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Nils-Petter Svanholm 

Guvernør året 2004-2005 – Distrikt 2290 
 
 

Intervju av kvartals- 
brevets redaktør, 
Bjørg Karin Gjervik 
 
Før guvernøren nå har 
gjort sine besøk i  
klubbene er han kun et  
navn for mange. 
For å rette på dette har 
redaktøren sendt Nils- 
Petter noen spørsmål 
for å få vite litt mer om  
han som skal lede  
distriktets arbeid i  
jubileumsåret og   
hvilke planer han har.                  Nils-Petter Svanholm med sin kone Kirsten 
 
   
Kan du si litt om deg selv?     
- Jeg har nettopp fylt 68 år, gift med Kirsten, har to barn og fire barnebarn 
og bor i Skien.Jeg har vært i bilbransjen i ca 20 år og i finansiering i 15 år. 
De siste åtte årene har jeg vært medeier og aktiv deltaker i Cannon 
Hygiene Scandinavia AS. Selskapet, som er landsdekkende, driver med 
salg, utleie og service av hygiene- og rengjøringsprodukter. I forbindelse 
med vervet som distriktsguvernør har jeg nå trukket meg  ut av aktiv  
virksomhet. 
 
Hva med din fartstid i Rotary? 
- Jeg ble medlem av Gimsøy Rotaryklubb i 1982 og var klubbens president 
1987-88. I tillegg har jeg stort sett  innehatt de styre- og komiteverv som 
følger med medlemsskapet i en rotaryklubb. De siste to årene har tiden gått 
med til forberedelser til mitt guvernørår. Først som District Governor 
Nominee (DGN) og siste året som District Governor Elect (DGE). 
 
Hvilke utfordringer står Rotary i vårt distrikt overfor i året som kommer? 
- Den største utfordringen ligger utvilsomt på medlemsutvikling. Vi må bli 
flinkere til å holde på våre medlemmer. Flinkere til å få nye medlemmer til å 
trives, til å lære dem hva Rotary står for og hva Rotary gjør. Systematisk 
informasjon og opplæring er stikkord. Stadig flere klubber tar i bruk 
Rotaryskolen som et hjelpemiddel i dette arbeidet. Aktive fadderordninger 
for nye medlemmer gir alltid gode resultater. 
 
En netto tilvekst på to medlemmer per klubb er distriktets mål. Systematisk 
arbeid i den enkelte klubb, med egen komite, som arbeider med 
medlemskapsutvikling gir resultater. 
       Fortsettes neste side 
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Rotary feirer sitt 100 år i dette rotaryåret. Hva 
skjer i vårt distrikt? 
- Distriktets klubber har enten alene eller 
sammen med naboklubber i lengre tid arbeidet 
med et jubileumsprosjekt. Ved siden av å bidra 
med en gave eller et tiltak i lokalsamfunnet, er 
hensikten å synliggjøre Rotary i nærmiljøet. Vi 
håper å få medias oppmersomhet og å få 
fjernet en del myter rundt Rotary. Dette skal 
være vårt bidrag til ‘Celebrate Rotary’. 
 
Du innfører noe nytt i distriktet når du nå legger 
om fra månedsbrev til uke- og kvartalsbrev. 
Hva ønsker du å oppnå med omleggingen? 
 
- Informasjon og kommunikasjon er en absolutt 
forutsetning for at Rotary som organisasjon 
skal fungere. Guvernørens månedsbrev har 
vært det hjelpemiddel som distriktet har 
benyttet seg av gjennom alle år. Jeg har valgt 
å endre dette til uke- brev, som skal være kort 
(helst ikke over en A-4 side), og inneholde 
korte meldinger om aktuelle saker. Jeg håper 
klubbene etterhvert kan ha som en fast 
programpost “NYTT FRA DISTRIKTET”. Dette 
vil forhåpentligvis gi en bedre kontakt 
klubb/distrikt i tillegg til en raskere formidling av 
aktuelle saker.Ukebrevene vil bli å finne på 
distriktets hjemmeside på www.rotary.no.  
 
  

I tillegg kommer Guvernørens kvartalsbrev 
hvorav dette er det første. Kvartalsbrevet blir 
sin form og innhold mer på linje med de 
tidligere månedsbrevene.Jeg håper at 
distriktets rotarianere benytter seg av 
kvartalsbrevet til å fremme synspunkter og 
bidra med annet relevant rotary stoff. 
 
Og så til slutt. Har du noen gode ønsker for 
distrikt 2290 i året som kommer? 
 
- Det er klart jeg har! 
 
Først og fremst håper jeg at flest mulig deltar 
på årets Distriktskonferanse i Skien den 3., 4. 
og 5. september. For de som ikke har 
anledning til å være med på hele konferansen 
er det full anledning til å stille i Ibsenhuset i 
Skien lørdag fra kl 0900 til lunsj   (og gjerne 
lenger). Det koster ingen ting og er verdt 
besøket. 
 
Og så sist men ikke minst håper jeg at 
distriktets rotarianere i 2004 - 2005 skal få et    
 

HYGGELIG, AKTIVT OG INTERESSANT 
JUBILEUMSÅR MED “CELEBRATE 

ROTARY”. 
 

  
 
 

§  §   §  § §   
Mot et mer moderne Rotary? 
Torstein Bryhn, distriktets representant til 
Lovrådsmøte i Chicago juni 2004 har sendt 
en foreløpig oppsummering fra møtet: 

Lovrådet (Council on Legislation) er Rotary 
International’s “parlament”. Det er lovrådet som 
hvert tredje år har mulighet for – og plikt til – å 
endre, justere og ikke minst modernisere 
Rotarys lover og regelverk. Lovrådets møte 
fant sted i Chicago 12. – 18. juni 2004.  

De 529 lovrådsdelegater – en fra hvert distrikt 
– hadde allerede ved årsskiftet 2003-04 
mottatt nærmere 600 forslag til lovendringer og 
resolusjoner. Gjennom koordinering fra RI’s 
Constitution and Bylaws Committee ble antallet 
forslag redusert til 520.  

Hva kom det så ut av Lovrådsmøtet denne 
gang?  Jeg tror en del er av stor betydning for 
RI’s fremtid, og noe som kan ha betydning 
lokalt – for den enkelte klubb. Fremmøteplikt, 
og hyppighet av møter var et tema som det ble 

brukt mye tid på. De mest ytterliggående 
forslag gikk på at klubbene selv skulle 
bestemme hvor ofte de skulle møtes – og 
andre forslag gikk på å droppe fremmøte-
plikten. Selv hadde jeg håp om – og mente at 
det ville være riktig – å redusere frem-
møteplikten fra 60 til 50 prosent, men det 
forslaget gikk ikke gjennom (snau margin – 
håp neste gang). Derimot ble reglene for 
beregning av klubbens fremmøteprosent, når 
et medlem har godkjent permisjon, justert slik 
at de nå er i tråd med det som ble vedtatt for 
tre år siden: Hvis klubbens styre innvilger et 
medlem permisjon for en tidsangitt periode, 
skal dette medlem IKKE telle med når 
klubbens fremmøteprosent beregnes. 

Ny strategisk plan Av mer prinsipiell – og 
større – betydning var vedtak om at det skal 
utarbeides en strategisk plan for av utvikling og 
modernisering av Rotary. Denne saken legges 
frem for neste Lovråd.  

Et annet område som ble preget av betydelig 
engasjement fra delegater fra hele verden var 
valg av hovedprosjekt som skal avløse Polio 
Plus når dette er fullført. Det ble fremlagt 
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mange forslag, og det ble argumentert med 
styrke for hvert enkelt; bekjempelse av 
befolkningsvekst, analfabetisme, landminer, 
rent vann i U-land etc. etc. 

Det ble imidlertid vedtatt med stort flertall at vi 
først måtte komme i mål med Polioaksjonen. Vi 
har redusert polio med 99 prosent, men det 
gjenstår fortsatt noen små lommer i vanskelig 
tilgjengelige strøk av jorden. Og etter at siste 
vaksine er gitt må det gå tre år før WHO 
godkjenner at Poliomyelitt er utryddet.  

For å tilfredsstille de mange entusiaster som 
gjerne ville starte opp nye prosjekter ble 
følgende vedtak gjort: 

”Rotary Internasjonal oppfordrer alle klubber til 
å fortsette sitt arbeide for å hjelpe der kritiske 
humanitære behov ble forelagt dette Lovråd. 
Det er imidlertid ikke ønsket av dette Lovråd nå 
å vedta nye internasjonale hjelpeprogrammer 
før et slikt program/slike programmer er 
foreslått i den nye ”Strategic Plan”. 

 

 

 

Rotary’s økonomi – kontingentøkning 

Rotary Internasjonal har nå en vanskelig 
økonomisk situasjon. Den årlige per capita 
avgift til RI per medlem på USD 35,- har stått 
urørt i 10 år. I de siste par årene har også 
inntekter fra investeringer gått ned. Samtidig 
har inflasjon og økning i programmer skapt et 
gap mellom inntekter og utgifter. Det er 
gjennomført store kostnadsreduksjoner: staben 
i Evanston er redusert, hele dataavdelingen er 
flyttet til India, noe som har ført til betydelig 
kostnads-reduksjon, og en rekke servicetilbud, 
informasjonsprogrammer etc. er kuttet eller 
sterkt redusert. 

Like fullt har man over de siste tre år hatt et 
gjennomsnittlig underskudd tilsvarende USD 
3,- per medlem (1,2 millioner medlemmer). 
Dette kan ikke fortsette, og det ble vedtatt en 
kontingentøkning på USD 4,- per medlem pr. 
år i tre år fremover. Den fremlagte 
finansanalyse viste at uten en slik økning ville 
det årlige underskudd i 1907 ha vokst til USD 
13 millioner.  

 

 

 

Tips til de nye CYEO’ene 
 
Hvis du ikke er sikker på hva denne 
forkortelsen står for så betyr det Club  
Youth Exchange Officer eller i tilnærmet norsk 
oversettelse: Den i klubben som er valgt til å 
være ansvarlig for ungdomsutvekslingen. Jeg 
regner med at alle klubber har valgt denne 
personen og jeg håper også at tanken om å 
sende ut og å ta i mot en student vil bli 
diskutert i klubbene. 
 
Kontakt en student som har vært ute 
En god ide er å få en student som har vært ute 
til å fortelle om sine opplevelser i klubben.  
 
 

 
 
Styret i distriktets ungdomsutveksling hjelper 
gjerne til å finne en student som vil dele sine 
erfaringer med dere.  
 
Krav som stilles 
Utvekslingen er åpen for alle mellom 16-18 år 
(skal ikke være fylt 18 år når de reiser ut). Skal 
ha alminnelig god helsetilstand og gode  
karakterer på skolen og være utadvendt og 
samfunnsorientert. 
 
Tidsfrister 
1.oktober bør søknaden være hos rotary-
klubben og 1. november hos DYEO. Ting tar 
tid, så det anbefales allerede nå å søke  
etter studenter som kan tenke seg å reise ut 
høsten 2005.  
 
Mer informasjon og søknadsskjema finnes på 
Rotary’s sider under utveksling. Og igjen, 
styret står hele tiden til disposisjon for å hjelpe. 
 
Bjørg Karin, styremedlem ungdomsutveksling 
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  Guvernørskifte 1. juli i Stavern 
  

Etter Distriktsrådsmøte hos DG torsdag 
1. juli møtte inviterte PDG-er og 
nøkkelpersoner fra Stavern RK til 
fotografering sammen med Distriktsrådet 
foran Kommandantboligen / Fredriksvern 
Verft kl. 1530.  

Fra Distriktsrådet møtte DG Finn 
Otterstad,  IPDG JanWesenberg, DGE 
Nils-Petter Svanholm, DGN Egil Omdal 
og PDG-ene Anders Skipenes, Edrund 
Olaisen og Ragnar Aasland. Av inviterte 
PDG-er møtte: Ulf Lund Halvorsen 
(83/84), Gunnbjørn Røkke (89/90), 
Oddmund Wallevik (90/91), Leiv Grytten 
(93/94) og Sverre Grue (94/95). Stavern 
RK var representert ved Truls Røe, Stein 
Ingebrigtsen, Tore Grønvold, Einar 
Christiansen, Otto Authen og Oddvar Hansen 

Etter fotografering ga  tidligere beboer av 
Kommandant-boligen, PDG Gunnbjørn Røkke, 
en orientering om stedet før forsamlingen ble 
ledet til Museet i Galeiskur 16 hvor DG Finn 
overtok og viste modellen av leiren og ga en 
historisk gjennomgåelse om liv og virke ved 
verftet. Han avsluttet med å referere fra det 
Jubileumsskriftet han selv laget til Verftets 250-
årsjubileum januar 2000. 

Etter samlingen i leiren møttes forsamlingen på 
Fiskeloftet, Akterdekket Restaurant, Brygga i 
Stavern. Otto leste Wildenveys prolog til 
Stavernsfesten før det ble servert innbakt laks 
og Kari’s eplekake med jordbær med mer, - 

(Bedre kan det ikke gjøres). DG takket av og 
ble IPDG og DGE overtok kjedet og ble DG. 
Men først ble distriktssekretær, 
distriktskasserer, redaktører, distriktskonfer-
anseansvarlige og klubbledelse behørig takket 
av med ”Lend a Hand-vimpel”.  PDG Ragnar 
ble takket av som medlem i Distriktsrådet og 
fikk med seg boken om Fredriksvern Verft. 

Ny DG, Nils-Petter bebudet ukebrever (nr 1 
allerede ”på nettet”), og kvartalsbrev i sitt år, 
og fokuserte på distriktskonferansen 3. til 5. 
september!  

Også i år ble Guvernørskiftet et verdig og 
hyggelig arrangement, og fremmøtte PDG-er 
og inviterte gjester var særdeles fornøyd med 
å få være med! 

(Tekst og bilder innsendt av Gunnbjørn Røkke) 

Her er det synlige tegnet på at 
Nils-Petter Svanholm har 
overtatt som guvernør etter 
Finn Otterstad. Kjedet er på 
plass. 

Flott bakgrunn for noen fra 
Distriktsrådet med tidligere 
guvernører i vårt distrikt og 
inviterte gjester, som har vært 
Finn Otterstads støttespillere i 
hans periode som guvernør. 
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Og etterpå var det dans…. 
 
Farsund Rotaryklubb feiret sitt 40-års jubileum på Husan, 
Farsunds rådhus, 26. juni 2004. Ifølge den tidligere 
guvernøren var det en flott fest med trompetfanfare, 
høytidelig mottakelse, flott middag med taler og under-
holdning av ypperste klasse. Til og med dans ble det ut i de 
små timer.  
 
Det lille bildet viser klubbens ’grand old man’, 87 år, 
tidligere guvernør og PHF Kristian Fahlstrøm, som 
holdt jubileumstalen. 
 
Det store bildet viser president Inger Stray Jensen 
lyttende til Finn Otterstads hyldningsdikt. 
 
Vi gratulerer!! 
 
 
 

Rotary og Internett 
 
Du finner det meste på Internett. Som den nysgjerrige person jeg er 
så surfer jeg av og til på Internett og i disse tider som redaktør av 
kvartalsbrevet blir det mye Rotary. Jeg finner og jeg finner. 
 
På Distrikts 2270’s side fant jeg en Power-Point presentasjon om 
medlemsrekruttering. Kanskje denne kan brukes av andre klubber, 
men husk det bør avtales med den som har laget den.På D2290’ 
sider finner du guvernørens håndbok, påmeldingsskjema til 
distriktskonferansen i Skien og ikke å forglemme guvernørens 
ukebrev. Det er bare å klikke i vei på adresssene rotary.org og 

rotary.no så finner du, tror jeg, alt du trenger som rotarianer og som medlem/ansvarlig for en av 
komiteene. Se også innlegget fra Inger-Britt Zeiner med svar fra Nils-Petter Svanholm. 
 
 
 

Ord fra redaktøren 
Neste nummer av kvartalsbrevet kommer i oktober. Tips om stoff taes imot 
med glede, bilder også. Vi har besluttet at gratulasjonsspalten går ut, likeså 
fremmøtestatistikken. En gratulasjonsspalte må eventuelt gå inn i den 
enkelte klubbs månedsbrev. Fremmøtestatikken vil imidlertid komme i  
guvernørens ukebrev. 
 
  
 
Distriktsguvernør Distriktssekretær Distriktskasserer Redaktør/Info 
Nils-Petter Svanholm Guttom Liebe  Gunnar Kjellsen  Bjørg Karin Gjervik 
Haraldsgate 8  Rik. Nordraaksgt.4b Bølehøgda 45  Osebro brygge 5 
3725 Skien  3725 Skien  3746 Skien  3915 Porsgrunn 
Telefon 35 52 83 67 Telefon 35 52 38 76 Telefon 35 50 13 75 Telefon 35 55 12 44 
Mobil 952 55 950  Mobil 957 25 454  Mobil 901 53 009  Mobil 993 25 722 
e-post:   e-post:   e-post:   e-post: 
np@cannon-hygiene.no gut-li@online.no  gunkje@online.no kagjervi@online.no 
 
 
 
 

mailto:gunkje@online.no
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Viktig treffsted – Distriktskonferansen i Skien 
3. – 5. september 2004 

 
Informasjon og brosjyre om distriktskonferansen er gitt 
alle klubbene. Her kommer bare en påminnelse. 
Guvernøren skriver i sitt andre ukebrev om distrikts-
konferansen: 
 
”Påmeldingene fortsetter å komme inn til årets distrikts-
konferanse. Vi holder ennå  åpent for etternølere og er 
selvsagt glad for hver ekstra deltaker som kommer. La 
medlemmene få vite at det ennå er plasser igjen. Noen klubber 
mangler fortsatt. Jeg antar det er en forsinkelse som er ute og 
går og at de nå skynder seg.” 
 
Gimsøy Rotaryklubb står som arrangør og hovedforedraget er 
ved stortingsrepresentant Inge Lønning som skal snakke om 
etikk eller mangel på etikk. Hva kan gjøres for å skape bedre 
holdninger? 
 
Henrik Ibsen er en ’gjennomgangsfigur* under konferansen. 
’Bukkerittet’ fra Peer Gynt vil bli fremført i Parken foran 
Ibsenhuset fredag, etterfulgt av en kort byvandring i Ibsens 
fotspor.  
 
I år er det D2290 som skal ha samling for alle utvekslings-
studentene i Norge. Det blir sikkert et flott skue når nærmere 
30 studenter inntar podiet i Ibsenhuset. Flott om også 
ledsagerne får med seg denne delen av programmet. Ellers er 
det lagt opp et eget program for studentene denne week-
enden. 
 
Påmeldingsskjema finner du under rotary.no - linker - 
distriktene -D2290-Guvernørens side-skjemaer 
  
 

E-post til Guvernøren 
 
Hei ! 
Har idag hatt fri og i det kjede-
lige sommerværet har jeg 
benyttet litt tid til  å lese om 
Rotary på nettet.  Jeg ble svært 
fornøyd da jeg fant den nye håndboken på nettet 
(muligens den har ligget der en stund ?)  Jeg vil 
derfor berømme dere begge for den jobben dere har 
utført - dette vil mange medlemmer og ikke minst 
senere Distriktsstyrer nyte godt av.  For å holde 
motivasjon og engasjement for Rotary oppe er det 
svært viktig at alle medlemmer kan finne oppdatert 
info om organisasjonen og Distriktet på nettet.  
Dette er slik vi idag ønsker å ha det i en oppe-
gående organisasjon. 
  
Jeg kjenner ikke til hvordan det har blitt informert til 
klubbene om at håndboken ligger tilgjengelig på 
nettet, men jeg fant denne selv.  Jeg vi ltillate meg å 
foreslå at dere sender en gruppemail til alle 
klubbene med link til håndboken.  Denne mailen kan 
klubbene da igjen bli oppfordret til å sende som 
gruppemail til sine medlemmer, og da er det opp til 
de vel 2000medlemmene i Distrikt 2290 å få nytte 
av det store arbeidet dere har nedlagt.  Ukebrevene 

er også kjekke, bør muligens ta med info om dem i 
den samme mailen ?  Har en del erfaring med at det 
idag er nødvendig å gi informasjon som mail til det 
enkelte medlem, gjerne med link til den 
internettadresse man bør besøke for at alle skal få 
det med seg. WELL DONE !! 
 
Vennlig hilsen Inger-Britt Zeiner, Færder RK 
 
Guvernøren svarer 
Dårlig vær kan også brukes til noe fornuftig som 
f.eks. å gå inn på hjemmesiden til D-2290 via 
www.rotary.no  Guvernørens håndbok ble lagt inn 
på hjemmesiden i mars.Deltakerne på PETS (dvs 
påtroppende presidenter) og Distriktsamlingen ble 
grundig informert om dette på møtene i 
mars.Guvernørens håndbok blir forøvrig 
oppdatert løpende på nettet i motsetning til 
den utleverte papirutgaven. 
  
Takk for tipset om også å bruke klubbenes e-post 
adresse som mottaker av ukebrevet. Hver mandag i  
52 uker sendes e-post til samtlige av distriktets 
presidenter med link til ukebrevet. Hensikten er 
selvfølgelig at nyheter fra distriktet skal kunne 
refereres på ukens rotarymøte.

http://www.rotary.no/
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