons informasjon og 
guvernørens månedsbrev. 
Nettsidene har vært flittig brukt som informasjonsbærer for både Distriktets klubber og 
Distriktet selv. Ikke minst når det gjelder nyheter med informasjon om arrangementer i 
klubbene, samt fra Rotary International. 
Etter at det ved overgangen fra forrige Rotary-år ble arrangert kurs i forbindelse med 
omlegging til nye hjemmesider har det vært stor interesse rundt implementeringen og 
oppfølgingen av disse både fra klubber og distrikt.  Fremdeles er det et mindre antall klubber 
som har en jobb å gjøre for å få hjemmesider på plass. I den forbindelse stiller vi oss gjerne 
til disposisjon og det vil kommende høst bli arrangert repetisjons kurs. 
 
 
Andre saker som har blitt tatt opp: 

 Rotary Akademiet med diverse kurs 
 TRF informasjon 
 Utmerkelser, utstillinger, konserter, etc. 
 Medlemsrekruttering og mangfold 
 Opprydding og organisering av informasjonen på sidene  

 
Som tidligere sagt - Distriktets hjemmeside er en informasjonsbærer som bør kunne benyttes 
av flere for publisering av tiltak og aktiviteter. 
 
E-post 
Videresending av e-post gjør at klubbenes e-post konto ikke fungerer som de arkiv for nyttig 
informasjon de er ment å være. 
Grunnet usikkerhet om hvem som har passord samt om de videresendingsadressene som 
ligger inne er korrekte, vil vi i løpet av sommeren ta følgende grep: 

 Endre passord og sende nytt passord til neste års CICO og klubbens president 
 Slette videresendings-adressene som ligger inne 

 
Det vil så være opp til klubben å logge inn og gjøre nødvendige endringer, inkl. innlegging av 
videresendingsadresser selv om det sterkt anbefales å legge til klubbens e-post adresse 
som en ytterligere e-post konto i stedet slik at man kan samarbeide om 
informasjonshåndtering heller enn å bare distribuere informasjon til flere. 
 
Nytt NORFO medlemsnett 
Det har inneværende år vært nedlagt mye arbeid av NORFOs IT-forum, som består av 
NORFO webmaster, webredaktør samt distriktenes DICOer, med utformingen av nytt 
medlemsnett.  Lanseringen av den nye løsningen kommer like over sommeren og distriktet 
vil arrangere hands-on kurs så raskt som mulig. Mer informasjon rundt selve lanseringen vil 
komme om kort tid. 
Nytt medlemsnett er påkrevet idet den gamle løsningen er utdatert både hva gjelder plattform 
og hardware. Forsinkelsene av lanseringen er i hovedsak forårsaket av at leverandøren først 
har portert den gamle løsningen, med alle dens svakheter, til ny plattform. Siste halvår har 
man jobbet hardt for å forenkle og oppdatere løsningen og å få på plass nødvendig ny 
funksjonalitet. Distriktet hadde først planer om å avholde kurs i juni, men man fant ut at dette 
ikke lot seg gjennomføre ettersom det fortsatt var en del utestående arbeid før lansering. 



 

 
 

 
 
 
DISTRIKTSARRANGEMENTER: 
 
 
 
 
PETS OG DISTRIKTS OPPLÆRING 21-22. MARS 2015 
 
MÅL med PETS (President Elect Training Seminar) og DISTRIKTS OPPLÆRING var å øke 
kunnskapen om klubbenes oppgaver, bidra til en god kommunikasjon mellom distrikts-
ledelse og klubbledelse i rotaryåret 2015-16 med utgangspunkt i Rotary-årets tema  
 
BE A GIFT TO THE WORLD 
 
Konferansene ble gjennomført ved Quality Expo Hotel, Fornebu.  
 
Kunstnerisk innslag (gitar) var ved Ragnhild Sølvberg fra Bærum Musikkskole.  
 
Målgruppen for PETS er innkomne presidenter i klubbene. Målgruppen for 
Distriktsopplæringen er foruten innkomne presidenter, klubbenes sekretærer, kasserere og 
andre tillitsvalgte.  
I tillegg til ovennevnte deltok også Distriktsrådet for Rotary-året 2015-16. 
Bærums Verk Rotaryklubb som var teknisk arrangør. 
Konferansene var lagt opp som en kombinasjon av gruppearbeider og forelesninger i 
grupper og plenum. Ca. 150 Rotarianere deltok på arrangementet. 
For første gang hadde vi innkomne presidenter fra andre Rotary-distrikt i landet tilstede. 
Dette var innkomne presidenter som ikke hadde anledning til å delta på egen PETS.  
Det ble utelukkende positive tilbakemeldinger fra konferansene, og det var lagt mye arbeide 
ned i programmet for å unngå at samme tema ble tatt opp både under Pets og Distrikts-
treningen.  
 
 
 
 
ÅRSMØTE OG DISTRIKTSKONFERANSEN 17. OKTOBER 2015 
 
Arrangementene i år ble lagt til Quality Expo Hotel på Fornebu og det var ca. 225 
deltakere tilstede.  
Kunstnerisk innslag (trekkspill) var ved Anna Grøthe fra Bærum Musikkskole. 
 
 
 
ÅRSMØTE for rotaryåret 2014-15 ble gjennomført av IPDG Bjørg Månum Andersson. 
Møteleder var PDG Per Olav Stenseth. Det foreligger egen protokoll fra årsmøtet som ble 
sendt klubbene samme høst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
DISTRIKTSKONFERANSEN for rotaryåret 2015-16 ble ledet av Guvernør Trygve 
Danielsen. Bærums Verk Rotary Klubb var teknisk arrangør og Thor Hægh ledet 
gjennomføringen av House of Friendship. 
 
Distriktsguvernør Bjørn Zebitz med ektefelle Bente fra København og Distriktsguvernør  
Jon Ola Brevig med ektefelle Jorunn fra Distrikt 2260 var konferansens gjester. 
 
 
 
Dessuten hadde konferansen besøk av alle utvekslings-studentene som var i Norge,  
ca. 30 stk. 
Ordfører Lisbeth Hammer Krogh overbrakte hilsen fra Bærum Kommune,og takket alle 
frivillige som står på og gjør hverdagen enklere for de svake i samfunnet. 
 
Hovedtema på konferansen var: 
EUROPA I ENDRING, NORGE I ENDRING OG ROTARY I ENDRING. 
 
 
Konferansen belyste problematikken rundt de store flyktningestrømmene til Europa og 
Norge, samt ellers i verden og integrering. Innlederne hadde på forhånd fått spørsmål om 
hva Rotary kunne bidra med og svaret var entydig, Flyktning-guider. 
Deretter ble det satt fokus på hvordan vi i Rotary kan forbedre vår omdømmebygging og 
hvorledes vi kan tilpasse oss samfunnet rundt oss på en slik måte at vi fremstår som en 
attraktiv organisasjon å være medlem av. 
Innlederne var Sven Molleklev fra Røde Kors, Richard Skretteberg fra Flyktninghjelpen, 
Journalist i VG Shazia Sarwar, og til sist Ole Kristian Apeland fra Apeland 
Kommunikasjonsbyrå. 
 
Konferansen var i aller høyeste grad dagsaktuell og fikk en særdeles god tilbakemelding fra 
deltakerne.  
En stor takk til Guvernørkomiteen og Bærums Verk Rotaryklubb som hadde nedlagt et 
betydelig arbeide for at konferansen kunne gjennomføres. 
  



 

 
 

 
 

3. DISTRIKTSPROGRAMMER 
 
KOMITE FOR MEDLEMSUTVIKLING OG MANGFOLD 
Komiteleder Gunther Motzke 
 
Medlems- og mangfold komitéen (heretter kalt MMK) fikk i Rotary-året oppnevnt ny 
formann i Gull Wildendahl. Nye arbeidsoppgaver i sitt yrkesvirke førte til at hun måtte 
si i fra seg vervet tidlig høsten 2015. DG-Trygve utnevnte så undertegnede og derfor 
var det en ekstra glede å kunne meddele at Gull fortsetter som nestleder.  
Komiteen har vært bredt sammensatt og har hatt 16 medlemmer og oppdelt i flere 
ansvarsområder. Det har vært 4 hovedmøter og en rekke undermøter. 
Formann og nestleder har vært i møte med DG og DGN for å presentere og 
diskutere organisasjon og arbeidsoppgavene. MMK-ledelsen anser det som viktig å 
ha kontinuitet i sitt arbeide i alle fall over en 3 års horisont noe som også ble tatt til 
etterretning. 
Pga. den relativ korte tiden MMK har vært i virksomhet vil de første 
arbeidsresultatene kunne forventes i annet halvår 2016. 
Medlemsverving var tema på det første fellesmøte for region 1 + 2 og på et 
tilsvarende møte for hele distriktet.  
Det er etablert kontakt med samtlige ansvarshavende for medlemsutvikling på 
distriktbasis. 
Møter med godt innhold er ett av flere pilarer i Rotary-året. Med utgangspunkt i dette 
ble det gjennomført den første konkurranse om det beste Vår-program for Rotary-
klubbene i Oslo-regionene 1 og 2. Etter denne prøve-konkurransen vil en heretter 
også inkludere samtlige klubber i distrikt 2310.  
Det er opprettet 2 Facebook grupper for hhv. MMK-Komité og MMK-Nettverk.  
Den førstnevnte som intern kommunikasjonskanal, mens den sistnevnte gjelder 
ansvarshavende for medlemsutvikling i Rotary-klubbene D2310. 
All MMK-dokumentasjon finnes per i dag på egen folder på Dropbox. 
 
 
 
PROSJEKTER 
KOMITELEDER: THOR HÆGH, EIKSMARKA RK 
 
 
Prosjektkomiteen har i år gjennomført 4 oppdateringer av prosjekter som nå er lagt inn i 
distriktets nye hjemmeside. I alt er det nå registrert 104 aktive prosjekter etter at noe over 
100 avsluttede prosjekter er tatt ut av basen. Stor takk til web-master for all hjelp. 
 
Det er fortsatt klubber som ikke rapporterer inn prosjekter, slik at Distriktets totale prosjekt 
portefølje nok er betydelig større. 
 
Komiteen har videre bistått under organiseringen av «House of Friendship» under årets 
Distriktskonferanse og Distriktssamling hvor flere klubber fikk eksponert sin prosjektaktivitet..  
 
Brosjyren «Veiledning i Prosjektarbeid» er lagt ut Distriktets hjemmeside. Brosjyren vil både 
gi veiledning i etablering, finansiering og gjennomføring av prosjekter. Brosjyren er også 
oversatt til engelsk. 
 
  



 

 
 

 
KOMITE FOR OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON ROTARYAKADEMIET 
KOMITELEDER/ PROSJEKTANSVARLIG: DISTRIKTSTRENER (DT) LEIF AGNAR 
ELLEVSET, SKAUGUM RK 
 

 Driften av Rotaryakademiet siste året har klart vist at det fortsatt er behov for 
opplæringstilbud i distriktet. Det er imidlertid en utfordring at en del klubber ikke 
sender akademiets tilbud videre til sine medlemmer. Rotaryakademiet opplever 
dessverre jevnlig at en del nye medlemmer ikke er kjent med virksomheten, og dette 
bør det tas tak i. En annen utfordring har vært at det er vanskelig å planlegge i forhold 
til NOFO, som fortsatt ikke klarer å overholde sine meddelte tidsfrister. 
 

 Rotaryakademiet har fått ansvaret for gjennomføring av all opplæringsvirksomhet i 
distriktet, og har hatt om lag 720 deltakere siden starten i 2009. 
 

 Rotaryåret startet i august 2016 med invitasjon til tre introduksjonsseminarer om 
Rotary, men bare seminaret i region 4 ble avviklet. I dette tilfelle tok DT selv direkte 
kontakt med presidentene i regionens seks klubber, og dette resulterte i et 
tilfredsstillende deltakerantall. 
 

 Det nye opplegget med "Presidentseminarer" ble i nært samarbeid med DGE, 
gjennomført i Oslo 4. februar og Hønefoss 10. februar 2016 med meget god 
oppslutning. 44 innkommende presidenter deltok.  Det var mange positive 
tilbakemeldinger på at det var fint at alle innkommende presidenter fikk det samme 
faglige grunnlag før de møtte på PETS. 
 

 I andre halvdel av februar startet arbeidet med planlegging av oppfølgeren av IT-
seminarene våren 2015. De IT-ansvarlige i klubbene fikk tilbud fra komiteen om en 
oppfølger til våren, og responsen var meget god. Dette skulle i hovedsak dreie seg 
om de nye hjemmesidene.  

 Etter at et nytt seminaropplegg om Medlemsnett var utarbeidet, fikk vi beskjed fra 
NORFO om at det nye medlemsnett ville være ferdig innen 1. juli. I samråd med DG 
ble det bestemt at IT-seminarene skulle utsettes til høsten og at vi i stedet i juni skulle 
gjennomføre et eget seminaropplegg om medlemsnett. Det ble planlagt fire 
seminarer, og invitasjoner ble sendt ut. Uken før opplegget skulle starte, fikk vi 
beskjed fra NORFO om at medlemsnett likevel ikke ble ferdig innen 1. juli. DG/DT 
måtte varsle klubbene om nok en avlysning. Det synes komiteen var meget 
beklagelig. 

 
 Samarbeidet med TRF-komiteen har fortsatt i samme gode spor, og det er arrangert 

to sertifiseringsseminarer med god oppslutning.  
 

 Distriktets mentoropplegg i samarbeid med Rotaryakademiet, kan se tilbake på nok et 
vellykket år. Opplegget samlet denne gang om lag 10 mentorer og det samme antall 
Rotaractere. 
 

. 
DISTRIKTETS KOMMUNIKASJONSKOMITE 
Grunnet alvorlig sykdom tok DT fra årsskiftet også over ansvaret for 
kommunikasjonskomiteen arbeid. Arbeidet ble utført ut at det ble holdt komitemøter. 
NORFO ble umiddelbart varslet om denne endringen, men DT har ikke mottatt noen 
informasjon eller deltatt i NORFOs arbeid dette halvåret. 
I samarbeid med DG ble det laget en omfattende jule- og nyttårshilsen fra distriktet til 
klubbene, der status var beskrevet for alle fag- og aktivitetsområder. Oversikten ble også lagt 
ut på distriktets hjemmeside. Det har vært et meget godt samarbeid med webredaktør Einar 
Bjune. 
 
Ved Rotary-årets slutt er det laget og presentert intervjuer med DG og DGE. 



 

 
 

 
 

4. ROTARY INTERNATIONAL 
 
RI President i Rotary-året 2015-16 K.R. Ravindran (Ravi) 
Ravi er medlem av Colombo Rotary Club, Sri Lanka. 
Han hadde dessverre ikke tid eller anledning til å besøke Norge i sin periode, men  
Distriktsguvernør Trygve Danielsen har hatt gleden av å møte ham ved flere anledninger 
både i forberedelsesåret, og i guvernøråret. 
 
Rotary International Direktor Per Høyen besøkte Oslo 10. september 2015 for samtaler med 
Guvernøren og de neste valgte guvernører (Runar Bakke og Stig Asmussen). Hensikten 
med møtet var samtaler om status og langsiktige planer for distriktet. Tilbakemeldingen var 
at dette var et ryddig distrikt og med en god strategi. 
 
 

5. NORFO OG ROTARY NORDEN  
 
NORFO har i sist Rotary-år fornyet og trykket opp Norsk Rotary Håndbok for 2015 og de 
neste 2 år.  
Samtidig har de fortsatt det gode arbeidet med å utvikle en kommunikasjonsstrategi og gi 
distriktene verktøy for å fremme Rotary. 
Det arbeides også videre med nye Web-løsninger og nytt medlemsnett. Nytt medlemsnett 
ble igangsatt august 2016. 
Et annet satsingspunkt vil være å øke antallet utviklingsstudenter til og fra Norge. 
 
Avlysningen av Handicamp og NORFOs gode økonomi skapte debatt på NORFOs vårmøte. 
Det ble vedtatt å sette ned 2 arbeidsgrupper med representanter fra alle distriktene. 
 
 Skal Handicamp fortsette, skal Distriktene i Norge ha et fellesprosjekt, eller skal NORFO 

ikke ha fellesprosjekter. 
 Norfo har en solid økonomi. En vurdering av denne. 
 
Arbeidsgruppene skal levere en innstilling til NORFOs høstmøte 2016 og dette arbeidet er nå 
i full gang. Fra Distrikt 2310 deltar Marianne Smith Magelie og Stig Asmussen. 
 
Årets guvernørkull har hatt et godt samarbeide. Det har vært noen vanskelige saker til 
diskusjon, bla. Handicamp, enigheten har ikke alltid vært enstemmig, men alle har hatt 
tanken om det beste for Rotary. 
Jostein By fra Rotaryåret’s kull vil fortsette i NORFO og bli NORFOs leder i  
Rotaryåret 2017-18. 
 
ROTARY NORDEN  
Rotary International har vedtatt at alle Rotarianere skal ha et medlemsmagasin, enten i en 
papirutgave eller i en elektronisk utgave. 
For Norske Rotarianere er det magasinet Rotary Norden som er aktuelt. 
Det er kostbart å trykke papirutgaven av magasinet, og alle medlemmene er oppfordret til å 
lese Rotary Norden elektronisk.  
Ved utgangen av Rotaryåret 2015-16 hadde omtrent halvparten av distriktets medlemmer 
Rotary Norden elektronisk. 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskap 2015 ‐ 2016 for D2310

Tekst
Note 

Regn

Regnsk.  

15/16

Bud. 

15/16

Regn‐Bud 

15/16

Regnsk. 

2014/15

INNTEKTER

Medlemskontingent , kr 225.‐ pr medlem    2 511 250    511 200     50                522 200    

DG midler fra RI 3 67 667      70 000       ‐2 333        117 807    

Andre inntekter 4 97 525      15 000       82 525       73 818      

Overskudd fra felleskonferansene i D‐2310   ‐             40 000       ‐40 000      55 154      

SUM INTERNE INNTEKTER 676 442    636 200     40 242       768 979    

DRIFTSKOSTNADER

Medlemsutvikling   10 356      30 000       ‐19 644      13 106      

Reiser 5,6,7 32 760      30 000       2 760          31 185      

Kilometergodtgjørelse 5,6 45 765      70 000       ‐24 235      72 032      

DG aktiviteter 5 28 761      35 000       ‐6 239        118 411    

Distriktsrådsmøter,Agmøter, DGE, IPDG 6 110 166    130 000     19 834‐       142 043    

RI Institute, sonemøte RI Institut, Convention 7 94 017      65 000       29 017       40 577      

Andre møter, nasjonale ex km.godtgjørelse 8 36 336      35 000       1 336          50 117      

Regnskap og Revisjon   66 670      65 000       1 670          46 629      

Andre kostnader ‐ TRF og PolioPluss etc 9 29 901      35 000       ‐5 099        24 722      

Administrative kostnader 10 75 442      72 000       3 442         97 556      

Ungdomsutveksling 11 10 000      30 000       ‐20 000      20 870      

Rotaract   ‐             ‐               ‐               4 525        

RYLA   ‐             10 000       ‐10 000     

Bankkostnader   875             ‐               875              451            

SUM DRIFTSKOSTNADER. 541 048    607 000     ‐65 952      662 224    

Finansinntekter/kostnader

Renteinntekter, bank   3 732        5 000          ‐1 268        9 860        

BIDRAG (OVERFØRT KLUBBER OG RI)

Tiltaksfondet 16 73.000 90 750      

TRF  12 124 000    101 300    

PolioPluss   10 300      

GJENNOMSTRØMNING. (ØREMERKEDE MIDLER)

TRF

Mottatt fra RI, District Grant til klubber i D‐2310 12 123 994   

Overført til klubbprosjekter  12 124 000   

HANDICAMP

Kontingent fra klubbene kr 50.‐ pr medlem 2,13 113 600    113 600     114 800    

Overført Handicamp prosjektet i NORFO   113 600    113 600     114 800    

ROTARY NORDEN

Mottatt via medlemskontingenten kr 75.‐ pr medlem 14 170 025    170 400     181 788    

Videresendt Rotary Norden 2275*41,63+2262*38,‐   180 623    170 400     181 788    

NORFO

Mottatt via medlemskontingenten kr 150.‐ pr medlem 15 339 825    340 800     344 800    

Faktura fra NORFO kontingent (2272+2258) * NOK 75   339 750    340 800     344 800    

Faktura fra NORFO hjemmeside (54)*NOK 750 15 40 500     

NETTO REGNSKAPSRESULTAT FOR ROTARY D‐2310 16 139 126     34 200       116 615    

DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD. OVERFØRES TILTAKSFONDET

ENDRING TILTAKSFONDET   34 200       116 615    

Sandvika, 13. september 2016

Trygve Danielsen Christian Borgen
Trygve Danielsen, Distriktsguvernør Christian Borgen, Distriktsøkonom



BALANSE pr. 30.06.2016 for D2310

Tekst NOTER 30.06.2016 30.06.2015

ANLEGGSMIDLER 0 0

  

Forventet restbidrag RI 3                26 577              40 000              

Forskuddsbetalte  kostnader 0 7 422                 

Påløpt renteinntekt 1 286                 4 000                 

Fordringer 27 863              51 422              

  

  

Bank 5082.08.15618 Drift 288 273            237 667            

Tiltaksfond 1201.81.31577 16             587 114            313 781            

Bank 1503.04.37230 Sparekonto 43 967              239 981            

Bankinnskudd og kontanter 919 355            791 429            

  

OMLØPSMIDLER 947 217            842 852            

  

EIENDELER 947 217            842 852            

  

EGENKAPITAL OG GJELD   

  

EGENKAPITAL    

  

Annen egenkapital 16             458 048            574 663            

Tiltaksfond 16             339 146            244 838            

Overført resultat 16             139 126             

Opptjent egenkapital 16             936 320            819 502            

  

EGENKAPITAL 936 320            819 502            

  

GJELD   

Avsetning,Faktura ikke mottatt 10 897              23 350              

Avsetning og forpliktelser 10 897              23 350              

  

  

  

GJELD 10 897              23 350              

  

EGENKAPITAL OG GJELD 947 217            842 852            

947 217            

Sandvika, 13. september 2016

Trygve Danielsen, Distriktsguvernør Christian Borgen, Distriktsøkonom

Trygve Danielsen Christian Borgen



Noter D2310 regnskap 2015 – 2016 

 

1. Prinsipper  
Årsregnskapet er satt opp med utgangspunkt i hovedprinsippene i regnskapsloven og god 

regnskapsskikk for små foretak. I tillegg er det i noter gitt opplysninger om de aktiviteter som 

organisasjonen har hatt i inneværende periode. Regnskapet er stillet opp slik at det tydeliggjør de 

inntekter og kostnader som D2310 har for sin virksomhet, og de gjennomstrømningsinntektene 

som D2310 innkrever, men deretter videresender til andre organisasjoner som 

medlemsklubbene (TRF midler fra RI), kontingent til Rotary Norden, Handicamp og NORFO.  

I motsetning til tidligere år er nå anslått etterskuddsoppgjør for DG midler fra RI, kr. 26.577, 

avsatt i balansen.   

 

2. Medlemskontingent 
Antall klubber:   54 

Geilo og Røa RK ble nedlagt 30. juni 2016 og får først effekt for Rotary-året 2016-17. 

 

Antall medlemmer pr. 01.07.15:   2.278 

Antall medlemmer pr. 30.06.16:   2.197 

Vi har mistet 81 medlemmer i løpet av Rotary-året.  Dette skyldes primært nedleggelsen av Geilo 

og Røa RK (57 medlemmer). 

 

Kontingenten disponeres slik 

     NOK per medlem 

D 2310    225 

Norsk Rotary Forum (NORFO) 150 

Handicamp     50 

Rotary Norden    75 

Sum kontingenter   500  

Kontingenten faktureres og betales per halvår med kr. 225. 
  

3. DG midler fra RI  
RI yter et finansielt bidrag til Distriktsguvernøren som er ment til å dekke store deler av 
reiseutgifter og andre direkte utgifter guvernøren har i guvernøråret. Det er tradisjon i distriktet 
at dette bidraget sendes distriktet og bokføres der, og ikke direkte til DG. 
RIs bidrag i Rotary-året 2015-16 ble satt til NOK 88.590. 70% forskuddsbetales i juli måned i 
Rotary-året, og 30% som etterskuddsoppgjør i oktober/november i påfølgende Rotary-år. 
Guvernøren skal levere til RI et spesifisert utgifts-oppgjør med bilag straks etter endt guvernørår. 
Dette oppgjøret avgjør hvor stor del av rest finansielt bidrag som skal utbetales. Anslått 
etterskuddsbeløp for DG 2015-16, NOK 26.577 er avsatt i balansen.  
 
 
 
 
 



 

4. Andre inntekter  
Overskudd felleskonferanser:  NOK 76.400 
Deltakeravgift TRF-seminar (se note 9) NOK 13.000 
Deltakeravgift Rotary Akademiet (note 9) NOK   4.750 
Diverse gaver til TRF fra medlemmer NOK   3.375 
 
Innbetaling av deltakeravgiftene til TRF-semiarer og Rotaryakademiet er ført gjennom distriktet 
som inntekt, og utgifter i forbindelse med seminarene er også bokført. Disse seminarene gir 
minimalt overskudd.   
 

5. DG aktiviteter:  
Direkte kostnader som DG har hatt i forbindelse med klubbesøk, konferanser og representasjon. 
Kilometergodtgjørelse, offentlig kommunikasjon mm er dekket av Distriktet under 
Kjøregodtgjørelse og Andre reisekostnader. Dette motregnes mot finansielt bidrag til DG fra 
Rotary International. Kostnader ut over bidraget dekkes av distriktet. 
Kilometergodtgjørelse er utbetalt etter statens satser, og andre direkte utgifter som 
hotellopphold, bompenger osv. er utbetalt etter regning. 
 

6. Kostnader til Distriktsrådsmøter, AG-møter og DGE og IPDGs virksomhet. 
Her vises kostnadene til 7 distriktsrådsmøter, utgifter til 7AG-møter og til DGE og IPDGs 
aktiviteter. Kilometergodtgjørelse, offentlig kommunikasjon mm er dekket av Distriktet under 
Kjøregodtgjørelse og Andre reisekostnader. 
Kilometergodtgjørelse er utbetalt etter statens satser, og andre direkte utgifter er utbetalt etter 
regning. 
 

7. Internasjonale møter: RI Institute, sonemøte, Convention  
Gjelder internasjonale konferanser. Det har vært noe større deltakelse enn forrige år. 
Dette skyldes bl.a. formøte til Lovrådet (Lovrådet samles hvert 3. år)  
 

8. Andre møter  
Diverse møter og opplæring i Distriktet. 
 

9. Andre kostnader – TRF  
Her inngår kostnader til TRF-seminar, TRF-møtekostnader, deltakelse TRF seminar i Birmingham 
og andre aktiviteter. 
 

10. Administrative kostnader       
Årsberetning, Rotaryåret 2014-15  10.838 
Gaver, bidrag    22.885 
Hefter og materiell    10.557 
Kontorutgifter    12.393 
Porto, telefon & datakommunikasjon     4.900 
Distriktets Hjemmesider         750 
Ekstraordinært vedlikehold og forsikring 
guvernørkjede    13.119 
Sum     75.442   



11. Ungdomsutveksling  
Distriktets bidrag til klubber som har utvekslingsstudent. 

 

12. Gjennomstrømning TRF 
Viser gjennomstrømmingsinntekt fra RI til prosjektstøtte til følgende klubber og formål med  
NOK 124.000. Hvem som fikk bidrag fremgår av årsberetningen, TRF rapporten. 
Vi mottar bidraget i USD og utbetaler i kroner. Derfor valutadifferanse kr. 6,- 
Se ellers kapittelet TRF i årsberetningen 

 

13.  Gjennomstrømning til Handicamp prosjektet NOK 113.600. 
Klubbene betaler årlig per medlem NOK 50 til Handicamp.   
I Rotaryåret 2016-17 skal det ikke innkreves bidrag da det er uvisst hva som skal skje med 
prosjekter i regi av NORFO. 
Det foreligger forslag til NORFOs høstmøte 2016 om å tilbakebetale dette beløpet til distriktene. 
    

14.  Gjennomstrømning til Rotary Norden kr 181 788.  
Distriktet er forpliktet til å holde et Rotary tidsskrift. Dette er for tiden Rotary Norden. 
Budsjettert kostnad pr. medlem for 2015-2016 var NOK 75 pr. medlem. 
Rotary Norden fakturerer i Euro mens vi fakturerte klubbene i norske kroner. Grunnet en meget 
sterk euro på faktureringstidspunktet fikk distriktet et valutatap på kr. 10.529. 
 

15. Gjennomstrømning til NORFO 
Gjennomstrømming til NORFO er NOK 339.750, per medlem NOK 150,-.  
Klubbenes web-sider faktureres fra NORFO med kr. 750 pr. klubb pr. år, totalt for 2015-2016      
kr. 40.500 
  
NORSK ROTARY FORUM er et samarbeids- og koordineringsforum for multidistrikt-aktiviteter i de 
norske Rotary-distriktene. Dette skjer gjennom å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, 
formidle og utveksle informasjon og erfaringer.  
Bidragene baserer seg på en avgift per medlem etter det medlemstall som fremgår av 
matrikkelen, i praksis status per 1. juli og 1. januar.     
 
Regnskap for NORFO vil bli gjort tilgjengelig etter NORFOs høstmøte 22. oktober 2016.  
Distriktet har bedt om foreløpige tall, og hvis disse er tilgjengelige vil det bli gitt en muntlig 
orientering om nøkkeltall. 
 

16. Tiltaksfondet 
Tiltaksfondet er distriktets støttefond som skal benyttes til klubbprosjekter. Det finansieres 
gjennom distriktets overskudd, eventuelt fra likviditetsbeholdningen ved underskudd. 
Tiltaksfondets tildelinger er beskrevet i distriktets årsrapport under kapittelet IPDG. 
Årets netto overskudd, Kr. 139.126 foreslås overført til Tiltaksfondet. 
 
I balansen er bankkonto Tiltaksfondet oppført med saldo kr. 587.114. En feil-overføring mellom 2 
interne konti ble ikke oppdaget før gjennomgang av regnskapene i juli 2016. Dette er nå korrigert 
slik at saldo bankkonto Tiltaksfondet er kr. 412.114 som oppført i tiltaksfondets regnskaper. 
 
 
 



 

Tiltaksfondet, egenkapital (Fondet):

Saldo fondet 30.06.2015 244 838      

Mottatte midler fra distriktet (overskudd 2014-2015) 116 615      

Bevilget og utbetalt i år

Kolsås RK 2 807           

Vestheim RK 3 500           

Kongsberg RK 3 000           

Kongsberg RK 3 000           

Hønefoss- Ringerike RK 5 000           

Oslofjord St. Halvard RK 5 000           22 307-         

Saldo Fondet 30.06.2016 339 146      

 
 
 
 

 

 
 
Sandvika, 13. september 2016 
 
Trygve Danielsen 

Distriktsguvernør 2015-16 

Egenkapital

Tekst Annen 

egenkapital

Årets resultat Tiltaksfond Sum 

egenkapital 

Saldo 30.06.2015 458 049            116 615            244 838            819 501            

Overført resultat og 116 615            116 615-            

Tiltaksfondet 116 615-            116 615            

Saldo 01.07.2015 458 049            -                     361 453            819 502            

Bevilget fra 

Tiltaksfondet 22 307-              22 307-              

Årets resultat 139 126            139 126            

Saldo 30.06.2016 458 049            139 126            339 146            936 321            







 

 

The Rotary Foundation (TRF) 
 
 
ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 2015-16 
fra TRF-komitéen i D2310 
v/ Sverre Bjønnes, DRFC (District Rotary Foundation Chair) 
 
 
Formålet med The Rotary Foundation (TRF) er å hjelpe Rotarianere til fremme forståelse, goodwill og 
fred over landegrensene ved å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og bekjempe fattigdom. 
TRF er en ikke-kommersiell organisasjon som bygger sin virksomhet utelukkende på frivillige bidrag 
fra Rotarys medlemmer og venner av TRF som i felleskap deler visjonen om en bedre verden. Slik 
støtte er helt vesentlig for å muliggjøre prosjekter, støttet med økonomiske bidrag fra TRF, med 
formål å bringe bærekraftige forbedringer til områder med behov for bistand. 
 
a. Komitéer 
Distriktets TRF-komité har bestått av: 

 Sverre Bjønnes (Oslo RK) - Komitéleder som også har vært leder av underkomitéene 
«Fundraising» og «PHF», 

 Trygve Siqueland Knudsen (Sandvika RK) - leder av «Grants»,  

 Lars Kleivan (Oslo RK) - leder av VTT (Vocational  Training Teams), 

 Per-Erik Thomassen (Modum RK) - leder av «International  Studies in Peace and Conflict 
Resolution”, 

 Bjørg Månum Andersson (Groruddalen RK)  - leder av «Polio Plus/End Polio Now»  
 

I tillegg kommer «Vurderingskomitéen» for tildeling av DDF-midler til TRF-prosjekter: 

 DG Trygve Danielsen  – leder 

 Sverre Bjønnes  

 Trygve S. Knudsen 
o Vara: DGE Runar Bakke 

 
Etter krav fra TRF, er det etablert en egen Controller-funksjon (Stewardship Grants): 

 Kjetil Rivelsrud – Sandvika RK. 
 
b. Tilgjengelige DDF-midler (District Designated Fund) i perioden 
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. 
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Figur 1. 
 
Tilgjengelige midler i 2015-16:      Tilgjengelig    Brukt 
Totale innbetalinger m.m. 3 år tidligere utgjør USD 62.990. 

 
A. 50% av dette til DDF utgjør  USD 31.499 

a. Min. 50% av dette til Global Grants  USD     15.750  
b. Reserve fra tidligere år    USD     41.693                  

 Totalt øremerket for GG/EPN  USD     57.443  

 Støtte GG-prosjekter 2015-16    USD 13.500 

 Bidrag til EndPolioNow (EPN)       USD 10.000 
       Mellomsum   USD 23.500 

c. Max 50% til District Grants   USD     15.749 USD 15.403 
    Totalt  USD     73.192 USD 38.903 
 

B. Ubrukt reserve, overføres DDF 2016-17        USD      34.289    
 
 
           
 
c. TRF Grants underkomité v/ Trygve S. Knudsen. 
Det er avholdt to TRF kvalifiseringsseminarer, det ene høsten 2015 og det andre våren 2016, med 
god deltakelse begge gangene.   
 
I mai 2015 ble Global Grant  «Gamalakhe Literacy Project» til Sandvika RK godkjent og dette 
prosjektet følger den planen som ble angitt i søknaden med god resultater så langt.  I juli 2015 ble 
«Hebron» prosjektet til Bekkelaget RK godkjent.  Prosjekt er nå i sin sluttfase, noe forsinket grunnet 
tekniske utfordringer med planlagt offisiell åpning i september 2016. 
 
I mars reiste Knut Engebu og Trygve S. Knudsen på befaringsreise til Sør Afrika for å besøke de 
prosjektene Sandvika Rotary Klubb har fått støtte for fra TRF de siste årene, både som Matching 
Grant, Global Grant og District Grants.  Vi besøkte samtlige prosjekter samt knyttet god kontakt med 
vertsklubben, E-Club of South Africa One. 
 
(Se eget bilag med bilder og tekst fra Trygve – til fri (!) avbenyttelse i rapporten. S.B.) 
 
d. District Grant-prosjekter : 
Alle DG-prosjekter fra 2013-14 er avsluttet.  
Av 6 prosjekter i 2014-15 har 1 ikke innlevert sluttrapport da prosjektet ble forsinket på grunn av 
kraftig jordskjelv, men klubben regner med å få sluttført prosjektet i løpet av innværende kalenderår.   
 
For de 7 prosjektene i 2015-16 har 5 klubber allerede levert inn sluttrapporter, mens ett prosjekt 
løper som planlagt over en noe lengere periode, mens ett prosjekt bortfalt før endelig behandling av 
søknaden. 
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Figur 2. 
 
 

I . District Grant-prosjekter 2015-16 
    

   
Klubb-
andel 

DD-støtte 
 Rotaryklubb *) Prosjekt Tot budsj i NOK i USD Status 1.07.16 

Akersborg Solar Panels for Syria 82.130 37.700 30.000 $3 727 Gj.ført 

Bekkelaget Rehab Activity Center 
- Vestbredden 67.000 8.500 45.000 $5 590 Gj.ført 

Bryn Hand in Hand Riga      
-  3 års driftsstøtte 30.000 15.000 15.000 $1 863 Delrapport 

Eiksmarka High School 
Scholarships - Uganda 18.000 9.000 9.000 $1 118 Gj.ført 

Konnerud Upgrading Walking 
Path - Verkenselva 15.000 0 10.000 $1 242 (Gj.ført) 

Sandvika Wendy House - Syd-
Afrika 36.000 21.000 15.000 $1 863 Gj.ført 

     
  

 

    
Totalt $15 403 

 *)  En søknad fra Røa RK bortfalt. 
     

       

       Uavsluttede DG-prosjekter fra 2014-15:         

Akersborg  Seiltoktprosjekt - 
ungdom 100 000 50 000 50 000 $2 352  

              
(Gj.ført) 

Bekkestua  Sykehusprosjekt 
Nepal 

150 000 75 000 75 000 $6 273  Forsinket pga 
jordskjelv 

        
 
II. Global Grants-prosjekter i perioden 
Distriktet hadde 5 GG-prosjekter under arbeid/til behandling i perioden. Et av dem, opprinnelig i regi 
av Bærum Vest RK, Inclusive Education in Azerbaijan - A Pilot Project, måtte etter lang tids iherdig 
forberedelser, beklageligvis avlyses av utenforliggende forhold. I tillegg kom en henvendelse 
vedrørende et fullfinansiert  forskningsprosjekt om Alzheimer i USA, men den aktuelle, norske 
klubben som hadde blitt oppfordret til å være den internasjonale partner til prosjektet, valgte å 
trekke seg  etter nærmere vurdering internt.  
 
Prosjektet fra 2014 i regi av Ål RK i samarbeid med de øvrige klubbene i Hallingdal, - School for the 
deaf i MURANGA  - går i 2016-17 inn i sin avslutningsfase.  
 
Prosjektet i regi av Bekkelaget RK,  ble påbegynt allerede i 2013, men  innlevert og  godkjent i 2016 - 
Supporting a School for Deaf Children in Hebron City – Palestine, går nå mot fullførelse  i løpet av 
sommeren og formell  innvielse den 10. september . 
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Prosjektet i regi av Sandvika RK derimot -  Gamalahke Literacy Project – Syd-Afrika  - ble godkjent og 
fullført i rekordfart, alt nesten innenfor ett år. Det hele takket være omhyggelig arbeid, erfaring fra 
tidligere prosjekter i området kombinert med gode partnere.  
 
 
 
 
Figur 3. 
 
 

 Global Grant prosjekter Alle beløp i US Dollar 

Rotaryklubb GG-prosjekt ( i USD) 
Totalbudsjett 

i USD 
Klubbens 

eget bidrag 

Andre norske 
klubber/ 

«Øremerket 
kontantbidrag» 

Bevilget 
DDF-støtte  

Ål   
GG1411237 - School for the deaf i 
MURANGA 55 352 8 760 8 835 11 700 

Bekkelaget 

 
GG1418583 - Supporting a 
School for Deaf Children in 
Hebron City - Palestine 

 

43 500 6 000 «7 000» 13 500 

Sandvika 
(kfr. pkt b) 

GG1527880 - Gamalahke Literacy 
Project – Syd-Afrika 39 971 1 000 «8 000» 10 400 

      

 

  

Note:  “Øremerkede midler”   betyr  i praksis at klubben betaler inn et større beløp til Annual Fund 
mot at Distriktet betaler ut et tilsvarende beløp fra DDF til prosjektet. Fordelen er at Wordl Fund 
matcher støtte fra Distriktet med 100%, mens de «øremerkede midlene» kommer til distriktets 
rådighet om 3 år, men da slik at halvparten kan brukes til District Grants. Opplegget har  TRFs 
tillatelse. 
    
 
e. Annen DDF-støtte  
Distriktet vedtok i mai 2016 å støtte End Polio Now med USD 10.000 av Distriktets DDF-midler. Dette 
med bakgrunn i to forhold: På den ene side ønsket man å støtte EPN generelt nå i sluttfasen med et 
betydelig beløp. På den annen side ønsket man å kompensere for tidligere års innbetalinger med 
AvtaleGiro, der partene trodde at bidragene gikk til EPN, mens de i realiteten gikk til Annual Fund. 
 
f. Publisering om bruken av DDF-midler  
Distriktets tildeling av DDF-midler for perioden 2014-15 ble presentert for medlemmene på 
Årsmøtet/Distriktskonferansen høsten 2015.  Komitéens løpende arbeid og tildeling av midler ble 
dessuten fremlagt regelmessig som skriftlige rapporter på Distriktsrådsmøtene i perioden. Altså i tråd 
med krav fra TRF og Distriktets reviderte vedtekter. 
 
g. VTT (Vocational Training Teams) underkomité v/ Lars Kleivan 
VTT er et av RI’s viktigste program for kompetanseoverføring.  Det avløser/supplerer GSE (Group 
Study Exchange), som i en årrekke har hatt mye av den samme rollen. 
 
Underkomiteen har avholdt 6 møter. Etter i fjor å ha brukt mye tid på å finne egnede prosjekter har 
gruppen foreslått og fått støtte av TRF-komiteen og Distriktets ledelse til at vi skal fokusere på et 
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prosjekt i Mocambique. En klubb i Kristianstad i Sverige har allerede  startet en fase 1 og vi ønsker å 
ta ansvaret for en fase 2. 
 
Prosjektet tar sikte på å hjelpe landsbyer i Mocambique med å bruke menneskelig avføring (urin og 
ekskrementer) som gjødsel for å bedre landbruksproduksjonen. Parallelt tilfører vi innbyggerne 
kunnskap om hygiene samt produksjon og bruk av sanitærutstyr. Avføringen skal samles opp og 
behandles for å bli til gjødsel og på den måten erstatte behov for kunstgjødsel som er svært kostbart 
for befolkningen. 
Den svenske klubben – i Kristianstad - har som mål å installere spesielle toaletter på landsbyskolene 
og gjennom dette lære elevene om hygiene og bruken av de enkle toalettene som på litt sikt skal 
skaffe dem effektiv landbruksproduksjon. Vår rolle er å ta dette videre gjennom læreprosesser som 
har som mål å få dette implementert i 513 landsbyhjem og beholde kunnskaper om dette hos 
landsbyenes befolkning for all tid fremover. 
Mens svenskene har som mål å tilføre kontanter/pengestøtte, er vår intensjon å sende kompetente 
ressurser til Mocambique som kan gi opplæring når det gjelder hygiene, produksjon og bruk av 
utstyret hjemme hos landsbyenes befolkning 
Etter at komiteen har brukt tiden til å utvikle dette et stykke er den viktigste oppgaven i tiden som 
kommer, å få denne oppgaven til å bli overtatt av 3-4 Rotary-klubber I de deler av distriktet der vi 
antar at det er egnet jord- og skogbrukskompetanse som kan rekrutteres til prosjektet. 
Svenskene har brukt lang tid til å skaffe finansieringen, men er ennå ikke helt i mål.  Så snart det er i 
orden så vil vi besøke dem i Syd-Sverige for å lære mer om prosjektet og deres oppgaver og om 
prosessen for å skaffe finansiering. 
Prosjektet vil bli presentert til AG’ene i de ulike regionene og de nye presidentene i distriktet tidlig på 
høsten 2016 for rekruttering av klubber som kan ta over ansvaret og gjennomføre prosjektet. 
Ved siden av seg har gruppen SuSan Design og den svenske NGO Foreningen til Barnens Beste tatt 
ulike initiativer for å forbedre livet I landsbyen Lifidzi gjennom utvikling av sanitærforholdene, 
forbedret og økt landbruksproduksjon og forbedret tilgang til vann. 
Vi er entusiastiske når det gjelder dette prosjektet fordi det kan løse alvorlige problemer i det 
utpekte området i Mocambique, men også fordi disse konseptene kan ha stor betydning i mange 
andre utviklingsland over store deler av verden. Å hjelpe Lifidzi innbyggerne med å få adekvate 
sanitærforhold, å få tilgang til rent vann og øke deres landbruksproduksjon vil være et flott tiltak som 
vil kunne gagne landsbybefolkningen i mange utviklingsland. 
 
h. Peace and Conflict Resolution underkomité v/ Per-Erik Thomassen 
Distriktets første, sentralt støttede fredskandidat, politikvinnen SIREH JABANG  fra Gambia, 
gjennomførte sitt Masterstudium i Uppsala i juni 2016. Distriktet har fått en overstrømmende takk 
for vår bistand fra en lykkelig SIREH. 
 
Det store i perioden var et 3 dagers besøket av 18 Fredsstudenter  samt representanter fra 
universitetene i Uppsala og i  Bradford i Januar. Det var meget vellykket. De ble tatt veldig godt imot 
både av UD, PRIO (Peace Research Institute Oslo ), Nobel Instituttet og Nobels Fredssenter.  
Studentene selv var full av lovord og programmet virket relevant for deres studier. Konklusjonen til 
slutt var at man vil gjøre forsøk på å få til slike besøk til Oslo på mer regelmessig basis da Oslo har 
mye å tilby på i forhold til praktisk arbeid med fredsfremmende tiltak. 
 
Det er viktig å orientere klubbene i Distriktet om dette Rotary tilbudet der engasjerte yngre 
mennesker kan ta en sterkt subsidiert Mastergrad i fredsarbeid.   Rotary Akademiet/Rotaryskolen 
kan være et fint forum for nettopp å presentere slikt. Et mål vil være at Distriktet vil gi anledning til 
dette i fremtiden.  
 
En Fredskandidat koster ikke forslagsklubben eller Distriktet noe i utgangspunktet, men er et flott 
tilbud til yngre, engasjerte mennesker med en Bachor-grad i ryggen. Guvernørene har en avgjørende 
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rolle i dette og håpet er at fremtidig Guvernører også vil fremheve disse programmene i sine 
respektive år. 
 
i. End Polio Now v/ IPDG Bjørg Månum Andersson 
Som IPDG har jeg prioritert arbeidet med å motivere til en ekstra Innsats for End Polio Now.  Jeg har 
holdt innledning om tema i flere klubber,  bl.a. i Eiksmarka RK, Grorud RK og Ekeberg RK. 
 
I forbindelse med forberedelse av D 2310 markering av 100 års jubileet til The Rotary Fundation 
fremmet jeg forslag for D 2310 distriktsguvernør, TRF komiteen og DGE om å markere dette i uke 43, 
spesielt 24. oktober  som er FN dagen og verdens Poliodag. Forslaget ble godt mottatt. Med  
 bistand fra AGene så planlegges det markeringer i alle 7 regioner i uke 43 og senere under 
jubileumsåret. 
 
Jeg har, sammen med RI Polio Adviser i Norge (frem til 30 juni 2016), PRID Barry Matheson, etablert 
et godt samarbeide med   Utenriksdepartementet vedrørende End Polio Now . Jeg er invitert til å  
være paneldeltaker på» Centre for Global Health at the University of Oslo meeting « i høst. (Jeg er 
nominert av RI til å overta funksjonen etter PRID Barry Matheson som RI Polio Adviser i Norge fra 1. 
juli.d.å.).  Jeg vil arbeide for at UD skal synliggjøre Rotary’s innsats i Polioarbeidet.  
 
Totalt kom det inn USD 22.317 som gir et teoretisk snitt på USD 9,80  pr medlem. 
Distriktets 10 beste PolioPlus-givere i 2015-16, rangert etter bidrag pr. medlemmer: 
 

Nr Klubb USD  Nr Klubb USD 

1 Kolsås RK 183  6 Maridalen RK 22 

2 Nordstrand RK 132  7 Bærums Verk RK 20 

3 Nesbru RK 85  8 Oslo Nord RK 19 

4 Lier RK 29  9 Raukvin RK 19 

5 Bryn RK 24  10 Østensjø  RK 14 

 
I tillegg bevilget Distriktet på Distriktsrådmøte i slutten av perioden, ytterligere USD 10.000 til End 
Polio Now, med ubrukte midler hentet fra DDF-fondet. (DDF = District Dedicated Fund.) 
 
j. Fund Raising – oppfordring til å gi 
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 86,79% av klubbene som bidrar og som følgelig har førsteretten til å kunne trekke 
på DDF-midler for å finansiere prosjekter. 
 
Totalt kom det inn USD 51.058  til Annual Fund som gir et teoretisk snitt på USD 22,41 pr medlem.  
Distriktets 10 beste Annual Fund-giverne i 2015-16, rangert etter bidrag pr. medlemmer: 
 

Nr Klubb USD  Nr Klubb USD 

1 Bekkelaget RK 220  6 Eiksmarka RK 65 

2 Mjøndalen RK 93  7 Kolsås RK 46 

3 Nesbyen RK 81  8 Lier RK  43 

4 Hønefoss Øst RK 71  9 Sandvika RK 40 

5 Lier Øst RK 69  10 Modum RK 38 
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k. Møtevirksomhet og presentasjoner. 
 Det har vært gjennomført 4 komitémøter og ett møte i Vurderingskomitéen (Vurdering av 

DG-prosjekter). Saker blir ellers i hovedsak behandlet pr mail og telefon. 
 

 Deltakelse på Nordisk Rotary møte (TRF) i Manchester, i England i november.   
 

 Arrangert  2 TRF- kvalifiseringsseminarer: i Sandvika høsten 2015 og i Sandvika våren 2015.  
Interessen blant tilhørende var stor, selv om også et par kritiske røster stilte spørsmål om 
hensikten med et slikt TRF-krav for å få Grant-støtte. Ser man imidlertid på rutinene ved en 
og annen søknad / rapport, skulle man nesten ønske at kanskje flere deltok. 

 
o Thon Hotel Oslofjord, 10.09.15:   19 klubber  -  24 medlemmer   =  9 klubber kvalifisert, 
o Thon Hotel Oslofjord, 11.04.16:   19 klubber  -  31 medlemmer   =  7 klubber kvalifisert, 

ved å signere og levere inn sin MoU (Memorandum of Understanding). 
  

 Dessuten presentasjoner på  
o Både Distriktskonferansen (Årsmøtet) og Distriktsopplæringsseminaret 
o RotaryAkademiet  i november 2015. 
o I Rotaryklubbene  Bærums Verk, Grorud, Hokksund og Vestheim.  Samt i etter 

fellesmøte i Rotaract.  
 

 Deltagelse på TRF-seminarer i forkant av Institute Birmingham 2015. 
 

 Leder av TRF-komitéen har deltatt på 3 Skype-konferanser med de øvrige 5 DRFC i Norge, der 
både generelle og spesielle TRF-problemstillinger reises og der man også samarbeider om 
forskjellige oppdateringer. 
 

 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 
Distriktsopplæringsseminaret.  Når det gjelder Roll-Ups har Distriktets Materialforvalter, Erik 
Brynhildsen, vært en verdifull og alltid hjelpsom støtte. 

 
Sverre Bjønnes/DRFC i D2310 

28.06.2016/rev. 26.08.16 
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Rotary K.R. Ravindran
President, 2015-16

T +1-847-866-3235

F +1-847-866-3390

KR. Ravi ndran@rotary,org

Dear Governor:

I am delighted to congratulate you on the successful completion of your term as district governor
this 2015-16 Rotary year.

It has been a momentous twelve months for all of us; perhaps the most important phase of our lives.
We walked with kings and we served the needy. We flew above the tree tops and yet we did not let
our feet leave the ground. We taxed ourselves physically and mentally and found reserves which
even we did not know existed within us.

We dedicated a part of our lives to this organisation we love and to this office we respect.
We have accumulated memories which will last us for the life time before us, of the men and women
who were enriched because we were in office. We can be proud of what we achieved this year and we
are ready to hand over our reigns to our successors.

Enclosed is a certificate, recognising the time and enerryyou have given to Rotary, culminating in
your role as district governor.

Additionally, I am sharing with you a booklet containing the twelve monthly messages that were
published in the 'Rotarian' and regionalmagazines. I hope you continue to find inspiration in these
letters and that they will be a constant reminder of the time we spent together as part of the World
Class.

Vanathy and I thank you for your support and for your unstinted cooperation in what has truly been
a marvellous year. It has been a privilege and an honour for us personally, to have been given an
opportunity to serve together with you and we will always be grateful for that.

You are, and you will remain, a gift to me, as you are A Gift to the World.

May the almighty be with you always in all your future endeavours.

Sincerely,

-
--4,

E*--.t
I\-lft"t/ t

K.R. Ravindran
President, Rotary International 2015-16

Be sgrft to the world sEotftIo16
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