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1 Innledning og oppsummering 

1.1 Årets mål 

 

Det temaet vi fikk tildelt av RI President John F Germ var ”Rotary Serving Humanity”. Det er 

ingen tvil om temaet både er ambisiøst og vanskelig å oversette direkte til norsk. Men vi 

skjønner innholdet: Rotary betyr noe for andre. Kanskje noe mer presist; Rotarianere betyr 

noe for andre. Noe ut over seg selv. Disse andre kan være familie og venner, rotarianere vi 

møter regelmessig eller mennesker vi aldri har møtt, men hvor Rotarys innsats og 

engasjement betyr noe for dem. Derfor må Rotary ikke bare være en ide eller noe teoretisk. 

Rotary må også være praktisk handling. 

 

Fra RI fikk vi følgende fokusområder: 

1. End Polio Now. Vi ville gjøre vårt til at denne oppgaven kan bli sluttført. 

2. Medlemsvekst. For å gjøre de oppgavene vi ønsker, er vi avhengig av flere hender, flere 

hjerter og flere engasjerte medlemmer. 

3. TRF 100 år. Det er verd å markere at The Rotary Foundation har gjennomlevd 100 år. 

Mange har hatt både glede og nytte at en innsats hvor rotarianere betyr rent vann, gode 

sanitærforhold, et undervisningstilbud, samfunnsutvikling, heletilbud. Dette året gir en 

mulighet til å vurdere vår innsats og vårt engasjement samt i fellesskap å markere at dette 

har vært et arbeid gjennom 100 år. Fra RI ble vi oppfordret til å yte USD 26,50 pr medlem 

og USD 2650,- pr klubb i dette jubileumsåret som et ekstraordinært bidrag. 

 

I tillegg til disse tre områdene er det også lagt vekt på å følge opp distriktets strategiplan. 

Denne har følgende områder: 

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

lederskap 

 Støtte og styrke klubbene, engasjere medlemmene i aktiviteter og prosjekter og å fremme 

Rotarys verdier og satsingsområder 

 Medlemsutvikling og mangfold. Forsterke yrkesmangfold, være proaktiv og bruke mer 

utradisjonelle metoder i medlemsverving. Videreutvikle og øke bruken av 

Rotaryakademiet. 

 PR og omdømme, skape blest om Rotaryaktiviteter, øke bruken av sosial medier og ha en 

enhetlig grafisk profil. 

 

Spesielt verdier har hatt fokus i dette rotaryåret. 

 

Både målene fra RI og vår egen strategiplan er på mange områder lite målbare. Men både i 

klubbene og i distriktet har det blitt gjennomført et systematisk arbeid for å få resultater på 

disse målområdene. 

 

Resultatene må nok medgis er noe variable. 



Distrikt 2310   

 

Årsrapport 2016-17  Side 5 
 

1. End Polio Now 

Hovedbidraget i denne delen er penger til de nødvendige prosjekter. På dette området har 

vi nok ikke maktet å bidra i spesiell grad og vårt distrikt har et forbedringspotensial. 

 

2. Medlemsvekst 

Dette året har gitt en nedgang fra 2197 til 2120 medlemmer i vårt distrikt. I 37 klubber var 

det en nedgang på totalt 98 medlemmer, de fleste med inntil tre medlemmer. Fem klubber 

hadde imidlertid en reduksjon på seks medlemmer eller mer hver, totalt 38 medlemmer. 

Lyspunkter er det. Ti klubber økte totalt medlemsantallet med 21 medlemmer og fem 

klubber hadde uendret medlemstall. Fortsatt er medlemstall sammen med 

aldersfordelingen, et utfordrende område for de fleste av våre klubber. 

 

3. TRF 100 år 

Mange klubber har hver for seg og i et fellesskap arbeidet for å markere TRF 100 år. 

Spesielt var svært mange engasjert i arrangementer i uke 43. Målet om et jubileumsbidrag 

til TRF er ikke synlig. 

 

1.2 Verdier 
 

Gjennom både PETS våren 2016, distriktsopplæringen, klubbesøkene, distriktskonferansen 

2016 og månedsbrevene har temaene rundt verdier generelt og Rotarys verdier spesielt hatt en 

sentral plass. Det er sikkert ulike meninger om hvor viktig dette er. Men mange av distriktets 

rotarianere har gitt en tilbakemelding som har understreket at dette er et tema vi ikke må 

glemme eller overse. 

 

1.3 Distriktets aktiviteter 
 

Selv om distriktet primært skal være et serviceorgan for klubbene, har det foregått også mye 

arbeid i distriktets regi. 

 Fulgt opp distriktets strategiplan og da med vekt på verdier 

 Gjennomføring av tre introduksjonsseminarer og tre IT-seminarer 

 Medlemsnettet er iverksatt fra 01.08.2016 

 Regnskapet for 2016-17 viser et overskudd på kr 258 181,-. Det er tilfredsstillende med et 

overskudd, men dette burde vært noe mindre. 

 Det har vært fire studenter på ungdomsutveksling hvorav en måtte returnere i løpet av året 

grunnet dødsfall i egen familie. 

 Det er forsøkt å hjelpe Rotaract hvor det fortsatt er mange utfordringer. Dette arbeidet må 

fortsette. 

 RYLA ble gjennomført med 43 deltakere i regi av Konnerud RK. Mange positive 

tilbakemeldinger. Flott jobb av klubben med Bengt Lasse Lie i spissen for prosjektet. 

 Rotarys forretningsforum i Bærum er besluttet nedlagt. 
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 Etter møtet i lovrådet i april 2016 er det gjennom AG-ene initiert overfor klubbene å 

gjennomgå egne vedtekter. 

 Både AG-ene og komitelederne har på sine oppgaveområder bistått klubbene på 

forskjellige områder. Slik støtte har også distriktssekretæren og distriktsøkonomen gitt i 

stort omfang. 

 Valgkomiteen gjorde et godt arbeid og Baard Lund, Nordstrand RK er nominert som 

distriktsguvernør for rotaryåret 2019-20. 

 Distriktet laget et forslag til beredskapsplan klubbene og distriktet kan benytte ved 

uventede og uheldige hendelser. Spesielt gjelder dette i forholdet til media. 

 

1.4 Gjennomførte enkelttiltak 

1.4.1 Uke 43 

 

Etter initiativ fra PDG Bjørg Månum Andersson ble det besluttet å gjennomføre en regionvis 

markering av TRF 100 år. Alle regionene unntatt to laget en markering knyttet til poliodagen 

24. oktober. Arrangementene er nærmere beskrevet under den enkelte region. Dette ble en 

flott markering som man bør vurdere videreføre og utvikle.  

1.4.2 Dokument om krisehandtering 

 

Det er laget et dokument med råd til klubbene – og distriktet – om tiltak dersom det skulle 

inntreffe uønskede hendelser i klubben. 

1.4.3 Opplæring/kurs 

 

I løpet av året er det gjennomført tre introduksjonskurs, tre IT-kurs i tillegg til PETS og 

distriktsopplæring.  

1.4.4 Oppdatering av vedtekter 

 

Etter vedtak på distriktets årsmøte 2016 er det arbeidet med utkast til nye vedtekter for 

D2310. Dette vil bli behandlet på årsmøtet 2017. Alle klubbene er også – med bakgrunn i 

vedtak på lovrådet 2016 – anmodet om å gjennomgå egne vedtekter. 

 

1.5 Takk  

 

Et distrikt i Rotary er ikke noe enkeltmannsforetak. Mange har bidratt og mange fortjener er 

stor takk. 
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Det har vært en glede å få samarbeide med 52 engasjerte og dyktige klubbpresidenter. Noe 

har vi lykkes med. Noe har dessverre ikke gått så bra. Men det ligger et håp om at uansett har 

det ligget et fundament av Rotarys verdier i bunnen av hva vi har gjort. 

 

Det har vært hyggelig å samarbeide med distriktsrådet. 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. Derfor takk til hvert 

enkelt medlem på vegne av fellesskapet. På egne vegne også en takk til IPDG Trygve for 

oppgaven som mentor. Den har vært til uvurderlig hjelp. 

 

Takk til klubber som har påtatt seg et spesielt ansvar. Først og fremst egen klubb (Lier Øst 

RK) som har stilt opp som arrangør av PETS og distriktstrening, Drammen RK med ansvar 

for distriktskonferansen og Konnerud RK med ansvar for RYLA. Mye arbeid ble lagt ned av 

mange. Men jeg håper også at dette har gitt noe tilbake til den enkelte klubb.  

1.6 Lykke til Stig 
 

Neste 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 2016-17 ønsker vi DG Stig og hans 

mannskap til lykke med alle utfordringer som ligger foran. 

 

 

 
 

The Rotary Foundation 100 år 

 

 
 

 Wasa-skipet 

 

 

 

 

Rotarys verdier: 
 

Fellesskap – Integritet – Mangfold – Tjeneste – Lederskap 
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2 Distriktets arbeid 

2.1 Distriktets organisering 

2.1.1 Styret 

 

Styret i D2310 innrapporteres til Brønnøysundregisteret og har etter vedtak på årsmøtet 15. 

oktober 2016 bestått av: 

 

Distriktsguvernør Runar Bakke (styrets leder) 

Distriktssekretær Øivind Hannisdal  

Distriktsøkonom Christian Borgen 

 

Man har ikke funnet noe behov for å egne styremøter i løpet av perioden 

2.1.2 Distriktsrådet 

 

Distriktsrådet er et rådgivende organ for distriktsguvernøren og har bestått av følgende: 

 

Runar Bakke DG Lier Øst RK 

Trygve Danielsen IPDG samt leder av TRF komiteen Bærum Verk RK 

Stig Asmussen DGE Oslo RK 

Svein Eystein Lindberg DGN Hønefoss Øst RK 

Ewa Danela Burdon AG reg 1 Oslo International RC 

Tore Røen AG reg 2 Oslofjord St Hallvard RK 

Per O. Aukner AG reg 3 Eiksmarka RK 

Torbjørg Hogsnes AG reg 4 Nesbru RK 

Jorunn Sjølie AG reg 5 Lier RK 

Åge Bergerud AG reg 6 Modum RK 

Tor Oscar Magnussen AG reg 7 fram til 1. april 2017  Nesbyen RK 

Terje Løken AG reg 7 fra 1. april 2017 Nesbyen RK 

Christian Borgen DØ Bærum Verk RK 

Øivind Hannisdal DS Lier Øst RK 

Tor Petter Gulbrandsen Distriktstrener Oslo Vest RK 

Leif Agnar Ellefset Leder av PR og kommunikasjon Skaugum RK 

Thor Hægh Leder prosjektkomiteen Eiksmarka RK 

Gunther Motzke Leder medlems-og mangfoldskomiteen Nordstrand RK 

Erik Werner Leder ungdomskomiteen Drammen St Hallvard RK 

Per Thrane-Nielsen DICO Oslo RK 

Einar Bjune Webmaster Lier Øst RK 

Forskjellige personer Rotaract  

 

Antall møter i distriktsrådet har vært 7 og antall saker til behandling 62. Av spesielle saker 

distriktsrådet har arbeidet med har vært 

 Utkast til vedtekter for D2310 

 Nye vedtekter til tiltaksfondet 
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 Medlemsverving 

 Retningslinjer for distriktsarrangementer 

 

2.1.3 Medlem av lovrådet i Rotary International 

 

Per Olav Stenseth, Lier Øst RK ble på årsmøtet 2016 gjenvalgt som distriktets representant i 

lovrådet for ytterligere tre år. 

2.2 Guvernørens oppgaver 
 

I selve rotaryåret har hovedoppgaven for distriktsguvernøren vært å være synlig. Mye tid har 

derfor gått med til å besøke klubbene. Alle 52 klubber er besøkt i tillegg til besøk i 

forbindelse med jubileer og andre arrangementer. Kontakten med klubbene har også noen 

ganger vært samtalepart i forbindelse med situasjoner i klubben.  

 

En annen oppgave er å forberede, gjennomføre og følge opp distriktsrådets møter.  

 

En tredje omfattende oppgave har vært forholdet til NORFO som til tider har vært 

utfordrende. 

2.3 Gjennomgang av vedtektene for D2310 

 

Etter distriktets årsmøte i 2016 ble det oppnevnt en komité for gjennomgang av distriktets 

vedtekter. Komiteen besto av Dagfinn Paust Majorstuen RK (leder), Kristin Mourud Oslo RK, 

Kjell Dagestad Sandvika RK, Per Olav Stenseth Lier Øst RK, Einar Mathiesen Hokksund RK. 

 

Komiteen la fram sitt forslag i februar/mars 2017. Saken vil bli behandlet i forbindelse med 

årsmøtet 2017. 

 

2.4 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 derfor en viktig oppgave for å avlaste distriktsguvernøren og for å bistå den 

enkelte klubbpresident. Det er foretatt en justering av regionene i Oslo ved at Oslofjord St 

Hallvard RK er flyttet fra region 1 til region 2. I det etterfølgende behandles hver enkelt 

region. Medlemstallene som oppgis, er hentet fra My Rotary.org. 
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2.4.1 Region 1 

 

Region 1 består av klubbene Akersborg, Athenæum, Ekeberg, Gimle, Holmenkollen, 

Majorstuen, Maridalen, Nordberg, Oslo, Oslo International, Oslo Vest, Uranienborg, 

Vestheim. 

Medlemstallet pr 1.7.2016 var 838 og pr 30.6.2017 var 805 

Målsetting pr 30.6.2017 var 881 

 

Assisterende guvernør: Ewa Danela Burdon, Oslo International Rotary Club 

 

Klubbene har et godt indre liv med et variert program, spennende foredragsholdere, 

inspirerende sosiale aktiviteter og mange gode prosjekter. Alle klubbene er utrolig godt 

“sammensveiset” med fantastisk atmosfære og vennskap.  

 

De fleste av regionens klubber holder med på flere prosjekter samtidig; både lokale og 

internasjonale. Det burde jobbes mer bevist for å kunne presentere både på distriktsnivå og 

mellom klubber hele prosjektportefølje som region 1 står for. Dersom man hadde lyktes ville 

dette øke tilhørighet, engasjement, entusiasme og stolthet av å være Rotarianer. 

 

Klubbene mener at følgende forhold er viktige og utfordrende: 

1. Distriktets IKT system. Det fremheves blant annet behovet for god og relevant 

kommunikasjon, der bl.a. de nye WEB- sidene vil kunne bidra til hyppigere bruk. 

2. Ønske om tydeligere kommunikasjons- og informasjonsformidling knyttet til viktige 

beslutninger tatt på distriktsnivå. 

3. Ønske om sterkere involvering i organisering av intercity-møte/andre felles arrangementer 

for å skape engasjement og gi sjanse for flere til å kunne presentere egne klubber og deres 

respektive prosjekter 

4. Manglende kompetanse i klubber (særlig med stort antall av medlemmer i pensjonistalder) 

om sosiale medier 

5. Altfor lite bruk av facebook som formidlingskanal rundt klubbers aktiviteter og prosjekter 

6. Fallende interesse for student-utveksling. 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, herunder Rotaract. 

7. Medlemsrekruttering av yngre, yrkesaktive medlemmer pga.” aldringsprosess” i noen av 

regionens klubber  

 

Noen klubber har utarbeidet så gode rutiner på medlemsrekruttering og har klart å bygge opp 

klubbens renommé slik at medlemsrekruttering ikke står på klubbens agenda som en prioritert 

sak.  

 

Koordineringen mellom klubbene i regionen har i hovedsak funnet sted i forbindelse med 

klubbesøk, distriktskonferansen og distriktstreningen, samt via telefon og e-post. AG har 
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deltatt på guvernørens klubbesøk i et flertall av regionens klubber. Det var en god og 

imøtekommende tone i alle klubbene og det var både hyggelig og lærerik å besøke disse.  

 

2.4.2 Region 2 

 

Region 2 består av klubbene Bekkelaget, Bryn, Grorud, Groruddalen, Hovin, Nordstrand. 

Oslofjord St. Hallvard, Oslo Nord, Østensjø. 

Medlemstallet pr 1.7.2016 var 250 og pr 30.6.2017 var 230 

Målsetting pr 30.6.2017 var 267 

 

Assisterende guvernør: Tore Røen, Oslofjord St Hallvard 

 

Det har vært et givende år å få innsikt i distriktets indre virke. Spesielt har det vært interessant 

å møte de andre i distriktsrådet og dermed få litt temperaturmåling på hva som skjer i vårt 

rotarydistrikt.  

Å få ”spille ball” med alle de andre AG’ene på div. spørsmål, er meget givende.  

Det gjenstår fortsatt en del organisering for å få regionen til å fungere like godt som de andre, 

men dette er på gang.  

Mange av klubbene i regionen har blitt besøkt og det er gjennomført to intercitymøter i tillegg 

til fellesmøtet med region 1 i forbindelse med uke 43-arrangementet. Det er lagt et godt 

grunnlag for et bedret samarbeid klubbene mellom i regionen. 

2.4.3 Region 3 

 

Region 3 består av klubbene Bekkestua, Bærum, Bærum Vest, Bærums Verk, Eiksmarka, 

Kolsås, Lysaker, Sandvika. 

Medlemstallet pr 1.7.2016 var 308 og pr 30.6.2017 var 308 

Målsetting pr 30.6.2017 var 330 

 

Assisterende guvernør: Per Aukner, Eiksmarka 

 

Høstens viktigste samarbeidsprosjekt i region 3 var intercitymøtet i uke 43 i forbindelse med 

The Rotary Foundations 100-årsjubileum.  Det ble et interessant møte med tema ”Fred og 

konfliktforebygging i dagens utfordringer – Rotary Foundation feirer 100 år”.  Torunn 

Tryggestad fra PRIO spurte: Kan kvinner gjøre en forskjell i fred og konfliktforebygging?  

Marius Koestler snakket om Rotary Fredsstudier, Bjørg Månum Andersson fortalte om Rotary 

Foundation 100 år og om End Polio Now, og distriktsguvernør Runar Bakke oppsummerte. 

Paneldiskusjonen og møtet ble ledet av Christina Borch. Over 150 tilhørere kom. 
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Lysaker, Eiksmarka og Bærum Rotaryklubber har undertegnet en samarbeidsavtale om et 

lovende sanitærprosjekt i Etiopia. Senere er også Bærums Verk, Kolsås og Bærum Vest 

Rotary klubber kommet med i prosjektet. Nå søker klubbene om Global Grant fra TRF. 

  

I juni går tradisjonen tro båtturen på fjorden med funksjonshemmede ungdommer i 

kommunen av stabelen. Det er et samarbeid mellom alle åtte klubbene i regionen og Bærum 

Kommune. For øvrig er det stor aktivitet i alle klubbene i regionen med videreføring og 

arbeide med lokale og internasjonale prosjekter, fra leksehjelp i lokale skoler til humanitær 

hjelp i utlandet.  

 

Oppslutningen om Rotary ForretningsForum i Bærum var dessverre for liten til å kunne 

fortsette og ble nedlagt etter to års drift.   

 

Sandvika og Eiksmarka Rotaryklubber har vært vertskap for utvekslingsstudenter, 

henholdsvis fra Australia og Canada.   

 

Medlemsrekruttering og medlemsutvikling er fokusområde i alle klubbene, men det er en 

utfordring av gjennomsnittsalderen fortsetter å stige.  Antall medlemmer i regionen har vært 

nokså stabilt rundt pluss/minus 310.     

 

Budstikka har hatt en rekke artikler om Rotary-aktiviteter i regionen.   

2.4.4 Region 4 

 

Region 4 består av klubbene Asker, Hurum, Nesbru, Raukvin, Røyken, Skaugum. 

Medlemstallet pr 1.7.2016 var 203 og pr 30.6.2017 var 190 

Målsetting pr 30.06.2017 var 222 

 

Assisterende guvernør: Torbjørg Hogsnes 

 

Klubbene i regionen har gjennomført nok et Rotaryår på tradisjonell vis. Hurum Rotary klubb 

feiret sitt 40 års jubileum den 9. juni 2017.  

 

Det har i Rotaryåret vært fokus på medlemsutvikling, prosjekter, TRF og omdømme. Disse 

temaene har vært tatt opp og drøftet på samarbeidsmøtene mellom presidentene og AG i 

regionen. Det er stimulert til økt samarbeid mellom klubbene, både med hensyn til prosjekter, 

omdømmebygging og rekruttering.  

 

Sommeren 2016 ble det holdt 4 felles sommermøter for alle 6 klubbene. I tillegg har det vært 

holdt 2 vellykkede intercitymøter; et den 24. oktober 2016 for TRFs jubileumsfeiring og et 

den 20.03.17 med fokus på bioenergi.  Rotarys endringer i klubblovene er gjort kjent for alle 

klubbene.  
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Medlemsutviklingen 

Medlemsutviklingen i regionen viser dessverre en nedadgående tendens. Hver klubb har sin 

strategi/sine tiltak for rekruttering. 

 

Serviceprosjekter 

Semiaden, «glad-dag» ved Semsvannet i Asker, ble avholdt den 11.09.16. Prosjektet er et 

samarbeidsprosjekt mellom alle klubbene i regionen og NaKuHel senteret i Asker. Nesbru 

Rotary klubb har utvidet sitt samarbeid med Nesbru videregående skole. Asker Rotary klubb 

samarbeider med Asker videregående skole. Begge klubbene har gjennomført vellykkede 

Yrkesmesser. Skaugum har en Georgiastipendiat og har mottatt en utvekslingsstudent. 

Klubben samarbeider nært med NaKuHel, og har i år også deltatt i julaftenfeiring for enslige i 

samarbeid med Asker kommune. 

 

Røyken og Raukvin har sine lokale prosjekter og samarbeider for øvrig om felles møter en 

gang i måneden. Hurum har lokale støttetiltak for ungdom med skoleproblemer. Klubbene 

Nesbru, Skaugum, Raukvin og Hurum har sponset 4 RYLA deltakere.  

 

TRF 

Nesbru Rotaryklubb gjennomførte sin Vinterkonsert i Holmen kirke den 8.februar 2017. 

Overskuddet går i sin helhet til Polio Plus. Øvrige klubber bidrar hver på sin måte med midler 

til TRF. 

 

Omdømme 

Alle klubbene har egen hjemmeside. Noen av klubbene er på Facebook. Prosjekter, 

utmerkelser og skifte av klubbenes lederskap omtales mer og mer i lokalavisene. Nyheter 

publiseres også på klubbenes og distriktets hjemmesider og noen ganger også på Facebook. 

Skaugum har eget nyhetsblad (månedsbrev). 

 

Utfordringer 

Hovedutfordringene er at medlemstallet synker og at gjennomsnittsalderen øker. Klubbenes 

tilpassing og bruk av digitale verktøy i kommunikasjon internt og mot omverdenen er en stor 

utfordring. Informasjon og nyheter fra distriktet og RI-presidenten når ikke frem til 

medlemmene fordi medlemmene ikke er fortrolig med internettbasert informasjon. 

Fleksibilitet og endringer i organiseringen av møter og prosjekter bør bli bedre for å tiltrekke 

yngre mennesker til Rotary. Samarbeid mellom klubbene og mellom klubbene og distriktet er 

en utfordring.   
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2.4.5 Region 5 

 

Region 5 består av klubbene Drammen, Drammen St Hallvard, Drammen Syd-Vest, 

Konnerud, Lier, Lier Øst 

Medlemstallet pr 1.7.2016 var 249 og pr 30.6.2017 var 246 

Målsetting pr 30.6.2017 var 270 

 

Assisterende guvernør: Jorunn Sjølie, Lier 

 

Det er gjennomført 3 regionsmøter, hvorav 2 med innkommende presidenter. På regionsmøtet 

11/1-17 ble det orientert om de nye lovendringene og klubbene er i gang med å revidere/se på 

dette. 

 

Omdømme  

Rotary har i regionen fått synliggjort seg i media flere ganger bla for Drammen Rotary klubb 

gjennom Kulturstipend, intercitymøtet 24/10 og Lierklubbenes yrkesmesse i januar.      

                                                     

Intercitymøter  

Det er gjennomført 2 intercitymøter. Mandag 24. oktober var alle klubbene arrangører under 

ledelse av ass.guvernør. Hovedtema i Drammen, med ca 90 til stede, var End Polio Now hvor 

overlege og fagdirektør Hanne Nøkleby, Folkehelseinstituttet, snakket om ” Polio i et 

samfunnsperspektiv globalt og lokalt”.  Ordførerne i Drammen og Lier deltok.                                                                                                                            

Torsdag 16. mars var det Lierklubbene som stod for arrangementet, med politimester i sør/øst 

Christine Fossen, som snakket om den nye politireformen. Lierklubbene har gjennomført flere 

fellesmøter, noe som klubbene opplever positivt.     

                                                            

Prosjekter  

Alle klubbene jobber bra og har nådd de fleste av sine mål. Alle har sine lokale prosjekter og 

årvisse dugnader. Av nye prosjekter kan nevnes Lierklubbenes samarbeid om yrkesmesse for 

alle 10.klassingene i Lier samt foresatte. 120 yrker var representert torsdag 19. januar.  

Yrkesmessen ble åpnet med både kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen og ordfører i Lier, 

Gunn Cecilie Ringdal, på plass. Dette var et stort prosjekt som kom vel i havn og som 

Lierklubbene vil gjenta.  

 

Lars Kleivan fra Oslo Rotaryklubb deltok på regionsmøte 11/1-17 for å informere om et 

mulig VVT-prosjekt i Mosambique. 

 
Det er forsøkt å få til et felles utenlandsprosjekt, men her er vi ennå på tankestadiet. 
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2.4.6 Region 6 

 

Region 6 består av klubbene Hokksund, Hønefoss-Ringerike, Hønefoss Øst, Kongsberg, 

Mjøndalen, Modum, Rollag og Flesberg 

Medlemstallet pr 1.7.2016 var 266 og pr 30.6.2017 var 263 

Målsetting pr 30.06.2017 var 287 

 

Assisterende guvernør: Aage Bergerud, Modum 

 

Det er generelt bra stemning og god aktivitet i klubbene. Det er holdt 3 regionmøter, men 

ingen regionale arrangementer.  Generell utfordring er en aldrende medlemsmasse med derav 

følgende lav interesse for eksempel for ungdomsutveksling. 

 

Klubbene:  

Hønefoss Øst har ingen store prosjekter, men driver en veddugnad  Klubben stilte en RYLA 

deltaker, har en utvekslingsstudent, de samarbeider med naboklubben om bedriftsbesøk etc. 

Klubben stiller med distriktsguvernør i Rotaryåret 2018/19. 

 

Hønefoss/Ringerike driver prosjekter innen videodokumentasjon, de tar vare på Hønefoss 

gamle byvåpen. Klubben hadde to RYLA deltakere, de er aktive med utvekslingsstudent og 

har lokale dugnader.  Klubben er aktiv på Facebook og mot lokalpresse. 

 

Modum viderefører Øya-prosjektet i Vikersund, er aktive innen rus-informasjon og har en 

årlig yrkesmesse. Nytt prosjekt er anlegg av landingsplasser for luftambulanse i Modums del 

av Finnemarka.  Klubben er aktiv mot lokalpresse, men med vekslende hell. Klubben hadde 

en RYLA deltaker og forsøkte å få til en utvekslingsstudent. Men det var en laber interesse 

hos elever på videregående skole. Klubben er innstilt på et nærmere samarbeid om 

enkeltmøter med Hokksund RK neste Rotaryår. 

 

Hokksund arrangerer stor yrkes- og utdanningsmesse, de samarbeider med kommunen om 

KulTur prosjekt inkl dugnad på kirkegården. Regelmessige godt besøkte fellesmøter sammen 

med Mjøndalen, og de ser på tilsvarende med Modum. 

 

Mjøndalen driver lokale prosjekter, bl. a. matkjøring for kommunen til eldre, turguide for 

flyktninger i samarbeid med turistforeningen. Klubben bidrar i Hokkund RK’s yrkesmesse og 

har hatt syv intercitymøter med Hokksund. De har også jevnlig 1-2 artikler i Eikerbladet hver 

måned. Klubber deler ut en ungomspris og hadde en RYLA-deltaker.  

 

Kongsberg er engasjert både i lokale og internasjonale prosjekter (for eksempel 

mentorprosjekt i Riga, vedlikehold av Hannibalbakken, og vårdugnad på Ruud-hytta) har en 

stabil og solid medlemsmasse og driver aktivt arbeid for å få på plass utvekslingsstudent. 
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Rollag og Flesberg har mye dugnader bl.a. fast hver vår på bygdetunet i Flesberg (Dåset), 

rydding av stier og handicapbrygge v/Vatnebrynvatnet, dugnad på Solvoll samfunnshus i 

Svene. Klubben er svært aktive på Facebook. De har gjennomført flere åpne møter med 

annonsering i lokalpresse og invitasjoner. Ett intercitymøte med Kongsberg ble arrangert. 

Klubben hadde en RYLA deltaker.  

 

2.4.7 Region 7 

 

Region 7 består av klubbene Gol, Nesbyen, Ål 

Medlemstallet pr 1.7.2016 var 83 og pr 30.6.2017 var 78. 

Målsetting pr 30.06.2017 var 86 

 

Assisterende guvernør: Tor Oscar Magnussen fram til 31. mars 2017 og Terje Løken fra 1. 

april 2017, begge fra Nesbyen RK 

 

Medlemsantallet har vært relativt stabilt i regionen dette året. Det ble igangsatt et prosjekt, 

med bistand fra distriktet, med sikte på å øke medlemstallet fremover samt å forsøke en 

nystart på Geilo. 

 

Gol RK har rundet 50 år. Dette ble feiret med jubileumsfest på Kamben Hotell, fredag 6. 

januar 2017. I anledning jubileet, ga Gol RK en gave på 50.000 kroner til Gol kommune til 

bygging av en sansehage til glede for beboere ved Gol helsetun. 

 

Ål RK feiret sitt 25. årsjubileum fredag 18. november 2016 på Thon Hotel Hallingdal. 

Klubben gav en flott gave i form av oppføring av et grillhus. 

 

Etter ønske fra klubbene ble det gjennomført et felles guvernørbesøk 19.09.16 på Gol for de 

tre klubbene i regionen. Ål RK inviterte til InterValley-møte 10.10.2016 for å se nybygget til 

Hallingdal Sjukestugu og Nesbyen RK inviterte til åpent møte/InterValley-møte 13.03.17. 

Nær 150 fremmøtte hørte professor og klimaforsker Asgeir Sorteberg (fra Nesbyen) fortelle 

om klimaforskningen gjennom de siste 200 år og hvordan, og i hvilke tidsperspektiv, 

forskjellige faktorer kan føre til klimaendringer. 

 

Rotaryakademiet ble holdt 03.04.17, i samarbeid med klubbene i regionen, åpent møte for 

eksisterende og potensielle medlemmer. Her ble det gitt grundig og utfyllende informasjon 

om hva Rotary er og gjør, noe både gamle, nye og fremtidige medlemmer satte stor pris på. 

 

Klubbene i regionen har for tiden ingen pågående Global Grant prosjekter, men et vell av 

mindre prosjekter til gagn for lokalsamfunnet. Videre nevnes Nesbyen RKs WinterCamp for 

utvekslingsstudentene. 
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Klubbene er flinke til å synliggjøre sitt arbeid, aktiviteter og Rotary gjennom disse lokale 

prosjektene, på sine hjemmesider og Facebook, samt medieomtaler i lokalpressen. 

 

 
Fra intercitymøtet med alle presidentene og AG i region 7 

2.5 IPDG 
 

IPDG Trygve Danielsen 

Ingenting er så past som en Past District Governor. Fra å være midtpunkt i organisasjonen var 

det brått slutt 30. juni og nye koster overtok.  

Som IPDG skal du være mentor for neste års guvernør, bidragsyter i Distriktsrådet, samtidig 

som du må passe deg for ikke å falle inn i rollen som den som vet best og som har meninger 

om alt. 

 

Som IPDG har jeg gjort følgende: 

 Ansvarlig for å legge frem regnskap og årsberetning på distriktskonferansen i oktober 

 Leder av distriktets valgkomite 

 Leder av distriktets tiltaksfondskomite 

 Medlem av distriktsrådet og deltatt på samtlige møter der 

 Deltatt i distriktsopplæringen 

 Erfaringsutveksling med distriktsguvernør Runar når han har hatt behov. 

 Vært foredragsholder i diverse klubber i distriktet 

 

2.6 Tiltaksfondet 
 

IPDG er også ansvarlig for distriktets tiltaksfond. Styret i tiltaksfondet har bestått av Trygve 

Danielsen (leder), Bjørg Månum Andersson, Runar Bakke og Stig Asmussen. I forbindelse 

med regnskapsavslutningen for 2015-16 ble fondet tilført kr 114 126,-. Følgende klubber fikk 

tildelt midler til konkrete prosjekter: 

 

 

 



Distrikt 2310   

 

Årsrapport 2016-17  Side 18 
 

Rotaract 

Nordstrand RK 

Oslo Nord RK 

Asker RK 

Oslo International RC 

Groruddalen RK 

Kolsås RK 

Sandvika RK 

Bryn RK 

Modum RK 

Nesbyen RK 

Athenæum RK 

Eiksmarka RK 

Kr   25 000,- 

Kr     5 000,- 

Kr     5 000,- 

Kr   15 000,- 

Kr   10 000,- 

Kr     7 500,- 

Kr     6 000,- 

Kr     7 500,- 

Kr     5 000,- 

Kr     5 500,- 

Kr     7 200,- 

Kr   10 000,- 

Kr     4 500,- 

Totalt Kr 113 200,- 

 

Ved årets utgang er tiltaksfondet totalt på kr 405 050,42. 

 

Det er utarbeidet forslag til nye vedtekter for tiltaksfondet. Dette vil bli behandlet på 

distriktets årsmøte 2017. 

 

2.7 DGE 

DGE Stig Asmussen har i Rotaryåret 2016/17 deltatt i obligatorisk opplæring i Stockholm 

med kommende nordiske kolleger, og San Diego (USA) med 539 innkommende guvernører 

fra så godt som hele verden.  

Helgen 4. og 5. mars gikk distriktets president- og distriktstrening av stabelen i Oslo under 

ledelse av DGE. Programmet var bygget opp rundt Rotarys strategiske plan og våre 

strategiske mål: Å støtte og styrke klubbene, øke humanitær tjeneste, og forsterke Rotarys 

omdømme. 

Klubbene ble utfordret til å ta i bruk nye styringsverktøy, dra fordeler av nye 

rammebetingelser, samt å sette seg konkrete mål for 2017/18 med utgangspunkt i eget ståsted. 

«Jeg er overbevist om at vi trenger et sterkere fokus på klubbene og medlemskapet – og vil 

legge en særlig vekt på dette. Vår største utfordring er å endre alderssammensetningen og å få 

flere kvinner inn i Rotary. Rotary må også være et relevant yrkesnettverk.», fremholdt 

innkommende guvernør. 

DGE har sammen med de øvrige norske DGEene møtt innkommende RI president Ian H.S. 

Rieseley i Bergen i forbindelse med hans Norgesbesøk.  

DGE har videre deltatt på Rotary Convention i Atlanta, USA sammen ca. 42.000 Rotarianere. 

I 2017-18 vil vi med RI President Ian H.S. Riesely svare på spørsmålet «Hva er Rotary?» med 

mottoet: «Rotary: Making a difference». 
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2.8 Distriktssekretær 
 

Øivind Hannisdal, Lier Øst RK 

 
Distriktshåndboken 

Som sekretær ble man ansvarlig for Distriktshåndboken 2016-17. Årets versjon ble besluttet 

bare lagt ut på distriktets nettside og ikke trykkes opp i papirversjoner. Første versjon var klar 

til PETS og distriktstreningen som en informasjonskilde for klubbenes nye tillitsmenn og -

kvinner. Erfaring tilsa at Distriktshåndboken er et levende dokument med mange endringer i 

løpet av rotary-året. Senere versjoner ble sendt som pdf-fil til klubbene v/president og 

sekretær samt alle medlemmene i Distriktsrådet. Det ble sendt ut 5 versjoner.  

 

Distriktshåndboken er ment å være den viktigste informasjonskilden for klubbenes 

tillitsvalgte. Det er mye arbeid med å oppdatere en slik publikasjon, og det er vanskelig å få 

inn nødvendig informasjon fra alle bidragsyterne innen tidsfristene. I tillegg er vi vel av den 

oppfatning at Distriktshåndboken dessverre ikke brukes nok av alle tillitsvalgte/ 

medlemmer. Distriktshåndboken ble promotert på Distriktstreningen, men likevel opplever 

DS at klubber og enkeltmedlemmer etterspør informasjon som står i Distriktshåndboken. 

 

Påmeldinger 

Sekretæren var ansvarlig for påmeldinger til PETS og Distriktstrening på våren 2016 fordi 

Lier Øst RK var ansvarlig for disse arrangementene.  

 

Til PETS og Distriktstreningen sendte vi ut invitasjoner pr. mail, og vi mottok påmeldinger 

pr. mail. DS registrerte påmeldingene. Påmeldingene fra klubbene kom i alle mulige 

varianter. Dette tyder på at IT-kunnskapene i klubbene er av meget variabel standard.  

 

Det er imidlertid et tankekors at mange klubber er sene med sine påmeldinger og betalinger. 

Dette burde rotarianere holde seg for gode til, og det er rom for forbedringer. 

 

Medlemsnett 

DG og DS oppdaget allerede høsten 2015 at klubbenes oppdatering i medlemsnettet var 

mangelfull. Uforholdsmessig mye tid ble brukt på å etablere oversikter over klubbenes 

presidenter og sekretærer med kontaktinfo, og spesielt mail-adresser. Vi baserte vår kontakt 

med klubbene på mailforsendelser. Vi registrerer nå i slutten av rotary-året at mange klubber 

fremdeles ikke har klart å oppdatere medlemsnettet i slutten av desember 2016 slik de skulle.  

 

Email 

Alle klubber har en egen emailadresse. Ikke alle klubber var klar over dette. Klubbens CICO 

må ha en aktiv og rådgivende rolle her. 

 

I inneværende rotary-år har vi fra distriktets side ved hjelp av DICO definert 

klubbsekretærene som eneste person i klubben som får automatisk videresendt mailer som 

sendes til klubbenes mail-adresser. Dette innebærer at sekretærene må være registrert i 

medlemsnett for å få tilsendt mailene direkte til sine private mail-adresser. Det er viktig at alle 

klubbene ved klubbsekretærene leser sine emails minst en gang i uken for å fange opp tilsendt 

informasjon fra distriktet. Sekretæren opplevde mange ganger at viktig informasjon ikke ble 

lest av klubbenes 
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sekretær eller president før veldig sent, eller ikke i det hele tatt.  

 

Som distriktssekretær i D2310 i 2016-17 takker jeg for et meget morsomt og lærerikt år. Det 

har i perioder vært arbeidskrevende, men dette kompenseres med alle nye, trivelige 

bekjentskaper og relasjoner som er etablert med andre rotarianere i D2310. Dette understreker 

nok en gang viktigheten av Rotary`s slagord – «You can`t make a friend with an empty 

chair»! 

 

 

2.9 Webmaster og DICO 
 

Dico: Per Thrane-Nielsen  

Web-master: Einar Bjune 

2.9.1 Nettsidene 

 

Det har også i Rotary året 2016 / 2017 vært god aktivitet på hjemmesidene til Distrikt 2310.  

80 saker er omtalt under nyheter i tillegg til redigering av organisasjons informasjon og 

guvernørens månedsbrev. 

 

Nettsidene har vært flittig brukt som informasjonsbærer både for distriktets klubber og 

distriktet selv. Ikke minst gjelder denne nyhet med informasjon om arrangementer i klubbene, 

samt fra Rotary International.  

 

Det har også i dette Rotary året vært stor interesse rundt implementeringen og oppfølgingen 

av distriktets og klubbenes nye web sider. De fleste av klubbene har fått godt tak på sine 

hjemmesider, men det er fremdeles et mindre antall klubber som har en jobb å gjøre for å få 

dette på plass.  

 

Vi har holdt videregående kurs for dem som har ønsket det, men stiller oss gjerne til 

disposisjon for dem som fremdeles føler de har et behov for grunnleggende introduksjon til 

systemet.  

 

Av andre saksemner kan nevnes: 

 Rotaryakademiet med diverse kurs. 

 TRF informasjon.  

 Utmerkelser, utstillinger, konserter, etc. 

 

Også dette året har det vært lagt stor vekt på medlemsrekruttering og mangfold. 

Som vanlig har det blitt foretatt en ”opprydding” av informasjons-grunnlaget på sidene og 

organiseringen av dette.  

 

En god ting kan ikke sies for ofte: Distriktets hjemmeside er en informasjonsbærer som bør 

kunne benyttes av flere for publisering av tiltak og aktiviteter. 
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2.9.2 Nett-innhold  

 

Klubbenes hjemmesider er viktig i kommunikasjon både mot medlemmer, potensielle 

medlemmer og samfunnet generelt. I kommende Rotary-år bør vi fokusere på å tydeliggjøre 

måten vi kommuniserer på ved å gjøre følgende tiltak: 

 Ta i bruk funksjonalitet for klubbinternt innhold slik at medlemmer får opp ytterligere 

informasjon når de logger seg inn slik at siden før innlogging blir mer tilpasset potensielle 

medlemmer. 

 Legge ut informasjon som støtter opp rundt Rotarys grunnverdier og hente inspirasjon fra 

sidene til RI. 

 Skape trafikk inn mot sidene til klubb, distrikt og RI ved å linke til disse på andre sosiale 

medier slik som Facebook. 

 

Vår leverandør jobber i samarbeid med NORFO med følgende oppdateringer: 

 Redigeringstilgang til nettsidene vil styres fra medlemsnett. I klubben er det CICO som 

har hovedansvar for oppdatering av nettsidene og i fremtiden vil man i medlemsnett kunne 

legge inn opptil 3 ytterligere personer med rollen «Webmaster» på klubbnivå. 

 Alle medlemmer skal allerede ha mulighet til å se klubbinterne sider når de logger seg inn 

via «Min Side» på klubbens eller distriktets hjemmesider og navigerer tilbake til klubbens 

hjemmesider. 

 «Min Side» skal erstattes av «Logg inn» slik at det blir enklere å komme til klubbinternt 

innhold, inklusive en opsjon for så å gå videre til «Min Side». 

 

2.9.3 E-post 

 

Ved overgangen til kommende Rotary-år er det viktig at avtroppene sekretærer gir 

påtroppende passordet til klubbens e-post ( <klubbnavn>@rotary.no ). Alternativt kan man 

sende en e-post til 2310.dico@rotary.no for å få resatt passordet. 

 

Bruk av <klubbnavn>@rotary.no: 

 Man bør bruke klubbens e-post adresse som avsender for all korrespondanse fra klubben. 

 Det anbefales sterkt at CICO hjelper medlemmer av styret i klubben å legge til klubbens 

e-post som ytterligere e-post konto i deres e-post program (Outloook etc.). 

 Bruk av videresending frarådes, men klubben kan velge å sette dette opp ved å redigere 

kontooppsett når man er pålogget webmail. 

 Vi har forespurt vår leverandør om å få på plass strengere filtrering for å redusere 

mengden uønsket e-post. 

 

2.9.4 Nytt NORFO medlemsnett 

 

Nytt medlemsnett og ny 2-veis synkronisering av data med RI kom på plass høsten 2016. Det 

var en del feilretting som måtte utføres etter lansering, men hoved-funksjonaliteten i systemet 

er nå kommet godt på plass. I løpet av de siste par månedene har distriktet holdt 3 IT-

mailto:2310.dico@rotary.no
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seminarer som en del av Rotaryakademiet. Seminarene har dekket redigering av nett-sider og 

nytt medlemsnett. 

 

En av de nye funksjonene som er verdt å legge merke til er den lenge ønskede komite-

funksjonaliteten med tilhørende dokumentarkiv. I løpet av kommende Rotary-år vil det 

komme ytterligere funksjonalitetsforbedringer og ny funksjonalitet. 

 

2.10 Distriktsarrangementer 

2.10.1 Distriktskonferansen og årsmøtet 2016 

 

Årsmøtet ble holdt som del av distriktskonferansen 15. oktober 2016. 51 av 52 klubber var 

representert med til sammen 173 deltakere. Som møteleder ble valgt PDG Per Olav Stenseth, 

Lier Øst RK. 

 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt å gjennomgå distriktets vedtekter. Dette er 

gjort i løpet av 2016-17 av en egen komité og saken vil bli behandlet på årsmøtet i 2017. 

 

Distriktskonferansen hadde som overskrift ”Verdier – til pynt eller til nytte” 

 

Temaet ble behandlet fra forskjellige vinkler med følgende innledere 

 Henrik Syse: Har verdier noen betydning? Hva er det og hvordan materialiseres det? Er 

det noe annet enn kjappe slogans uten konsekvenser? 

 Grethe Berget: Rotarys kjerneverdier – til pynt eller til nytte eller bare til besvær? 

 Mester Grønn v/adm dir Erling J. Ølstad: Gjør verdidrevne selskaper en positiv forskjell 

for ansatte og deres lokalsamfunn og i de landene hvor selskapet arbeider? 

 Norges Fotball Forbund v/visepresident Mette Christiansen: Fotballens verdier. Hva er de, 

hvordan synliggjøres de, hvilke konsekvenser har de. Hva er viktigst – verdier eller 

kommersiell verdi?  

 

I tillegg ble The Rotary Foundation 100 år markert. 

 

Fra de øvrige norske distrikter deltok DG Sigurd Arbo Høegh fra D2290 og fra de nordiske 

distriktene deltok Erkki Salmu fra D1380 i Finland, begge med en hilsen til konferansen. 

 

2.10.2 Presidentseminarer vinteren 2016 

 

Det ble gjennomført to presidentseminarer i februar/mars 2016 spesielt lagt til rette for 

innkommende presidenter. Seminarene tok for seg temaer som Rotarys organisering, 

lovregler, presidentens ansvar, rutiner og årsplanlegging. I alt 38 personer deltok på 

seminarene som viste seg å dekke et behov. 
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2.10.3 PETS  

 

PETS i inneværende Rotaryår ble holdt i mars 2017 og vil bli nærmere omtalt i neste 

årsmelding. PETS knyttet til rotaryåret 2016-17 ble holdt på Tyrifjord hotell 5.-6. mars med 

Lier Øst Rotary klubb som teknisk arrangør. Totalt 49 klubber var representert. 

2.10.4 Distriktsopplæring  

 

Distriktsopplæringen i forbindelse med rotaryåret 2016-17 ble holdt på Høvik skole i Lier 16. 

april med totalt 165 deltakere til stede. Lier Øst Rotary klubb var teknisk arrangør.  

 

2.10.5 RYLA 2017 

 

Konnerud Rotary klubb gjennomførte RYLA med bravur første helga i april, med 43 

deltakere og mange gode foredragsholdere. Ønske: måtte bare klubbene følge opp de som de 

sendte på dette seminaret – her er det potensial for nye rotaractere! 

 

2.10.6 Uke 43 

 

Våren 2016 ble det besluttet at D2310 skulle markere The Rotary Foundations 100 år ved å 

gjennomføre arrangementer i alle regionene. Koordinator og pådriver i denne sammenhengen 

var PDG Bjørg Månum Andersson. I alt fire arrangementer ble gjennomført; et felles for 

region 1 og 2, et i region 3, et i region 4 og et i region 5. De to siste regionene fant det 

vanskelig å kunne få til et felles arrangement i regionen. Det ble fire flotte og forskjellige 

arrangementer som fikk en viss publisitet i flere regioner. 

3 Distriktsprogrammer 

3.1 Komité for medlemskap og mangfold 
Leder: Gunther Motzke 

 

Medlems- og mangfold komitéen (heretter kalt MMK) ble i fjor oppdelt i komitéene   

MMK-R (Hva er Rotary), MMK-YE+BH (Yrkesnettverk og etikk + å beholde medlemmer)  

MMK-I (Integrasjon), MMK-IT+RS (IT og sosiale medier + Research).  

 

MMK har hatt16 medlemmer. Region 3 og 6 er ikke representert. MMK har holdt 2 møter. 

Underkomitéene hadde flere møter enten per Skype eller internt. 

 

Arbeidsresultatene for Rotary-året oppsummeres og konkluderes som følger: 

MMK-R har avsluttet sin oppgave.  
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Definisjonen vises allerede på hjemmesiden til Røyken Rotary klubb og flere er velkommen til 

å benytte denne som informasjon om hva Rotary er.  

MMK-YE+BH har ferdigstilt innstillingen og er i kontakt med DICO vedr. videreføring. 

MMK-I har hatt møter, og nye tiltak er under planlegging. 

 

MMK har sendt ut 8 forslag (Idébank) med motiverende aktiviteter og tiltak til klubbene som 

er lagt ut på egen Dropbox konto inntil tilsvarende Rotary mulighet foreligger.  

Ett av forslagene, som gjelder flere kvinner til Rotary, gjennomføres som prøveprosjekt ved 

en av klubbene. Prosjektet tenkes avsluttet i løpet av 2017.  

 

MMK foreslo å gjennomføre en konkurranse om de beste klubbprogrammene i D2310. 

Distriktsrådet konkluderte med at man ikke ønsket en slik aktivitet på distriktsbasis. Høstens 

programkonkurranse for region 1 og 2 ble gjennomført. 

 

Hva har MMK ikke oppnådd iht. vår opprinnelige målsetning. 

Å være en ledende kilde til inspirasjon på IT og sosiale media for klubbene og vil derfor 

nedlegges i den nåværende form. 

 

MMK må selv bli flinkere med å bruke hjelpemidlene som Dropbox, Doodle og Facebook.  

 

 

3.2 Komité for prosjekter 
Leder: Thor Høegh 

 

Prosjektkomiteen har i år gjennomført 3 oppdateringer av prosjekter som nå er lagt inn i 

distriktets nye hjemmeside. I alt er det nå registrert 137 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 hvor flere klubber fikk eksponert sin prosjektaktivitet. 

 

Komiteen har også deltatt på Distriktets introduksjonsseminarer med foredrag om 

prosjektetablering og gjennomføring. 

 

3.3 Komité for opplæring 

Leder: Tor Petter Gulbrandsen 

 

Rotaryakademiet er ansvarlig for å gjennomføre alle opplæringstilbud på distriktsnivå. 

Erfaringen viser at klubbene har stort behov for opplæring.  
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Mange medlemmer er i liten grad kjent med hva Rotary egentlig står for og det store 

omfanget av organisasjonens aktiviteter. Dette gjelder i størst grad nye medlemmer, men også 

mangeårige medlemmer har uttrykt at det var mye å lære på Akademiets 

introduksjonsseminarer om Rotary. Disse har vært avholdt som tre-timers kveldsmøter i 

Asker (23), på Kongsberg (16) og på Gol (ca 40). (Antall deltakere i parentes).  

 

Informasjonsteknologien er en stor utfordring for mange klubber. Administrasjonen av Rotary 

krever i stigende grad at tillitsvalgte i klubbene behersker og følger opp Medlemsnett, drift av 

nettsider, e-postsystemet og visse applikasjoner tilbudt fra Rotary International. Akademiet 

har arrangert tre IT-seminarer under ledelse av DICO og webmaster fra distriktet; disse er 

holdt i Oslo (24), Drammen (28) og på Hønefoss (10). Det vil fortsatt være utfordringer på 

dette området, som krever videre utvikling av tilbud om opplæring.  

 

Akademiet har også et pilotprosjekt med å lage informasjonsvideoer som gjøres tilgjengelig 

på nett. Er eksempel på dette var en video om medlemsnettet, som ble distribuert i november 

slik at klubbene fikk hjelp til nødvendig oppdatering pr nyttår.  

 

Det er i samråd med TRF-ansvarlig i distriktet ikke blitt avholdt kvalifiseringsseminar. I 

fremtiden vil dette bli forsøkt gjennomført i forbindelse med de store distriktsmøtene, supplert 

med virtuelle opplæringstilbud.  

 

Oppslutningen om opplæringstilbudene har vært god, men det er stadig et problem å sikre at 

invitasjonene når frem til målgruppen.  

 

I kommende Rotaryår vil Akademiet fortsette med de tilbudene som er nevnt for sist år. Av 

andre tilbud som vil bli vurdert er styrearbeid og prosjektarbeid. Vi vil også se nærmere på 

mer omfattende utviklingsprogrammer for våre ledere, eventuelt også sette opp et Rotary 

Leadership Institute. 

 
Oppmerksomme kursdeltakere 

 

 

3.4 Komité for kommunikasjon og PR 
Leder: Leif Agnar Ellefset 

 

Pr og kommunikasjon har også dette året viet mye av sin tid til å fortelle om aktiviteter i 

klubber og distriktet på sosiale medier. Dette har skjedd i nært samarbeid med webmaster. 
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Det er laget totalt 11 månedsbrev fra distriktet. I forbindelse med årsskiftet ble det laget et 

spesielt nummer med en oppsummering av aktiviteten i distriktet første halvår i Rotaryåret.  

 

I region 7 ble det startet opp et prosjekt for rekruttering samt vurdering av en mulig 

nyetablering på Geilo. Prosjektet ble dessverre noe forsinket av forskjellige årsaker og rakk 

ikke å fullføre sitt arbeid i inneværende rotaryår. Arbeidet vil imidlertid fortsette i et 

samarbeid mellom de tre klubbene i regionen ut over høsten 2017. 

 

3.5 Komité for Ungdomsprogrammer 
Leder: Erik Werner 

 

Komiteen har hatt 4 møter, 2 på høsten og 2 på våren. Viktige arbeidsområder for komiteen 

har vært følgende: 

 

a. RYLA var en suksess. 43 deltakere på Union Brygge i Drammen under ledelse av 

Konnerud R.K. Temaet var ”grønt skifte” – spennende og utfordrende. Alle deltakere var 

fra distrikt 2310 og i alder 18 – 30 år. Stor takk til klubben og hovedansvarlige Bernt 

Lasse Lie for flott innsats. 

b. Rotaract. Her ”sliter” vi. Maria Bjønnes kom og tok ansvar da valgte leder trakk seg. Oslo 

med tre klubber har problemer med å finne høvelige lokaler, og de forsøker å samarbeide 

om dette. Drammen Rotaract har gratis lokaler, og arbeider i et miljø knyttet til Høyskolen 

på Union Brygge. Ca. 15 medlemmer møter annen hver uke. Flere av medlemmene har i 

de siste 2 årene vært ”knyttet” til et mentorprogram iverksatt av Drammen RK. Et arbeid 

som kan anbefales til andre klubber. Dette kan være et viktig steg i framtidig jobbsøking. 

c. Ungdomsutveksling. Her har Astrid og Pål Morten ”stått på” i flere år. Fra ikke å ha noen 

på utveksling, er det i året 2016/2017 4 ungdommer fra U.S.A., Canada og Tyskland i vårt 

distrikt – en positiv utvikling. Men tilbakegangen fra 10 – 15 år siden er stor. Det virker 

som at med stigende gjennomsnittsalder i Rotary, synker også utvekslingen. Arbeidet med 

å stimulere klubbene til å aktivisere arbeidet er viktig.  – uten ungdom - no Rotary. Astrid 

har flyttet til Nøtterøy og gir seg som ass. DYEO. Stor takk til Astrid.  

Europaturen er fra 2016 skiftet ut med Norgestur. Turen i 2017 hadde nesten ”fullt hus” - 

32 studenter. Wintercamp arrangert av Nesbyen RK og Holmenkolltreffet av Kolsås RK 

for n`t gang. Fantastisk og gjennomført med stor jubel.  

d. Sommercamps er et godt tilbud til ungdom fra 18 – 30 år, men nordmenn benytter ikke 

dette tilbudet på linje med ungdom fra andre land. Campene blir fort fulltegnet.  

 

 

  

Utvekslingsstudenter med årets 

rotarianer 
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4 Rotarykontakt utenfor distriktet, NORFO og Rotary Norden 
 

Distriktsguvernøren har besøkt D2260 (Østfold og Akershus) samt D1380 i Finland i 

forbindelse med deres distriktskonferanser hhv høsten 2016 og våren 2017. 

 

Kontakten med de øvrige distriktene har i hovedsak skjedd i høstmøtet og vårmøtet til 

NORFO. I dette rotaryåret er det endelig besluttet i NORFO at Handicamp ikke videreføres i 

sin nåværende form. Samtidig skal det vurderes om et nytt, felles prosjekt for alle distriktene i 

Norge kan etableres. Klubbene i distriktet har fått refundert innbetalte midler. 

 

Vårt distrikts forslag om at deler av fondsoppbyggingen i NORFO skulle tilbakeføres 

distriktene/klubbene fikk ikke flertall i NORFOs besluttende organer 

 

Digitaliseringen av Rotary Norden fortsetter og det er økende bruk av digital levering. 

Kostnaden pr medlem for Rotary Norden ble redusert med en euro siste rotaryår. 

5 Økonomi, regnskap og noter 
 

Detaljert regnskap med noter samt revisors beretning foreligger i et eget hefte. Her gis det 

bare en helt summarisk oversikt over de økonomiske resultatene for distriktets aktivitet i 

rotaryåret 2016-17. 

 

Driftsbudsjettet for året ble gjort opp med et overskudd på kr 8 825,-. Regnskapet viser et 

overskudd på kr 258 181,-. Årsaken er både høyere inntekter og lavere utgifter enn 

budsjettert. Økte inntekter er på kr 137 417,- I hovedsak skyldes dette økt refusjon fra Rotary 

International og momskompensasjon. Reduserte kostnader på kr 111 939,- er fordelt på en 

rekke poster og aktiviteter og viser i sum en nøkternhet i driften av D2310. Det er også all 

grunn til å tro at en rekke utgifter dekkes av den enkelte i distriktetsrådet og ikke blir belastet 

distriktets regnskap. 

6 The Rotary Foundation 
 

Leder: 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 
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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), 

 Per-Erik Thomassen (Modum RK) - leder av UNDERKOMITEEN Fred og Forsoning 

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

 Sverre Bjønnes, Past DRFCC 

 

Komiteen samlet har vurdert tildelinger av District Grants med Trygve Danielsen som leder. 

 

All økonomi er bokført av distriktets økonomifunksjon og revideres av distriktets revisor på 

lik linje med distriktets øvrige økonomiske forhold. Tildeling av District Grant og Global 

Grant godkjennes i tillegg i hver enkelt sak av Rotary International. 

Kvalifiseringsseminaret for 2016-17 ble gjennomført allerede den 11. april 2016. Noen 

ytterligere kvalifiseringsseminarer er ikke holdt senere i perioden, da man hadde en pilot on-

line løsning hvis et akutt behov skulle oppstå. Året har derimot vært brukt til intern opplæring 

av nye komite-medlemmer, gjennomgang av rutiner og regelverk og oppbygging av nye og 

oppdaterte internettsider på distriktets hjemmeside, og til sist, nye presentasjoner. Videre har 

man arbeidet med å forenkle kvalifiseringsprosessen, samt å videreutvikle den elektroniske 

on-line kvalifiseringsløsningen.. 

Et ordinært kvalfiseringsseminar vil bli gjennomført i september 2017, og deretter vil slike 

kvalifiseringsseminarer bli holdt årlig i forbindelse med PETS / distriktstreningshelgen. 

 

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 distriktet/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 
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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 2016-17 tilgjengelig USD 15.586 og delte ut til 8 klubber  

USD 15.585. I Rotary-året 2017-18 vil distriktet ha USD 14.648 til utdeling. 

       

TRF Grants underkomité  

 

Rotary-året 2016-17 har vært brukt til opplæring og gjennomgang av rutiner i tillegg til vanlig 

komitearbeide hvor tildeling av District Grants og Global Grants har vært hovedsaken. 

 

District Grant-prosjekter: 

Alle District Grant-prosjekter fra Rotary-årene 2014-15 og 2015-16 er avsluttet.  

 

Dette Rotary-årets utlysning av District Grant midler medførte 9 søknader hvorav 8 fikk 

støtte. Det siste prosjektet kom ikke fra en klubb i distriktet, men fra en organisasjon som 

hadde lest om District Grant på distriktets kjemmeside, og søkte uten å samarbeide med en 

lokal Rotary-klubb. 

  

Til sammen kom det inn søknader på til sammen NOK 218.835 mens tilgjengelige midler var 

NOK 126.250.  Da de tilgjengelige midlene er regnet i USD valgte komiteen å dele ut 

midlene i USD, som igjen ble omregnet til norske kroner den dagen midlene ble overført fra 

TRF til distriktet. Totalt hadde distriktet til disposisjon USD 15.586 og brukte USD 15.585. 

 

Klubber som har fått støtte 

KLUBB PROSJEKT TOTALT 

PROSJEKT 

BUDSJETT 

SØKNADS-

BELØP 

NOK 

TILDELING 

NOK 

TILDELING 

USD 

Lier/Lier-

øst 

Yrkesmesse 48.000 24.000 12.000 1.480 

Nordberg Vannprosjekt  

Natal, Brasil 

94.000 30.000 20.500 2.530 

Sandvika Barnehageprosjekt 

Gamalakhe, 

Sør-Afrika 

240.000 19.000 15.000 1.850 

Akersborg Solcellepaneler og 

skolemateriell 

Sheikh Mustafa 

landsby, Syria 

200.000 40.000 40.000 4.930 

Lysaker og 

Eiksmarka* 

Mekele Water and 

Sanitation, Etiopia 

268.984 31.748 9.300 1.150 
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Groruddalen Stipend til en 

student i Riga 

36.950 30.000 17.000 2.100 

Bekkelaget Utdanning klima 

og miljø, 

rotarymedlem 

Ramahlla RK 

23.100 16.600 9.500 1.235 

Hurum Hjertestarter 

Hurum Museum 

12.487 2.500 2.500 310 

*Lysaker og Eiksmarkas prosjekt i Etiopia er i ettertid også blitt et Global Grant prosjekt hvor 

6 av 8 Bærums-klubber deltar.  

 

 

Global Grants-prosjekter i perioden 

 

Distriktet har dette året hatt 2 Global Grant prosjekter. Disse er i avslutningsfasen.  

 

Klubb Prosjekt Totalbudsjett USD TRF støtte USD 

Sandvika RK Gamalahke Literacy 

Project 

39.971 10.400 

Ål School for the deaf i 

MURANGA 

55.352 11.700 

Sandvika RK sitt prosjekt er ferdig men sluttrapport ennå ikke levert. 

Ål RK sitt prosjekt er avsluttet og godkjent av TRF. 

 

Distriktet arbeider nå med 2 nye Global Grant prosjekter som er i startfasen og hvor 

prosjektene sannsynligvis ikke vil komme til utbetaling før i Rotary-året 2017-18. 

 

Klubb Prosjekt Totalbudsjett USD TRF støtte USD 

Bekkelaget* School for Deaf 

Children in Hebron 

City - Palestine 

30.000 13.000 

Bærumsklubbene:  

Lysaker, Eiksmarka, 

Bærums Verk, 

Kolsås, Bærum Vest 

og Bærum 

Mekele Water and 

Sanitation, Etiopia 

37.597 13.794 

*Bekkelagets prosjekt er ikke formelt søkt om, og endringer kan komme.  

 

    

 

 

 



Distrikt 2310   

 

Årsrapport 2016-17  Side 31 
 

Annen DDF-støtte  

 

Distriktet har ikke overført ledige DDF midler fra World Fund til End Polio Now. 

Ledige DDF midler synker år for år fordi klubbene ikke betaler inn til World Fund i like stor 

grad som tidligere. Det er i dette Rotary-året større fokus på innbetalinger til End Polio Now. 

Antall medlemmer som har Auto-giro avtale er ca. 250, men dessverre litt synkende. 

 

 

Publisering om bruken av DDF-midler  

Distriktets tildeling av DDF-midler for perioden 2015-16 ble presentert for medlemmene på 

Årsmøtet/Distriktskonferansen høsten 2016.  Komitéens løpende arbeid og tildeling av midler 

ble dessuten fremlagt regelmessig som skriftlige eller muntlige rapporter på 

Distriktsrådsmøtene i perioden, i tråd med krav fra TRF og Distriktets vedtekter. 

 

Vocational Training Team  

 

VTT et konsept som erstatter det tidligere GSE-konseptet, som et av de viktige 

ungdomsutvekslingsprosjektene i Rotary.  Grunnen til at man endrer er et ønske om å sette 

større «fotavtrykk» i det området man har som mål med reisen.   

 

Som kjent er det prosjektet vi arbeider med fase 2 i et prosjekt i Mosambik som en klubb i 

Kristianstad i Syd-Sverige akkurat er kommet i gang med.  Prosjektet tar sikte på å hjelpe de 

2000 innbyggerne i ca. 500 familier i 13 landsbyer med å løse sine vann- og 

sanitærproblemer. Gjennom de metodene som brukes for dette er et ytterligere mål å 

produsere gjødsel (fra den oppsamlede urin og avføring) som kan bidra til å effektivisere 

landbruksproduksjonen. 

Den siste tiden har fokus vært på å finne klubber spesielt i regionene 4, 5. 6 og 7 (siden dette 

er jord- og skogbruksdistrikter) som kan være partnere i prosjektet siden prosjekter ikke skal 

drives på distriktsnivå, men i klubbene.  Dette har vært gjort gjennom brev til klubbene fra de 

ulike guvernørene, deltakelse på AG-møter og distriktsrådsmøter, møter med enkeltklubber, 

ved regionsamlinger og møter med enkeltpersoner (presidenter).  Dessverre har vi ikke fått 

den responsen som vi hadde håpet på.  Rent konkret er det kun en klubb som har kommet med 

en positiv respons.  Det er Oslo Vest Rotaryklubb.  Dessuten har vi fått positiv respons fra 

presidenten i Asker RK, som har kompetanse på området gjennom utdannelse og 

yrkeserfaring. 

 

Det som har skjedd nylig og det som ligger foran oss er: 

 Møte i VTT-komiteen holdt i begynnelsen av juni.  

 Utarbeidelse av artikkel til «Rotary Nordens september nummer der fokus vil være: 

o Endringen fra GSE til VTT 

o Det konkrete prosjektet i Mosambik og fase 1 som utføres av Kristianstad RK. 

o Presentasjon av samarbeidspartneren – SuSan Design 
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o Rekruttering av klubber i Norge og i Norden, som kan være partnere og ansvarlige 

i for gjennomføringen. 

o Har hatt møte med den norske redaktøren - Ottar Julsrud.  Det legges opp til at  

 Det blir en artikkel i september nummeret med vekt på å få klubber til å 

være med i prosjektet i Mosambik og 

 I novembernummeret blir det en bredere presentasjon av "Veien fra GSE til 

VTT" i et temanummer 

o 12. september skal det være en pressekonferanse i Kristianstad der prosjektet skal 

presenteres (spesielt den førte delen av det).  Da vil Lars Kleivan og Karsten 

Gjefle (vår eksterne samarbeidspartner være tilstede). 

o Tidlig på høsten må vi søke å få til en presentasjon av VTT til den innkommende 

guvernøren og nøkkelpersonene i hans styre samt presentasjon til guvernører i 

andre distrikter. 

o Se på hvordan vi kan få klubber til å drive fremtidige prosjekter i «VTT-mode» - 

dvs. en kombinasjon av et team med profesjonell kompetanse og pekuniære 

midler.  

o Ellers øyner vi en sjanse i kontakter med UDI, NORAD, Gates Foundation 

 

 

Fred og konflikt programmer for Rotary Distrikt 2310  

 

Distriktet har støttet søknadene for 2 kandidater fra The Gambia. Den ene - Sireh Jabang – har 

sin mastergrad fra Uppsala og tjenestegjør nå i Kabul. Den andre – Louis Charboufann Mendy 

– er i Tokyo og skal på utplassering i 3 måneder i Nigeria i sommer. 

Da komiteen ønsker å få frem gode norske kandidater har vi har presentert disse 

programmene i ulike treningsfora med mer. Responsen hittil har dessverre ikke vært 

overveldende. Dette arbeidet bør forsterkes og distriktet engasjere seg aktivt. 

 

I januar 2016 hadde vi besøk av 18 studenter fra både Uppsala og Bradford i UK. Dette var 

svært vellykket og det arbeides med å få til noe tilsvarende i månedsskifte januar/februar 

2018. Det kom frem fra dette besøket i 2016 at Norge har mye å by på når det gjelder tema 

Fred og Konflikt og Rotary’s program er meget relevant.  Det er et ønske om å få til besøk 

hvert annet år for å fange opp nye studenter. 

 

End Polio Now  

"Polio will not end everywhere until everywhere ends it"  

(sitat fra Global Eradication Iniative, WHO) 

 

Distriktets engasjement i 2016-17 har vært viktig for å synliggjøre at en fortsatt innsats i 

polioarbeidet er nødvendig, ved bl.a. å skaffe midler til vaksiner og forståelse for sykdommen. 

Poliomyelitt er en alvorlig og livstruende sykdom som ikke kan behandles, men må 
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forebygges. 

 

Det ble bestemt at Distrikt 2310 skulle markere TRF 100- års jubileum ved å bruke uke 43 og 

24.oktober, verdens poliodag, til å synliggjøre The Rotary Foundation og Rotarys 30- årige 

innsats i polioarbeidet. Det ble gjennomført ulike aktiviteter i mange klubber, og i 6 av 

distriktets 7 regioner ble det holdt i alt 5 intercitymøter (Oslo, Sandvika, Asker, Drammen og 

Hønefoss). To temaer ble fokusert: ”End Polio Now” og ”Freds- og forsoningsarbeide”. 

Intercitymøtene samlet ca. 600 deltakere og ble en suksess som vil bli gjentatt i påfølgende 

Rotaryår. Flere lokalmedier var til stede og Rotary engasjement ble synliggjort for 

lokalbefolkningen. 

 

TRF komiteen v/ PDG Bjørg Månum Andersson hadde en koordinerende rolle i samarbeidet 

med DG, DRFCC og AG'ene. Distriktets ledelse var også representert på alle intercitymøtene 

og markerte betydningen av at Rotary fortsatt prioriterer End Polio Now (Se TRF 

hjemmeside). DRFCC og PDG har også vært invitert til flere klubber i distriktet.  

 

PDG Bjørg Månum Andersson har i perioden innehatt verv som ARRFC i Rotary zone 16 og 

har som Polio Plus National Advocacy Adviser Norway deltatt i rundebord konferanser om 

Polio Eradication arrangert av WHO/UD og av Bill & Melinda Gates Foundation.  

 

The Rotary Foundation 100 år 

 

I forbindelse med 100 - års jubileet til The Rotary Foundation ønsket TRF komiteen å 

stimulere klubbene til å markere jubileet og fremmet følgende forslag til årsmøtet: 

«I forbindelse med 100-års jubileet til The Rotary Foundation er det ønskelig at 

klubber/regioner i D 2310 deltar i jubileet som varer fra 1.juli 2016 til 30.juni 2017. Vi 

foreslår at det avsettes kr. 25.000,- av distriktets regnskapsoverskudd for 2015-2016 til 

arrangementer/intercitymøter som klubbene/regionene kan søke tilskudd fra. 

Distriktsguvernøren, i samarbeid med leder av TRF komiteen fatter vedtak i søknader som 

sendes inn i den forbindelse.» 

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøte den 15.oktober 2016. 

De fleste regionene søkte om midler og alle som søkte fikk kr. 5.000 hver. 

 

De fleste regionene holdt Intercitymøte 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:  
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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 

46.761, noe som gir et gjennomsnitt på USD 21,30 pr. medlem i distriktet. I Rotaryåret 

2015-16 var beløpet USD 51.057. 

 

Bidrag til Polio Plus var USD 25.444, noe som gir et gjennomsnitt på USD 11,60 pr. 

medlem i distriktet. I Rotaryåret 2015-16 var beløpet USD 28.316. 

 

Bidrag til Annual Fund pr. medlem: 

Nr Klubb USD  Nr Klubb USD 

1 Oslo Nord 116,1  6 Kolsås 47,8 

2 Sandvika 71,3  7 Lier Øst 47,4 

3 Hønefoss Øst 69,2  8 Eiksmarka 44,0 

4 Nesbyen 65,9  9 Lier 43,2 

5 Modum 59,7  10 Ekeberg 39,4 

 

Bidrag til Polio Plus pr. medlem: 

Nr Klubb USD  Nr Klubb USD 

1 Nesbru 78,9  6 Gimle 38,5 

2 Oslo Vest 78,0  7 Groruddalen 34,4 

3 Nordberg 55,0  8 Lier 23,4 

4 Nordstrand 48,2  9 Ål 22,6 

5 Eiksmarka 38,7  10 Oslo Nord 19,8 

 

 

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 Stockholm, Sverige i oktober og TRF seminar 

for alle distriktene i Norge arrangert av NORFO 

 TRF kvalfiseringsseminar blir modernisert og satt i system med årlig seminar PETS/ 

Distrikts trening 

 Dessuten presentasjoner på  

o Både Distriktskonferansen (Årsmøtet) og Distriktsopplæringsseminaret 

o Rotaryakademiet   

o Diverse Rotary-klubber i distriktet 

o Inter-city opplæring i Hallingdalen 
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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/Distriktsopplæringsseminaret.  Når det gjelder Roll-Ups har Distriktets 

Materialforvalter, Erik Brynhildsen, vært en verdifull og alltid hjelpsom støtte 

 

 
Informasjon om ungdomsutveksling 

 
To flotte veteraner på DK 

 
Info om End Polio Now 

 
Medlemmer i distriktsrådet 

 
Årets Rotarianer – Jan Haraldseth, 

Nesbyen RK 

 
Leder ungdomskomiteen 

 
 

  

 
 

 
 

 


