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I. VERDENSPRESIDENTENS MOTTO OG FØRINGER. 
 
 
Verdenspresidenten for året 2001 – 2002 var den amerikanske advokaten Richard D. King. Han fokuserte sterkt 
på den humanitære siden av Rotary, den viktige rolle som Rotary, med sin sterke yrkesmessige bakgrunn og 
etablerte formål - ”Service above Self”, kan ha i den tredje verden spesielt. Han definerte sitt år under mottoet: 
 

”Mankind is our Business”    -    Til menneskehetens beste 
 
For på lengre sikt å sikre det nødvendige finansielle fundament som gir de økonomiske verktøy for 
organisasjonens operasjonelle innsats, definerte King det som helt avgjørende å skape vekst i medlemsmassen 
for Rotary globalt. Han satte derfor i gang en storstilt kampanje for medlemsverving under betegnelsen: 
 
The global Quest. 
 
Målsetningen globalt ble definert til følgende: 
 
- Ett nytt medlem pr. måned pr. klubb.  
- Minimum økning på fem medlemmer pr. klubb etter endt år. 
- Minimium tre nye klubber pr. distrikt 
 
Nådd målsetning ville gitt et kolossalt rykk framover i Rotary’s medlemsmasse på ca. 150000 flere medlemmer.  
Resultatet ble rundt 72000 netto økt medlemsmasse, selv det en betydelig framgang. Veksten kom - ikke 
overraskende først og fremst i Asia. Men også USA – etter år med nedgang – viste netto vekst. 
 
Det skapte diskusjon og endog frustrasjon i mange vel etablerte distrikter at målsetningen ble satt likt for hele 
kloden. Ikke minst i Norden, hvor rotarytettheten er størst i hele verden i utgangspunktet. Guvernøren valgte å 
betrakte målsetningene som føringer og konkretisering av problematikken, og besluttet å se distriktets 
langsiktige positive utvikling basert på vekst med kvalitet som rettesnor. Uansett skapte King’s Global Quest 
betydelig oppmerksomhet og engasjement verden over.  
 
Spesielt for året var Rotary’s inntreden i den muslimske verden. Dette, sammen med de bevilgede midler til 
strategisk planlegging fram mot jubileumsåret 2005, gir perspektiv på en spennende framtid for Rotary. 
 
 
 
 
II. DISTRIKTETS MÅLSETNINGER FOR ÅRET. 
 
 
Med bakgrunn i verdenspresidenten’s føringer og distriktets egen situasjon og behov, definerte guvernøren, i 
samråd med klubbpresidentene, følgende mål for året: 
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III. ORGANISERING 
 
 
Vedlegg 1 viser organisasjonen for året. Organisasjonen har vært oversiktlig og arbeidet har gått svært greit. 
Spesielt har dette vært viktig i den nærmeste administrasjonen, for å få ting gjort til rett tid. Men også sentrale 
funksjoner, så som f.eks. IT, Ungdomsutveksling og GSE har vært ledet av svært engasjerte og effektive 
medspillere. Den eneste endring i organisasjonen i løpet av året var at lederen av Round Trip så seg nødt til å tre 
tilbake av helsemessige grunner. 
 
Guvernøren vil gi honnør til PDG Christian Offenberg for hans utrettelige og dyktige arbeid som leder av 
Informasjonkomiteen på landsbasis gjennom Norfo. Selv om dette ikke ligger inn under distriktet direkte, så 
nyter vi alle godt av dette arbeidet. 
 
Guvernør-/distriktsrådet. 
 
Rådet har hatt tre møter, den 14. sept. 2001 i forbindelse med distriktskonferansen i Skien,  
den 11. januar 2002 i Arendal i forbindelse med presidenttreffet og den 5. juni i Sandefjord. Rådsmøtene var 
koordinert med arrangementer hvor rådsmedlemmene uansett var tilstede. Samarbeidet i rådet har fungert 
utmerket. 
 
 
Nominasjonskomiteen. 
 
Distriktskonferansen i Skien nominerte i sitt møte den 15. september, enstemmig Finn Otterstad, Stavern RK til 
guvernør for rotaryåret 2003 – 2004. 
 
Nominasjonskomiteen, ledet av Edrund Olaisen, innstilte enstemmig Nils Petter Svanstrøm, Gimsøy RK, til 
guvernør for rotaryåret 2004 – 2005. 
 
 
District Leadership Plan  (DLP). 
 
Rotary International stiller krav om at District Leadership Plan blir innført i alle distrikter innen 1. juli 2002. 
Planen omfatter utnevnelse av 6 assisterende guvernører, som skal ha definerte oppgaver gitt av guvernøren, med 
ansvar for et definert antall klubber. Hensikten er å styrke distriktsorganisasjonen i forhold til å nå de mål 
distriktet og Rotary International har for virksomheten. Planen har vært gjenstand for mye tvil og diskusjon i 
flere år, men på bakgrunn av tidsfristen som er imperativ, ga distriktssamlingene i våres guvernøren fullmakt til å 
utarbeide, innføre og registrere den nye organisasjonsendringen inne tidsfristen. Dette er gjort. Nye assisterende 
guvernører er valgt, formelt fra i år, men de får sitt virke i rotaryåret 2002 – 2003. Oppgaver og ansvar er 
definert, og det gjenstår en opplæringssekvens før modellen settes i sving, under ledelse av guvernør Jan. Det er 
viktig å slå fast at de assisterende guvernørene ikke skal være et ledd mellom guvernør og klubbpresidentene. De 
skal operere som stabsfunksjon og hjelpe både klubbene og distriktsorganisasjonen med de oppgaver og arbeid 
som defineres viktige for året. Etter gjennomført arbeid med DLP er det min klare oppfatning at dette vil bli til 
det beste for hele distriktet når den har fått gått seg til.  
 
 
 
IV. OPPLÆRING OG FORBEREDELSER. 
 
 
Dette året ble distriktets opplæring av klubbpresidentene (PETS) og klubbenes tillitsvalgte (Distriktssamlingen) 
slått sammen til ett arrangement  fordelt på to steder. Arrangementene startet fredag ettermiddag  med PETS  og 
fortsatte hele lørdagen med Distriktssamling.  Hensikten var å arrangere to møter istedenfor fire, og å etablere 
bedre kontakt i og mellom lederskapet i klubbene.  Erfaringene var gode. Noe dyrere å arrangere, men 
tidsbesparende. Det sosiale samvær fredag kveld med en hyggelig kollegial middag, etterfulgt dagen etter med  
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nyutlærte engasjerte innkommende presidenter på distriktssamlingen bidrar trolig til bedre samarbeid, ikke minst 
mellom guvernør og presidenter. 
 
Arrangementene ble i år holdt i Mandal den 20 – 21. april og i Skien den 4 – 5. mai. 
Det er en generell utfordring å få nok deltakere inn til distriktssamlingene. Forberedelsene er omfattende og 
distriktet setter betydelige ressurser inn for god opplæring. Noe mangelfull deltakelse gjenspeiler nok at tilflyten 
av nye medlemmer er noe svak . Mange komiteledere har vært på samlingene før, kanskje flere ganger, og gir 
derved samlingen lav prioritet. I tillegg til distriktets engasjement er det helt vesentlig at presidentene selv står på 
for å få med sine folk til distriktssamlingene. 
 
 
 
V. KONTAKT MED KLUBBENE. 
 
 
Klubb – besøk. 
 
Det knyttes stor forventning til guvernørbesøket i klubbene, i hvert fall fra guvernørens side. Det er en viktig 
oppgave, hvor guvernøren formulerer sine prioriteringer og føringer overfor alle medlemmene i distriktet. For 
mitt vedkommende var det spesielt interessant å få nærmere innsyn i hvordan en frivillig organisasjon fungerer –  
dens styrke og svakheter. Jeg ser helt klart Rotary’s muligheter som en humanitær hjelpeorganisasjon, basert på 
vår yrkesbaserte medlemsstruktur og ideelle formål. Men jeg er veldig opptatt av at humanitær bistandsaktivitet  
må være basert på realisme og nøkternhet like så mye som det mer følelsesladede aksjonsmønster. Begge deler 
er viktig, men min erfaring har så ofte vist hvor galt det kan gå dersom man ”ikke bruker hodet”. 
Det var således et hovedpoeng for meg i klubbene å klargjøre hvor vi som organisasjon kommer fra, og hvorfor 
den humanitære siden av Rotary ikke bare er besluttet på toppnivå, men at denne siden kommer naturlig ut fra 
vår egen yrkes-/ressursstruktur. Jeg har sett det slik at dersom vi klarer denne bevisstgjøringen så kommer 
motivasjonen til å legge mer arbeid og interesse inn mye enklere. Jeg har prøvd så godt jeg kan. 
 
Jeg ble meget positivt overrasket over det menneskelige engasjement i klubbene. Det var overraskende mange 
som arbeidet intenst med betydelige humanitære prosjekter, og det foreligger samarbeid mellom enkelte klubber 
om samme prosjekt. Koblingen inn mot Rotary Foundation synes imidlertid mangelfull. Dette har bl.a med at 
flere prosjekter omfatter oppføring av bygninger, som ikke godkjennes av RF.  Mange prosjekter i f.eks den 
tredje verden starter med bygninger, og det har derfor vært en sperre inn mot bl.a. Matching Grants. 
 
De aller fleste klubber fungerer godt, med god vektlegging både på det indre liv og det ytre. Kameratskapet er 
fint, og det samfunnsmessige engasjementet står klart fram. Det utvises betydelig oppfinnsomhet og pågangsmot 
i en rekke klubber, og distriktet syenes under ett meget livskraftig. 
 
Ett unntak er Rjukan RK som har problemer med alt for få medlemmer og svakt rekrutteringsgrunnlag. Fra 
distriktets side har man arbeidet i flere år med å revitalisere en viktig klubb for Vest – Telemark, men det er til 
syvende og sist medlemmene selv som må finne løsningen. Guvernøren har hatt god kontakt inn mot 
enkeltmedlemmer, men så langt har det gått trådt. Så lenge kontingenter følger regelverket ser jeg ingen grunn til 
å nedlegge klubben, snarerer fortsette innsatsen for å gi klubben ”et nytt liv”, hvilket bør være mulig på Rjukan 
på sikt. 
 
Klubbesøkene startet tidlig i august og var ferdig 10 januar.   
 
 
Distriktskonferansen. 
 
Distriktskonferansen ble holdt i Skien den 14 – 16. september. Årets tema for konferansen var : 
 
Muligheter og problemer innen global bistand og humanitært arbeide. 
Rotary International’s visjoner, ambisjoner og rolle innen humanitært og fredsskapende arbeid i verden. 
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For å få fram et nyansert bilde, ble det fremskaffet gode foredragsholdere for å belyse både den pekuniære 
vinklingen, den kirkelige og frivillige siden og til sist Rotray’s egen strategi innen den humanitære sektor. 
 
Følgende foredrag ble holdt: 
 
Tove Strand fra NORAD  : Langsiktig bistand – en investering i fred og sikkerhet 
Domprost Jappe Eriksen  : Kirkens rolle i den glovale humanitære bistanden. 
Oddmund Wallevik fra HiA : Rotary’s visjoner og strategi i den humanitære bistanden. 
 
Innleggene var svært gode og lærerike, og burde gi betydelig økt kunnskap om muligheter og begrensninger i 
den globale innsatsen for fred i videste forstand. 
 
Verdenspresidentens representant var David Neumann fra Israel, som møtte med sin kone Leah. Godt forberedte 
og sympatiske mennesker, men kommunikasjonsmessig under konferansen er det en utfordring med 
fremmedspråklige gjester, selv om det alltid er flott med innslag utenfra.  
 
Fra nordisk hold skulle Guvernør Erik Gravgaard  fra Distrikt 1460, Danmark, ha møtt. Han ble forhindret med 
oppgaver i sitt distrikt i Litauen, og i hans sted møtte Richard Grøntvedt m/fru Ellen fra Assens RK, Distrikt 
1460.  
 
Fra Distrikt 2300 kom guvernør Anders Greve – Løberg og hans kone Turid.  
 
Folkemusikeren Knut Buen var engasjert for å binde de forskjellige innslagene underveis sammen med dikt og 
toner fra folkemusikken. Det ble en glimrende forestilling av en svært opplagt og interessert kunstner. Buen 
uttalte at han lærte mye han ikke visste om Rotary i løpet av den dagen han fulgt innslagene.  
 
Jeg vurderer det faglige innhold, den sosiale og eksteriørmessige side, samt arrangementets gjennomføring i regi 
av Ulefoss RK som meget bra. Frammøte ble imidlertid denne gang alt for dårlig. Det var kun 157 registrerte 
betalende deltakere, og i tillegg kom gjester. Det burde vært minst 100 til. Det blir en utfordring videre å få opp 
deltakelsen på den største Rotaryhøytiden i rotaryåret, som er av uvurderlig betydning for kunnskap og 
engasjement i Rotary. Jeg har i mine klubbesøk vektlagt at minimum president og sekretær skal møte. I tillegg 
bør alle nye medlemmer sterkt anbefales å delta på distriktskonferansen allerede første år som medlem. Det er 
god investering for klubbene. 
 
 
Jubileer. 
 
Lillesand feiret sitt 50 års jubileum den 7. september. I guvernørens fravær stilte IPDG Edrund opp og 
representerte distriktet. 
 
Skien RK ble overlevert sitt 75 – årsdiplom beregnet utfra charterdato. Dette ble gjort i forbindelse med en 
hyggeaften i klubben. Klubben hadde året før feiret samme jubileum utfra stiftelsesdato. Denne saken er klarert i 
møte mellom klubb og distrikt og omforent. 
 
Ett av våre medlemmer, Sturla Schie, Norodden RK, fylte 100 år den 7. mars. Guvernøren fikk gleden av å møte 
en særdeles oppegående 100-åring. På dagen hans ga distriktet en hilsen til jubilanten. 
 
 
Presidenttreff. 
 
Presidenttreffet ble tradisjonen tro arrangert i Arendal den 11 – 12. januar. De aller fleste presidenter stilte. Dette 
arrangementet er fortsatt ansett som svært nyttig, både faglig og sosialt. Det ble lagt vekt på oppsummering av  
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status etter halvgått løp i forhold til distriktets mål, samt presentasjon av de pågående humanitære prosjekter i 
distriktet – med muligheter til å utvikle samarbeid mellom klubbene. Følgende prosjekter ble presentert: 
 
Haydom Hospital, Tanzania i regi av Mandal RK. 
Barnehjem i Rwanda i regi av Flekkefjord RK. 
Flyktninger fra Haiti/Cuba som arbeider på sukkerplantasjene i Den Dominikanske Republikk. 
Vannprosjekt gjennom Venner av Uganda i regi av Sem RK 
Gatebarn i Brasil. 
Barnehjem i Litauen i regi av Svelvik og Brevik. 
Barnehjem i Kenya i regi av Bø RK. 
 
Det vises for øvrig til egen rapport fra RF – komiteen som også omfatter prosjekter i ”pipeline”. 
 
I tillegg ble status diskutert vedr. GSE – utvekslingen i februar og mai, samt Ungdodmsutvekslingen og RYLA. 
 
 
 
Guvernørens månedsbrev. 
 
Målet dette året var at alle guvernørens månedsbrev skulle legges ut på distrikts hjemmeside, slik at de 
medlemmer som har tilgang til internett kan få lest det der, samt at klubbenes IT-ansvarlige skulle laste ned et 
passende antall for utlegging i klubbene. I løpet av året er det kommet ut 11 eksemplarer av guvernørens 
månedsbrev pluss en oppsummering i etterkant – alle lagt ut elektronisk. Samarbeidet med redaktør og IT – 
ansvarlig har fungert helt prikkfritt, og guvernøren retter en stor takk til Øystein Haugen og Per Magne Berget 
for løsningen av oppgaven. Målbevisst og gjennomført innsats! 
 
I likhet med tidligere år kan man muligens spørre seg om brevene blir lest tilstrekkelig i forhold til input. 
Guvernørens månedsbrev er pålagt og både nødvendig og – tror jeg – interessant lesning. Men det må bli lest 
skal det ha noen hensikt. Hvis ikke må det tenkes alternativt i retning av kortere kommunikasjon via e-mail, 
eksempelvis mellom guvernør og presidenter.   
 
 
 
Rotaract / Interact. 
 
Vi har fortsatt rotaractklubber i Grenland og Larvik, men aktiviteten er fortsatt lav. Iflg. samtale med president i 
Grenland ble man enige om å ligge lavt i dette året, dor senere å ta opp større aktivitet. Det jobbes godt sentralt i 
Rotaract, og det borger for revitalisering også i vårt distrikt.  
 
 
 
VI. MEDLEMSUTVIKLINGEN. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen av antallet medlemmer i distriktet dette året. Medlemstallet pr. 30. juni 
framkommer etter innrapportering for juni samt ekstra sjekk i en rekke klubber. Grimstad og Sandefjord Øst er 
korrigert på bakgrunn av feil innrapportering ifjor, henholdsvis 53 istedenfor 59 i Grimstad og 61 istedenfor 59 i 
Sandefjord Øst. Som det fremgår har variasjonene vært nokså store, fra betydelig vekst i antall medlemmer til 
forholdsvis betydelig nedgang. Distriktets målsetting om minst tre nye medlemmer i løpet av året pr. klubb og 
holde minst like mange medlemmer som forrige år, har stort sett blitt godt fulgt opp. Det rapporteres dog fra 
enkelte klubber om at mulighetene for nyrekruttering er begrenset, og at et ikke ubetydelig antall velger ikke å 
bli medlem etter å ha mottatt tilbud. Dette sier nok noe om den hektiske hverdag yngre mennesker opplever, men 
også noe om hvordan vi lykkes med vårt budskap. Enkelte klubber har også ”ryddet” en del i rekkene, etter 
samtaler med medlemmer som nærmest aldri møter. 
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MEDLEMSUTVIKLING I ROTARYÅRET 2001 – 2002. 
 
 
 
KLUBB    300601   300602   ENDRING 
 
Arendal    52   56   + 4 
Borre     28   28    0 
Brevik    53   52   - 1 
Bø    34   31   - 3 
Farsund    55   60   + 5 
Flekkefjord   63   65   + 2 
Færder    37   38   + 1 
Gimsøy    44   43   - 1 
Grenland   28   29   + 1 
Grimstad   53   50   - 3 
Grøm    42   40   - 2 
Holmestrand   52   53   + 1 
Horten    48   50   + 2  
Jarlsberg   53   53    0 
Kongsgård   59   54   - 5 
Kragerø    39   46   + 7 
Kristiansand   75   73   - 2 
Kristiansand Vest  43   43    0 
Kristiansand Øst   42   44   + 2 
Kvinesdal   17   15   - 2 
Langesund   40   35   - 5 
Larvik    60   59   - 1 
Larvik Øst   36   42   + 6 
Lillesand   38   42   + 4 
Lyngdal    33   35   + 2 
Lågendalen   22   22    0 
Mandal    74   71   - 3 
Nedenes    48   46   - 2 
Notodden   56   50   - 6 
Nøtterøy   70   68   - 2 
Porsgrunn   69   72   + 3 
Rjukan    13   11   - 2 
Risør    51   52   + 1 
Sande    40   39   - 1 
Sandefjord   67   66   - 1 
Sandefjord Øst   61   69   + 8 
Sem    59   57   - 2 
Skien    63   59   - 4 
Skien Vest   38   34   - 4 
Stavern    38   35   - 3 
Stokke    58   56   - 2 
Svelvik    42   42    0 
Tvedestrand   34   30   - 4 
Tønsberg   77   78   + 1 
Ulefoss    37   38   + 1 
Vennesla   30   31   + 1 
 
Totalt    2171   2162   - 9 
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Kragerø og Sandefjord Øst har vist en meget kraftig økning med henholdsvis 10 og 9 nye medlemmer. Men også 
Farsund, Larvik Øst, Lillesand og mange andre har fint klart å holde målet vi satte. Størst netto økning hadde 
Sandefjord Øst med hele 8. 
 
Noen få klubber har hatt mer nedgang enn vanlig, men klubbene er obs på forholdet, og arbeider positivt med 
det.  
 
Totalt har distriktet hatt en nedgang i medlemsmassen på  9. Guvernøren kan ikke se vesentlige betenkeligheter i 
denne nedgangen. Vi har fått en god bevisstgjøring omkring nødvendigheten av rekruttering, og det arbeides 
bevisst i de aller fleste klubber med verving av godt kvalifiserte nye medlemmer – inklusive kvinner. I tillegg 
kommer at over 50% av nedgangen skyldes bortgang av medlemmer. Med den relativt høye gjennomsnittsalder 
vi har, kan slike utslag variere betydelig fra år til år. 
 
Guvernøren har registrert en del feil innrapportering av antall medlemmer, som kan slå litt ut i statistikken fra år 
til år, men ikke større enn at vi kan leve med det. 
 
Frammøte følger et normalt mønster, med høyere møteprosent høst og vinter enn vår og sommer. 
 
 
 
VII. PROSJEKT LITAUEN. 
 
 
Vedlagte rapport fra Litauen taler for seg selv. Det har vært lagt ned et utrolig omfattende og spennende arbeid 
fra distriktet vårt i Litauen – under ledelse av PDG Edrund Olaisen. Sammen med deltakende klubber og 
enkeltpersoner har dette arbeide vist helt bemerkelsesverdige resultater så langt, og de føringer som er lagt 
allerede vil kunne vise seg å bringe frukter langt framover i tid. 
 
Se egen orientering fra IPDG Edrund. 
 
 
 
VIII. INTERNASJONALE MØTER. 
 
 
Sonemøte. 
 
Det årlige sonemøte for sone 16 ble avholdt i Lyon, Frankrike. Verdenspresident Rich King deltok. Fra distriktet 
møtte Dg Anders og DGE Jan. I tillegg reiste også Oddmund Wallevik fra Kongsgård RK.  
 
 
International Assembly (Guvernørskolen). 
 
Obligatorisk deltakelse for alle innk. guvernører. DGE Jan o ghans kone Nenette deltok. Arrangementet var som 
vanlig i Anaheim, og var iflg. ref. en nyttig innføring i guvernørstillingen, og samtidig et viktig forum for å 
danne et personlig internasjonalt nettverk. 
 
 
International Convention. 
 
Convention er Rotary International’s generalforsamling, i tillegg til storstilt mønstring av hva organisasjonen er 
og hva den gjør. I 2001 ble Convention arrangert i San Antonio, Texas, den  22 – 27. juni. Omlag 25000 
deltakere fra hele verden var samlet i et stort fellesskap med innhold både faglig og sosialt. Man treffer alltid  
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igjen ”gamle” kjente fra andre land på Convention, og alle rotarianere skulle unne seg denne opplevelsen, minst 
en gang. På Convention i San Antonio fikk Distrikt 2290’ IT – ansvarlige, Per Magne Berget, utmerkelse som 
beste utøver i hele Sone 16. Denne utmerkelsen hang høyt og ble overrakt Per Magne på distriktskonferansen i 
Skien.   
  
 
Distriktskonferanser. 
 
Guvernøren har deltatt som nordisk representant ved to distriktskonferanser. Disse er: 
 
Distrikt 2260 Sverige, Vennersborg,  den 12 – 14. april         Guvernør Tord Kristoffersson 
Distrikt 1460 Danmark, Kolding        den 3 – 5. mai              Guvernør Erik Gravgaard 
 
I tillegg til den vanlige hilsningen ved konferansens start, deltok guvernøren med innledning og diskusjon 
omkring Rotary’s framtid. 
 
 
 
IX. NASJONALE MØTER. 
 
 
Distriktskonferanse i 2300. 
 
Guvernøren deltok på konferansen på Hamar den 7 – 9. september. 
 
 
Norsk Rotary Forum (NORFO). 
 
Norfo har i dette året vært ledet av  PDG Leif Harald Kvaale, med Johan Lorange som sekretær. Norfo har hatt 
som sedvanlig ett vårmøte og ett høstmøte, hvor Guvernør Anders har deltatt, sammen med DGE Jan som 
observatør. 
 
Distriktet fremmet en søknad på vårmøtet om støtte fra det nasjonale Ungdomsfondet til pilotprosjektet – 
Ungdomsutveksling fra Litauen.  Søknaden ble innvilget med kr. 50.000.-, og to utvekslingsstudenter ankommer 
til kommende skoleår. 
 
Inner Wheel. 
 
Guvernøren var invitert og deltok på Inner Wheel’s årsmøte i Åsgårdsstrand den 9. mars, og hilste fra distriktet. 
Inner Wheel har interessante saker oppe, bl.a et hjelpeprosjekt i Murmansk. Det bør kunne ligge til rette for 
nærmere kontakt og muligens samarbeid mellom disse beslektede organisasjonene.  
 
 
Guvernørskifte 
 
Dette er nå iferd med å bli en tradisjon. Alle PDG-er som har anledning møter opp og sammen med av- og 
påtroppende guvernører, sammen med avtroppende guvernørs klubb, avsluttes året og den nye guvernøren 
innsettes. Denne gang ble arrangementet holdt på Ulefoss Gjestegaard, med omvisning på gamle Ulefos 
Hovedaard som innledning.  Ett titalls guvernører fra distriktet var tilstede. 
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X. ROTARY FOUNDATION OG INTERNASJONALE PROGRAMMER. 
 
 
The Rotary Foundation. 
 
Opplegget med innsamling av bidrag til RF fungerer dårlig. Innbetaling av både kontingent til RI og Rotary 
Foundation til en og samme konto, gir muligheter for feil eller manglende merking av innbetalingene fra givers  
side og feilføringer i RF. Etter betydelig leteinnsats og bistand fra PDG-er ser jeg fortsatt ikke bort fra betydelige 
feil. Guvernøren vil fortsette arbeidet med verifisering av innbetalinger også etter avgitt årsberetning. 
 
Årets mål for innbetaling til Rotary foundation, Annual Giving, var USD 35.000.-. Siste rapport lastet ned fra 
internett viser USD 22.440.22, tilsvarende USD 10.51 per capita. Målet var USD 17.-. På papiret er det her en 
betydelig svikt, og også hele 30% lavere enn året før. Følgende kommentarer kan gis så langt: 
 
- Realiseringen av Matching Grant – prosjekter oppfattes fortsatt som en treg materie. Selv med de nye 

behandlingsformer gjennom distriktets RF – kommite, har ikke mange nok prosjekter materialisert seg. 
- Flere klubber er engasjert i prosjekter som faller utenom Rotary Foundation’s regelverk. I den 

situasjonen prioriterer de egne prosjekter framfor generell innbetaling til RF. 
- Mange tviler på effektiviteten av prosjektene rettet mot den tredje verden. 
 
Det er utfra ovennevnte ikke enkelt å fastsette det endelige bidraget per capita til humanitære formål. Men 
uansett antas bidraget lavere enn målsetningen. Skal vi kunne nå målsetningen om USD 100.- per capita i år 
2005 må det en kraftig innsats til, som må rettes mot kunnskap om programmer og kvalitetssikring av midlene, 
presentasjon av både prosjekt og resultater, og ytterligere bistand til mer effektiv saksbehandling.  
 
Det legges opp til en kjempeinnsats for å få Polio Plus – prosjektet ferdig innen år 2005. Guvernøren besluttet å 
bidra til Polio Plus ekstraordinært fra distriktets DDF – midler med USD 10.000.-. Distriktet fikk en 
påskjønnelse for dette.  
 
Det vises for øvrig til egen orientering fra RF – komiteens formann PDG Torstein Bryn. 
 
 
Group Study Exchange. 
 
Distriktet hadde en vellykket utveksling med District 9780 Australia dette året. I februar reiste vårt team 
bestående av fire kandidater  pluss team-leder Guenter Zettel. I mai kom teamet fra Australia, med team-leader 
Duncan Stalker i spissen. Begge utvekslinger har vært en stor opplevelse for deltakerne og for de klubber som 
har fått besøk. Vårt team i Australia rapporterte om en stor opplevelse med gode erfaringer for livet. Også 
guvernøren i distrikt 9780 ga gode tilbakemeldinger. 
 
I Norge fant også det australske teamet seg vel til rette. De hadde en meget god presentasjon av seg selv og 
Australia. Vertsklubber var Kristiansand Vest, Tvedestrand, Bø, Brevik, Stavern og Tønsberg.  Guvernøren vil 
på vegne av distriktet gi honnør til både GSE – leder Kåre Berg og samtlige vertsklubber for fin planlegging og 
utmerket gjennomføring. 
 
GSE-programmet er en flott mulighet for yngre mennesker til å sette sitt eget yrke i relasjon til verden omkring. 
Men opplegget er til tider svært intensivt, og det setter følgelig store krav til deltakernes evne og vilje til å ”stå 
distansen”.  
 
Se for øvrig egen informasjon fra GSE – leder Kåre Berg. 
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Round Trip. 
 
Desverre ble det ikke noe av Round Trip dette året. Vi fikk problemer med ledelsen grunnet sykdom etc. samt at 
det var mange oppfatninger rundt i distriktet om utvelgelsen av ungdommene. I den situasjonen fant guvernøren 
det riktig, etter å ha konferert med distriktsrådet, å avlyse opplegget for dette året. Det ligger ikke noen 
nedleggelse av Round Trip i dette, og det bør arbeides for å få et opplegg på plass igjen. 
 
 
Ungdomsutvekslingen. 
 
Vårt mål har vært å snu utviklingen med lavere deltagelse i ungdomsutvekslingen. Det har vi klart, men det er 
fortsatt langt igjen til det antall som bør utnytte denne fantastiske muligheten til å lære utenlands kultur, språk og 
mennesker i ung alder innenfor en sikker og god ramme. Det meldes om problemer med å finne vertsfamilier, 
noe som trolig korrelerer med noe høy gjennomsnittsalder i klubben i frohold til å ha ungdom i rett alder. 
Det største potensialet for økning i deltakelse ligger trolig i økt antall yngre medlemmer. 
 
Ungdomsutvekslingen har vært ledet av DYEO Bjørg Karin Gjervik, som har lagt ned stor innsats og fin 
samarbeidsevne.  
 
Se forøvrig egen årsmelding fra DYEO Bjørg Karin. 
 
 
RYLA. 
 
Den  28. februar til 2. mars ble det gjennomført RYLA – seminar i Eidene Senter på Tjøme, i Sem RK’s regi.  
Sem gjorde en helt utmerket innsats både m.h.t. planlegging og gjennomføring av seminaret. Nær 20 unge 
deltakere var med, godt fordelt over hele distriktet fra Flekkefjord i sør-vest til Sande i nord-øst. 
Gjennomgangstemaet var  egenutvikling tuftet på menneskeverd og etikk i videste forstand. Sem hadde skaffet 
gode foredragsholdere som til fulle maktet å hold deltakerne engasjert. Guvernøren hilste deltakerne ved 
seminarstart og fikk selv være med på en forrykende flott første sekvens med Frank Beck om temaet ”Du kan 
hvis du vil – sett deg mål – og ha tro på deg selv!”.  Hønnør igjen til Sem RK. RYLA er et svært relevant tilbud 
til de unge fremadstormende krefter. 
 
 
 
XI. RESULTATER OG UTFORDRINGER. 
 
 
Aktiviteten omkring verving av nye medlemmer har egentlig vært stor. Nær 35% av klubbene tok inn minimum 
3 nye medlemmer, men nettoveksten ble ofte null eller i mange tilfeller noe reduksjon. Nedgangen skyldes mest 
naturlig avgang, men også utmeldelser og overflyttinger til andre distrikter i forb. med skifte av arbeid. En netto 
nedgang i medlemsmassen på 1% kan ikke betraktes som problematisk, og det arbeides med rekruttering ute i 
klubbene. 
 
Det er framgang i ungdomsutvekslingen, selv om det står noe igjen før vi når gamle høyder. 
 
IT, har nådd sine mål med bravour. Alle klubber er på nett med hjemmeside, organisasjon og møteplaner. Men 
det må følges opp tett framover. 
 
GSE, utviling av vennskapsklubber, etablering av RF-ansvarlig i alle klubber, Ryla – seminar har alle vært helt 
vellykket.  
Innsamlingen av midler til Rotary Foundation har ikke nådd fram. I hvert fall ikke ifølge statistikken. Spørsmålet 
skal følges opp, men uansett så er målsetningen om USD 17.- per capita ikke nådd.  
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Oppstarting av 3 nye Matching Grant – prosjekter er ikke nådd. Nye prosjekter er inne i systemet, så som 
Haydom Hospital i Tanzania og vannprosjektet i Uganda. Men i tillegg til at det tross alt tar tid å få søknadene 
igjennom, så tar det også tid å utarbeide selve prosjektene. I Distrikt 2290 legger vi stor vekt på kvalitetssikring 
av prosjektene – at pengene kommer på plass til det de er definert til. Det er bedre å ta tid til sikring enn å ta 
sjansen på at midlene misbrukes. 
 
Guvernørens konklusjon er at Distrikt 2290 har en sunn utvikling. Det er mye engasjement rundt i klubbene 
innen den humanitære sektoren og kameratskapet og programmer fungerer bra. Et betydelig lyspunkt i dette året 
har vært det enorme engasjementet på Litauen. Det prosjektet ser ut til å fortsette – og i nye, spennende former. 
Men også andre prosjekter, både innenfor og utenfor RF’s regelverk er meget spennende prosjekter som vil 
materialisere seg etter hvert. 
 
Etter mine erfaringer gjennom året peker følgende hovedutfordringer seg ut for Rotary International i de 
nærmeste år: 
 
1. Nye medlemmer. 

Med få unntak opplever alle at det er vanskelig å få tak i nye og yngre medlemmer. Rotary blir 
vanskelig gitt prioritet i en travel hverdag med barn og begge foreldre i arbeid. Vi må bli flinkere til å 
både selge og bearbeide internt i klubben egennytten for et potensielt medlem – slik at Rotary oppfattes 
som en mulighet til egen fremgang. Det må komme klarere fram at Rotary kan være et yrkesmessig 
nettverk verden over som kan brukes i gitte situasjoner – også i utøvelsen av yrket. Rotary er i realiteten 
en kraftig døråpner hvor enn man ferdes. Dette blir undervurdert og definitivt ikke nok framhevet.  

 
2. Rotary Foundation. 

Fondets virkeform må videreutvikles. Anvendelsen av midlene må sikres ytterligere, resultatene må 
synliggjøres  og  forstås – både lokalt og globalt. Givergleden er stor i mange land, og blant de største i 
Norge. Men all verdens giverglede har så langt skapt lite framgang i levevilkår og –standard i den tredje 
verden, spesielt i Afrika. Dette gjennomskuer et våkne medlemmer av Rotary over tid. 
Det ultimate mål for Rotary’s humanitære innsats må ikke forbli hvor mye penger vi gir til fattige og 
andre trengende, men hvordan vi kan bidra som organisasjon til å skape økonomisk vekst som gjør 
mennesker i stand til å klare seg selv. Rotary, med sin yrkesmessig og ressurssterke utgangspunkt, har 
helt genuine forutsetninger til å skape økonomisk framgang. Guvernøren har sendt en kortfattet 
betenkning omkring denne problematikken til Rotary International, og vil også ta spørsmålet opp med 
Norad med sikte på om Rotary kan tildeles en rolle i en eventuell prosess i retning av næringsutvikling i 
utviklingsland. 

 
 
 
XII. REGNSKAP / REVISORS BERETNING 
 
Årets regnskap ble preget av den store overskridelsen  av utgiftene i forbindelse med distriktskonferansen i 
Skien. Guvernøren har fulgt budsjett/regnskapsutviklingen særdeles nøye hele året som følge av dette. Det har 
vært mulig, som følge av kontrollen med utgiftssiden og økte inntekter fra Rotary International, å nå et netto 
overskudd på nesten kr. 19.000.- mot budsjettert neste kr. 4.000.-. Sett på bakgrunn av den sjokkartede starten 
bør distirktet etter guvernørens mening være rimelig tilfreds med resultatet. 
 
Regnskap og revisjonsberetning taler forøvrig for seg selv. 
 
 
 
 
 



 



Rotary Internasjonal distrikt 2290.    
      

RESULTATREGNSKAP FOR ROTARYÅRET 2001/2002. 
      
   2001/2002  2000/2001 
Driftsinntekter:     
Medlemskontingent  844878  839374
Refusjon RI   95000  61560
Annonser      
Sum driftsinntekter  939878  900934
      
      
      
Driftskostnader:     
Øremerkede kostnader  316663  327483
Administrasjonskostnader  140043  177720
Distriktsaktiviteter  75000  60990
Nasjonale møter  272961  132258
Internasjonale møter  63426  38420
GSE/div. TRF  53150  49963
Sum driftskostnader  921243  786834
      
Driftsresultat  18635  114100
      
Netto finansinntekter  12603  12408
      
Resultat før ekstraordinære kostnader 19237  126508
      
Ekstraordinære kostnader:    
Utgifter vedrørende tidligere år 330  36930
Utgiftsført prosjekt    20000
Resultat av ekstraordinære poster 330  56930
      
Resultat   18907  69578
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RAPPORT FRA LITAUENKOMITEEN sept 2001 – juni 2002 
 
Etter vedtak på distriktskonferansen i september 2001 om samarbeide med Panevezys regionen i Litauen ble 
Litauenkomiteen etablert. Den har bestått av : 
Edrund Olaisen  - leder, Christian Offenberg, Kari Ulleberg og Erik Argren. 
 
Komitemedlemmene  har for egen kostnad vært i Litauen flere ganger, og alle prosjekter og alt arbeidet vi gjør er 
etter samråd med rotarianere i området og Norgeskomiteen i Panevezys. Vi har hatt meget godt samarbeide med 
rotarykollegaer i Litauen, og guvernørene i distrikt 1460 (Dansk guvernør med ansvar for Litauen ) og 2290 er 
informert fortløpende. 
 
20 klubber har via klubben eller enkeltpersoner i klubben vært engasjert i arbeidet: Arendal, Brevik, Gimsøy, 
Langesund, Skien, Nedenes, Nøtterøy, Tønsberg, Lågendalen, Sande, Svelvik, Jarlsberg, Sem, Færder, Stokke og 
Notodden. I tillegg har Asker og Nesbru rotaryklubber ordnet med lagring og opplasting av sykehusutstyr.  
I Litauen har leder av komiteen AG Juozas Becelis sammen med Norgeskomiteen og klubbene i Panevezys og 
Kupiskis ordnet alt det praktiske på den siden. Av klubbene i Norge har noen gitt økonomisk støtte, andre har 
utført praktisk arbeide i forbindelse med innsamling og transport av utstyr. Mange pakket julegaver og lastet opp 
bilene. Flere klubber har nå samarbeide og prosjekter med skoler og barnehjem. Flere rotarianere har vært på 
besøk i Litauen og vi har hatt besøk her. Noen klubber har tatt ansvar for 2 studenter og andre har bidratt med 
kontaktskapende arbeide på ulike plan. Det er et mangefold av ulike prosjekter som vi ikke trodde var mulig da 
vi startet opp arbeidet i fjor. Vi har så langt registrert 27 direkte ”avleggere”, og flere er i kjømda.  
 
Målsettingen i  vedtaket i september 2001 var todelt: 

A. Gi direkte humanitær hjelp etter vanlig Rotarymønster 
B. Kontaktskapende arbeide mellom skoler, kommuner, ulike bedrifter, organisasjoner  

og andre i tråd med Rotarys internasjonale målsetting. Kunnskapsoverføring og yrkesrelatert 
utveksling ansees svært viktig. 

RESULTATER  
Vi har hatt 2 transporter bort.  
”Julebussen” i desember – ca 3,2 tonn med julegaver og utstyr og en semitrailer i april som hadde 
sykehussenger, gåstoler, rullestoler , baderomsutstyr til sykehus i tillegg til utstyr, leker og klær til flere 
barnehjem. Julegavene ble samlet inn via klubber og bl.a. Herre skole som kom med 200 pakker. Utstyr er 
samlet inn via klubber,  enkeltpersoner og bedrifter. 
Bl.a. fikk vi 18 elektriske senger fra Øyvind Christiansen og Solgaarden sykehjem. En svært velkommen og 
tiltrengt gave til regionsykehuset i Panevezys. 
Flere bedrifter har bidratt, bl.a. Ivar Berg i Gods og Bil AS som muliggjorde transporten i april. NORCARGO i 
Langesund har svært velvillig hjulpet med lagringsplass. 
Når gode krefter forenes er det meste mulig, og vi har sett at Rotarys motto om å gagne andre kan virkeliggjøres 
når vi løfter i flokk. 
 
1.BARNEHJEMMET I PANEVEZYS ” Breviks barnehjem” – har fått buss (sammen med  
   Linkauciai) Julegaver til alle barna, klær – sko og leker. 2 sykler – ca 20 par skøyter-1 PC. 
2. BARNEHJEMMET I LINKAUCIAI ”Svelvik og Sandes barnehjem” – har fått buss    (sammen med 
Panevezys), madrasser og sengeutstyr til alle 100 barna, julegaver til alle,  klær sko og leker. 1 nyinnkjøpt 
symaskin gitt av Kristian Fjeld, ikke-rotarianer fra Skien. 
3. ST  KAZIMIRAS BARNEHJEM (et krisehjem for barn) 
    Julegaver, klær og leker 
4. VARPELIS – hjem for utviklingshemmede barn 
    PC 
5. SYKEHUSET I KUPISKIS 
     Utstyr for bedriftslegekontor – stikklaken med mer 
6. SYKEHUSET I PANEVEZYS 
    25 elektriske senger , rullestoler, gåstoler baderomsutstyr for bevegelseshemmede med mer 
7. PANEVEZYS TEMPORARY CHILDRENS HOME (krisehjem for barn) (Notodden) 
    Klær – sko – leker + 2300 kr fra en damegruppe i skien 
8. ATZALYNAS PRIMARY SCHOOL (Lågendalen RK + Svarstad skole) 
    3 PC-er, leker og skoleutstyr, utstyr for familier, kr 10.000 fra skole+rotaryklubb  som er  
    brukt til ribbevegger, PC-utstyr, sportutstyr, tennisbord med mer 



9. RENATAS FAMILIE - En svært dårlig stilt familie som har fått penger til bl.a. ovn og 
    utstyr. Klær, barnevogn, leker til barna mm  
10. SAMARBEIDE MELLOM BAMBLE OG PANEVEZYS RAJONA KOMMUNER 
     Besøk i Litauen mars 2002, gjenbesøk i august 2002. Ulike forslag om kontakt innen 
     kultur, næringsprosjekter, kunnskapsoverføring med mer. GJENSIDIG SAMARBEIDE 
11. BESØK FRA PANEVEZYS RK 
      12 medlemmer + 2 andre på besøk i april. Svelvik, Sande, Skien, Brevik og Langesund 
      deltok under besøket som var i distriktets regi. Svært vellykket 
12. KONTAKT/SAMARBEIDE 
       Andebu skole og skolen i Linkauciai, Brekkeby skole og skolen i Krekenava, 
       Svarstad skole og skolen i Atzalynas 
13. KUNNSKAPSOVERFØRING  
      Lege fra Kupiskis på 2 ukers faglig opplæring i Norge. Foreløpig utsatt. 
14. STUDENTER  
      2 studenter skal være i Tønsberg og Skien som ordinære ettårsstudenter. Spesialordning 
      via NORFOs ungdomsfond. 
15. BESØK TIL PANEVEZYS 
      Flere rotarianere har vært på besøk i Litauen og 3 grupper drar september 2002.  
 
Flere ”prosjekter” er påbegynt, noen planlagt og andre nesten i boks. Det gjelder kontakt mellom 
rotaractklubber, flere besøk, flere kommunale forbindelser, flere klubber som ønsker kontakt med klubber i 
Litauen, flere skoler i begge land som ønsker kontakt, Handicapforbund i Litauen ønsker kontakt med samme i 
Norge,  brevkontakt mellom barn, ordinære prosjekter,  flerklubbstreff i Sverige våren 2003 m m m 
 
Arbeidet fanger opp både Rotarys internasjonale tjeneste, det er arbeide innen samfunnstjenesten og 
yrkestjenesten. Prosjektene er lett å gjennomføre på grunn av nærhet og svært gode kontakter mellom landene. 
Vi har også kontakt med ambassadene i begge land og et ryddig forhold til myndighetene. Mange klubber har 
funnet sin nisje og områder som passer for den enkelte klubb. Arbeidet er kontrollerbart, og arbeidet har gitt ny 
giv i flere klubber.  
Komiteen har mottatt kr 12.000 fra distriktet i forbindelse med arbeidet. Ellers har klubber, enkeltpersoner og 
bedrifter bidratt økonomisk og gjort arbeidet mulig. Flere klubber har nå egne prosjekter  som løper parallelt 
med distriktets innsats. 
 
Det har vært et eventyrlig år med svært mye god presse i Litauen både for Rotary og for Norge. Med så mange 
kloke hoder, varme hjerter og villige hender – og velvillige guvernører, fortsetter vi det spennende arbeide – til 
Rotarys og enkeltmenneskers beste.  
 
August 2002   For Litauenkomiteen  Edrund Olaisen/leder 
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Rotary Foundation-aktiviteter i D 2290 
Rotaryåret 2001-2002 

 
Distriktet hadde i Rotaryåret en målsetting for bidrag fra klubbene på USD 35.000,- hvilket tilsvarer et pr. Capita 
bidrag på USD 16,40. Målsettingen ble dessverre ikke nådd. Distriktets klubber bidro med totalt USD 22.440,- 
hvilket innebærer et pr. Capita bidrag på USD 10,50. (Det bør i parentes bemerkes at en rekke klubber har bidratt 
med betydelige beløp og mye materiell til humanitære formål utenom Rotary Foundation-systemet. Dette 
skyldes sannsynligvis at mange klubber finner det lettere å skaffe penger etc. til formål hvor klubben føler et mer 
direkte ”eierskap” til prosjektet, og medfører mindre byråkrati sammenlignet med bruk av Matching 
Grantopplegget). 
 
Følgende Matching Grant-prosjekter er avsluttet/fullført/igangsatt i løpet av Rotaryåret 2001/2002:  
 
Medisinsk utstyr til Arogya Kendra Medical Centre, India (Distr. 3170) Bidrag fra  
D 2290: USD 4000,- bevilget fra distriktets Designated Fund. Fullført 
 
Hjelpemidler for Cerebral Parese-pasienter, Kholapur Midtown, India, avsluttet inneværende år, Bidrag fra D 
2290: USD 1750,- fra Distr. Designated Fund. Fullført. 
 
Skolebøker etc. for barnehjem i Manila. Gimsøy RK + D2290 i samarbeide med  
D 3800, D 3810 og D3830. Norsk bidrag USD 5000,-. Fullført. 
 
Innkjøp av minibuss til barnehjem i Kisumu, Kenya, Bidrag fra D 2290: USD 4.900,-. Fullført. 
 
Sykehusutstyr/opplæringsmateriell for medisinsk personell ved sykehus i Riga, Latvia. Langesund RK + D2290 i 
samarbeid med Västervik RK i Sverige. Norsk bidrag: USD 4.605,- 
 
Mandal RK har videre nedlagt et stort arbeide for å skaffe utstyr til Haydom Hospital i Tanzania. Dette har ennå 
ikke materialsert seg i et konkret Matching Grant-prosjekt, men saken er under arbeide. 
 
Flekkefjord RK har i samarbeid med andre klubber i D2290 arbeidet for å skaffe midler til et barnehjem i Kigali, 
Rwanda. Ennå ikke et MG-prosjekt. 
 
Jarlsberg RK har arbeidet med et prosjekt i Uganda for å få reist et skolebygg og etablert et medisinsk senter i 
Luwero. (I samarbeide med bl. Annet den norske organisasjonen Friends of Uganda). Det oppsto problemer med 
å få etablert et samarbeide med det lokale Rotarydistrikt, hvilket er en forutsetning for å etablere et MG-prosjekt. 
Mulig at dette prosjekt kan videreføres i Rotaryåret 2002/2003 (med ny, lokal guvernør i Uganda).  
 
Distrktets Rotary Foundation-komite har bestått av: 
 PDG Edrund Olaisen 
 PDG Christian Offenberg 
 PDG Ragnar Aasland 
 PDG Torstein Bryn (leder) 
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Årsrapport for ungdomsutvekslingen i D2290, året 2001 – 2002. 
 
Styret har bestått av Svein Line (også korrespondent for Nord-Amerika), Nedenes RK, Ivar Hauler Halvorsen, 
Arendal RK og Bjørg Karin Gjervik, Porsgrunn RK. Ivar har styrt økonomien siden han kom med i styret 1.juli 
2001.Undertegnede ble valgt som DYEO fra samme dato. 
 
Det er avholdt to styremøter i perioden. I tillegg har det vært utvekslet mange mail og telefonsamtaler 
styremedlemmene imellom. 
 
 
Antall studenter ut 2002 
Antall studenter som sendes ut fra distriktet er 10. Disse fordeler seg over land som Equador, Mexico, USA, 
Canada, Australia, Frankrike, Tyskland og Japan. Nytt av året er at vi også sender en student til Polen. En 
student trakk seg etter at søknaden var mottatt av DYEO. 
 
Klubber som sender ut er: Kragerø, Arendal, Nedenes, Sem, Sandefjord Øst, Porsgrunn/Grenland, Kristiansand 
Øst, Risør, Langesund og Færder. 
 
Antall studenter inn 2002/2003 
Pr. i dag har jeg ikke oversikten over studentene som kommer inn, med et par unntak. Jeg vet også at vi ikke 
klarte å få inn en student fra Japan. 
 
Litauen-prosjektet  
Med Edrund Olaisen, tidligere guvernør i spissen og med sterk støtte fra årets guvernør, Anders Skipenes, ble det 
søkt om støtte fra Norsk Rotary ungdoms- og tiltaksfond til et pilotprosjekt som går ut på å ta imot studenter fra 
Litauen. Klubbene som påtar seg vertsrollen får støtte til dette. Gledelig var det å få et positivt svar, slik at vi kan 

ta imot to studenter. Tønsberg RK og Skiens-klubbene blir vertsklubber.   
 

Representasjon  
Styret har vært representert på distriktsamlinger, distriktskonferanser, i distriksråd og PETS i henholdsvis 

Kristiansand, Langesund og Skien ved Ivar Hauler Halvorsen og undertegnede.  
 
Arrangementer for studentene 
Lofoten, hvor alle studentene i Norge var samlet, distriktskonferansen i Skien (som ble meget spesiell da den ble 
avholdt 14. – 16. september 2001), ski-weekend på Nesbyen, Holmenkoll-weekend, Inner-Wheel arrangement i 
Kristiansand og ikke minst Europa-turen. 
 
Ambassadørkurs 
D2290 gjentok suksessen fra tidligere  år med å invitere alle studentene, foreldre, rådgivere og CYEO’er til 
samling i Porsgrunn i april. 43 personer deltok. Dette er et orienteringsmøte hvor studentene får kontakt seg 
imellom, de får møte studenter som har vært ute og noen av studentene som nå er i Norge. I tillegg til 
orienteringer fra styrets medlemmer var tidligere guvernør Edrund Olaisen invitert til å snakke om Rotary som 
organisasjon.  
 
 
 
Guvernørens månedsblad 



DYEO har skrevet innlegg til hvert månedsblad (minus 1), innlegg er blitt fanget opp av Norsk Forums 
internettsider og en artikkel kom med i Rotary Norden. Redaktøren av månedsbladet har vært en pådriver til å få 
stoff inn. 
 
Økonomi 
Administrasjon av ungdomsutveksling koster penger. Vi lever ikke i et papirløst samfunn og som det distriktet 
som har flest studenter som både reiser ut og som kommer til Norge, betyr det store porto- og telefonutgifter, 
samt kontorrekvisita, arrangementer og reiser. Av det budsjetterte beløpet på  
kr.45.000,- for året 2001/2002 er kr. 25000,- overført fra guvernøren. Vi avventer restbeløpet i nær fremtid og 
innen utgangen av juni. 
 
Beløpet fra Norsk Rotary ungdoms- og tiltaksfond via guvernøren til pilotprosjektet for Litauen-studentene er i 
pr. i dag ikke kommet inn på D2290’s konto for ungdomsutveksling. I første omgang er vi blitt enige om 
kr.16.000,- som er lommepenger for de to studentene. Beløpet overføres til vertsklubbene. I tillegg skal andre 
nødvendige utgifter dekkes av beløpet fra fondet.  
 
Generelt 
Styret fordelte distriktets klubber seg imellom og ringte/mailet/skrev til alle klubbene for å få vite hvilke planer 
de har for de kommende år. En egen oversikt er utarbeidet. Dette er god dokumentasjon for det videre arbeid. 
 
To fra styret deltok på samlingen i Lofoten høsten 2001 for alle studentene som var kommet til Norge for 
studieåret 2001/2002 etterfulgt av møte i multidistriktet. 
 
Hele styret deltok på den årlige samlingen for alle utreisestudentene 2002/2003 i Oslo lørdag 8.juni etterfulgt av 
møte i multidistriktet 8. og 9. juni. 
 
Det har vært et usedvanlig godt og tett samarbeid dette året. Likeledes har undertegnede hatt meget god kontakt 
med guvernør Anders Skipenes og har truffet den nye guvernøren, Jan M. Wesenberg, Kristiansand RK, for 
2002/2003 et par ganger. Vi er godt i gang med planlegging sammen med han for det kommende år. Det ser 
lovende ut. 
 
 
Porsgrunn, 11. juni 2002 
 
Bjørg Karin Gjervik 
DYEO 2290 



Vedlegg 6 
 

IT satsingen i rotaryåret 2001-2002 i distrikt 2290 
 

o Månedsbrevene er lagt ut på Internett. Det blir sendt beskjed pr. ePost til klubbene når månedsbrevet er 
tilgjengelig. Det trykkes ikke lenger opp månedsbrev, noe som sparer store penger. 

 
o Internettsidene for distriktet lever videre. Det legges in nyheter på hovedsiden når det er aktuelle ting 

som det skal informeres om. Det er viktig å holde fokus på dette nå, slik at dette fortsetter å være et 
”levende” sted hvor folk går og ser etter både nyttig og morsom informasjon 

 
o Jobben med å få klubbene på nett med egne internettsider ble intensivert i dette rotaryåret. Den malen 

som ble laget i forrige rotaryår er videreutviklet og sendt ut som tilbud til klubbene. Mange klubber har 
benyttet seg av denne, slik at det ble lettere for dem å komme i gang. 

o Det manglet 25 klubber da året startet, og alle hadde egen hjemmeside før året var omme. Det viktige 
nå er at sidene blir oppdatert løpende med nytt program og ny organisasjon for hvert nytt rotaryår. 

 
o Kommunikasjonen mellom guvernøren og klubbene har i det vesentligste gått pr. epost dette rotaryåret. 

Dette har gitt en enklere og kjappere kommunikasjon, samt betydelig innsparing av portoutgifter. 
 

o Veien videre 
o Holde informasjonen på nettet oppdatert 
o Sørge for at kommunikasjonen går bra til alle klubber 
o Ta i bruk serveren som et sted å arkivere informasjon. 

 
Som en konklusjon kan man vel si at it-satsingen i distrikt 2290 begynner å gi resultater. Det er mange klubber 
som nå er godt i gang, og flere kommer stadig til med it-aktiviteter. Mange ser også etter hvert nytten av våre 
anstrengelser på dette området. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                                                                                                              
 
 
 
                   Glimt fra kanalkommunen 
 
 
 
 
 
 

En hjertelig takk til alle som ga meg et uforglemmelig år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


