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Innledning og sammendrag

I denne årsberetningen for Rotaryåret 2007-2008, har vi forsøkt å sette ord og tall på de aktiviteter og de resul-
tater Distrikt 2290 har oppnådd i fellesskapet mellom de 46 klubbene og distriktets administrasjon og tjenestele-
dere, under ledelse av guvernøren.

RI- president Wilfred J Wilkinson valgte ROTARY SHARES som tema for Rotaryåret 2007-2008. 
ROTARY SHARES
•	 	We	share	our	time
•	 	We	share	our	talents
•	 	We	share	our	money
•	 	We	share	our	kindness
•	 	We	share	our	love!!!

Guvernøren har etter beste evne håper jeg, gjort det jeg har kunne for å sette læring og deling i fokus i all meto-
disk tilnærming til distriktets president- og ledelsesopplæring og lagt stor vekt på måloppnåelse og kompetanseo-
verføring mellom klubbene.
OMDØMMEBYGGING og LEDERSKAP har vært mottoet for Rotaryåret 2007-2008 i
D 2290, noe vi har prøvd å vise gjennom dynamisk lederskap med fokus på lagarbeid i alle ledd og djerve mål. 
Noen satsinger har vi lykkes godt med, andre ikke fullt så godt.

CLP ( Club Leadership Plan)  har nå strukturmessig funnet sin form i klubbene, men det gjenstår noe på å få til 
samarbeidet i matrisen, slik at den 3-årige CLP i praksis medvirker til å øke og spre aktivitetene i klubbene. Dette 
vil på sikt gi oss et bedre strategisk fokus i rotaryarbeidet i distriktet og i klubbene innen alle aktivitetsområder.

Resultatet på TRF- innbetalingen i 2007-2008 viste at vi i år i større grad enn tidligere har delt penger og omsorg  
med	oss	til	hjelpearbeid.	Det	nytter!	Det	kom	bidrag	til	The	Rotary	Foundation	fra	43	av	distriktets	46	klubber.	
Distriktet satte ny rekord og kan notere USD 80.746, fordelt pa USD 69.019 til annual giving og USD 11.727 til 
restricted giving. 
Dette	gav	oss	en	plassering	som	distrikt	nr	4	i	sonen	innen	TRF	og	det	er	vi	stolte	av!
Årets RYLA var svært vellykket med hele 23 ungdommer som deltakere, og vi har gjennom året klart å gjøre dis-
triktet til det beste i landet igjen med omsyn til Ungdomsutvekslingen
Det lyktes oss imidlertid ikke å starte en Rotaract-klubb i Grenlandsdistriktet slik målet vårt var.

Medlemskapsutvikling har blitt satt på kartet mer enn noen gang før. For enkelte klubber har det gitt svært godt 
resultat. Likevel skulle jeg gjerne sett at vi samlet sett lyktes enda bedre med medlemskskapsutviklingen. Det var 
hele 25 medlemmer som gikk bort i år, noen flyttet eller sluttet og mange ble rekruttert. Resultatet ble allikevel at 
distriktet netto mistet 13 medlemmer i 2007-2008. 
Jeg håper at innsatsen og ressursbruken innen medlemsutvikling dette året vil komme distriktet til gode i føl-
gende rotaryår. Framtida til Rotary ligger i aktiv medlemsutvikling med fokus på Rotarys yrkeskodeks i form av 
”Conneted thinking” og ”Service Above Self.”

Regnskapet er etter etter anmodning fra foregående års revisor, fra i år bokført i standard regnskapsprogram 
(Mamut). Distrikt 2290 ble registrert i Brønnøysund i januar 2008 i henhold til vedtak for foregående års general-
forsamling (i september 2007).  

RI- presidenten har sendt sine guvernører et takkebrev vedlagt årsberetningen hvor han gratulerer med et godt 
år. Han takker for hva vi har fått til for å bidra til at Rotary forblir en organisasjon som er å regne med i verden. Jeg 
deler Wilf J Wilkinsons takk med alle som har ytet stor innsats i år for å føre distrikt 2290s videre.

En spesiell takk går til våre 46 presidenter som har nedlagt et stort arbeid for å videreutvikle klubbene. Jeg takker 
også Distriktsrådets medlemmer, og sist men ikke minst alle i distriktsledelsen for et fremragende lagarbeid 

Jeg tar med meg dette Rotary-året som en særdeles givende og minnerik etappe i mitt liv som rotarianer. 
En spesiell takk til Kjell som har fulgt meg og støttet meg i utførelsen av guvernørvervet.

Laila Lerum
Guvernør 2007-2008
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1. Mål og satsingsområder

RI-presidentens satsingsområder
President Wilf J Wilkinson valgte Rotary Shares som sitt tema og 3 rotarianere med ulike farger, i 
bevegelse kring rotaryhjulet som sin logo.
Med det valgte han å fokusere på deling og læring av rotarykunnskap med samarbeid og samspill 
som metode. Kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom klubber, distrikter og soner ble gitt høg 
prioritet
” Å dele” var presidentens konsept. Rotarianere deler av sin tid, sitt talent, sin ekspertise og sine 
penger for å lykkes i å gjennomføre prosjekter og utvikle klubbene. Vi skal dele vår medfølelse, 
entusiasme og vår forpliktelse i arbeidet utad og innad i organisasjonen.
Rotarianere deler har en dobbelt mening: På samme måte som rotarianere deler må vi også dele 
medlemskapet i Rotary med flere.

President Wilf J Wilkinson valgte å fokusere på at kontinuitet er viktig for Rotarys suksess,
Så derfor forble helse, utdanning og vann årets viktigste satsningsområder. I stor grad betydde 
dette en videreføring av pågående prosjekter både lokalt og internasjonalt.
RI- presidenten oppfordret i tillegg klubbene til i større grad å tenke kreativt ved å overveie nye 
vinklinger ved bruk av ny teknologi til å rense vann, lære mennesker å lese eller til å utvikle ener-
gikilder i hjemmene. Han oppfordrer klubbene til å jobbe sammen med andre klubber for å få opp 
innovative løsninger i prosjektarbeidet og til å dele erfaringer.

Wilf J Wilkinson definerte medlemsutvikling som jobb nr 1 for klubbene, med minst netto 1 medlem 
pr	klubb	på	verdensbasis	som	mål!

Distriktsguvernørens målsetting;
RI-presideentens målsettinger ble også guvernørens målsettinger, foruten  føringer  i Norsk Rotary 
Forum sin strategiplan mot år 2010, som omtalt i Håndboka.  Gjennomføringen av RYLA, Round Trip, 
GSE og å øke ungdomsutvekslingen til et nivå, der vi igjen ble det beste distriktet i Norge, ble gitt 
høy prioritet.  Målet for TRF ble satt til 25 USD pr medlem.

Under mottoet Rotary Shares var Omdømmebygging og lederskap guvernørens tema.

I lederseminaret i februar 2007 knesatte vi prinsipper på hvordan samarbeidet skulle være i prak-
sis i distriktsorganisasjonen i 2007-2008, og alle komiteene ble satt til å lage tiltaksplaner for sin 
tjenestegren. Dette prinsippnotatet bygger på Rotary Shares med erfaringslæring og deling som 
kjerneverdi. 

Guvernøren tegnet et ”D 2290- hus” som en veldrevet organisasjon med presisering av hvordan vi 
skulle jobbe med å gjeninnføre bedre strukturer i klubbene der det var nødvendig, hva som er viktig 
innen  relasjonsbygging/ kameratskap og hvorfor det er nødvendig med kreativitet og nytenking i 
oppgaveløsningen. Greier vi dette så vil vi på sikt lykkes med medlemsutviklingen. 

Tema på samlinger og på guvernørbesøk skulle ha Rotarys grunnidealer i fokus og planarbeidet 
skulle profesjonaliseres i klubbene. Distriktets komiteledere oppfordres til å vise praktisk hvordan 
prosjekter kan organiseres og drives. Økt fokus på internasjonale prosjekter skal merkes når vi gjør 
opp TRF- status for rotaryåret 2007-2008. VI SKAL VÆRE TIL NYTTE for klubbene!

Guvernøren mener at vi i år samlet sett har tatt på alvor og vist fram god praksis fra klubbene og 
delt den i de 52 ukebreva, via Magasinet ”Time to Share”, på e-post, i noen i AG- lederforumene og 
på ledersamlingene. Midtvegssamlingen for presidentene i januar 2008 ble et eksempel på hva pre-
sidenter kan lære av hverandres suksesshistorier, noe vi fikk se knoppskyting fra i vårsemesteret.
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Distrikct Trainer Mette Sand bisto guvernør og assisterende guvernørgruppe i oppstarten av guver-
nøråret. Hun utgjorde sammen med AG-ene, distriktets OEU- komite for Opplæring og Erfaring.

2. Organisering av D 2290 

Distriktets håndbok
Distriktets håndbok ble som tidligere år utarbeidet og fordelt på PETS til klubbepresident, sekretær, 
kasserer og til distriktets ledelse.
Håndboken ble også lagt ut på distriktets hjemmeside og kontinuerlig oppdatert på nettet.

Assisterende guvernører
Distriktets assisterende guvernører i 2007-2008 har vært:
- Ingrid Berget, Langesund RK
- Brian Jacobsen, Sandefjord Øst RK
- Ivar Hauler Halvorsen, Arendal RK
- Svein-Erik Bergsholm, Stokke RK
- Heidi Christoffersen, Bø RK
- Tore Gullichsen, Mandal RK

AG-ene har i meget stor grad deltatt i guvernørens klubbesøk og bidratt til å starte opp lederforum 
i de fleste områdene i distriktet. Nytt i år er at de alle har laget Memo Club Visits fra klubbmøtene 
som er sendt RI. Innholdet i assisterende guvernørrollen ble gjennomgått og drøftet i eget AG-se-
minar i april 07 ledet av guvernøren. Dette for at vi skulle møte klubbene samsnakket og samhand-
lende.
Guvernøren er samlet sett svært tilfreds med årets AG- kull.
Fordeling av klubbene for den enkelte AG finner i distriktets håndbok.

Distriktsrådet
Distriktsrådets medlemmer i året 2007-2008 har vært:
- DG Laila Lerum
- IPDG Svein Aanestad
- PDG Egil Omdal
- PDG Nils Petter Svanholm
- PDG Finn Otterstad
- DGE Per A Filseth
- DGN Fred Swabe- Hansen

Følgende møter har vært avholdt:
  7. september 2007 i Porsgrunn
11. januar 2008 i Arendal
  7. mars 2008 i Arendal 
28. juni 2008 i Skien
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Av saker som har vært behandlet av Distriktsrådet kan nevnes:
- Vedtekter fir D 2290
- Registrering i Brønnøysundregisteret
- Regnskapsførsel i D 2290
- Kvartalsrapporter regnskap
- Program for alle ledersamlinger og arrangementer
- Convention Salt Lake City
- Distriktsorganisasjon 2008/2009
- Distriktsorganisasjon 2009/2010
- Status fra alle komiteene i hvert møte
- Rapport fra RYLA med evaluering
- Tilbakemelding fra guvernørbesøksrunden
- Evaluering fra Midtvegssamlingen for presidenter i januar 2008
  med fastsetting av  våre viktigste oppgaver i 4. kvartal 2007/2008 for guvernøren, 
  distriktssadministrasjonen og for distriktsrådet.
- Videreutvikling av distriktets hjemmeside
- Status Interesseforeningen

Nominasjonskomiteen for nominasjon av Distriktsguvernør 2010/ 2011
Komiteen har bestått av;
IPDG Svein Aanestad, leder
DG Laila Lerum
PDG Egil Omdal
PDG Nils-Petter Svanholm

På bakgrunn av innkommende forslag til kandidat fra klubbene, innstilte komiteen Inger- Britt Zei-
ner fra Færder RK som distriktsguvernør for 2010/2011. Det kom ingen innsigelser fra klubbene og 
Inger- Britt Zeiner ble presentert på Distriktskonferansen 2007 som DGN og valgt på RI Convention 
i Salt Lake City 2008.

Organisasjonsplan D - 2290
Organisasjonskartet for D 2290 2007-2008 ligger som trykt vedlegg i årsberetningen

Klubbpresidenter
Oversikt over klubbpresidentene i 2007-2008 ligger vedlagt i årsberetningen

3. Rotarysamlinger og Distriktskonferansen

Distriktets ledermøter
Distriktets lederteam var samlet på Hotell Vic i Porsgrunn 16. og 17. februar 2007
Til sammen 20 påtroppende ledere fra D 2290 deltok på ledersamlingen som hadde som hensikt å 
klargjøre mål og arbeidsform i rotaryåret 2007-2008 og samkjøre ledergruppen.

Fra agendaen på samlingen ser vi;
•	 Rotary Shares,-motto for 2007-2008
 Hva betyr det for fokus, struktur og arbeidsmåte i distriktsorganisasjonen?
•	 Organisasjonskart for 2290  
 Presentasjon av medlemmene/ deltakerne
 Forslag til justeringer av organisasjon og representasjon?
•	 NORFOs strategiplan for Rotary mot 2010
 Hovedbudskap
•	 Implementering av Strategiplanen på klubbnivå 2007/2008, sett i sammenheng med 
 innføring av CLP ( Club Leadership Plan)
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•	 Aktivitetsnivå,-	erfaringer	og	lærepunkt	fra	tidligere	år
•	 Realistisk	og	meningsfull	bruk	av	AG-ene
•	 Budsjett for 2007/2008
 Erfaringer fra tidligere guvernører- innspill
•	 Info/ kommunikasjon med klubbene
•	 Rapportering til RI og fra klubbene
•	 Distriktskonferansen 2007
 Hvordan gjøre den til en møteplass for flest mulig rotarianere i vårt distrikt?
 Presentasjon av foreløpige planer / drøfting
•	 Målsetting med Handlingsplan 
 for D 2290 - 2007/2008:
•	 Dag 2. Lærepunkter fra dag 1 og fra Status til Handling!
 Gruppearbeid – Distiktsorganisasjonen
 Rolle, Mål og viktigste oppgaver i :
 a) Distiktsrådet 
 b) AGene  og trener
 c) Staben ( IKT, klubbkontakt,budsjett mm)
 d) Medlemskapskommiteen
 e) Serviceprosjekter ( Rotaract, Ryla og 
     Ungt entreprenørskap mm)
 f) TRF og Internasjonale tjenester
     (TRF, GSE, Round Trips, Internasjonale
 Rapport/ Handlingsplan  fra hver av gruppene i plenum. 
•	 PETS/ Distriktsamling 
 16. og 17. mars i Porsgrunn og  23. og 24. mars i Arendal
•	 Oppsummering:
 Hva blir helt avgjørende for å lykkes sammen i 2007/2008? Arbeidoppgaver og arbeidsmåte.

PETS/ President Elect Training Seminar og Distriktssamling
PETS og Distriktssamling ble avholdt i Porsgrunn 16. og 17. mats og i Arendal 23. og 24.mars. 
Håndboken ble gjennomgått og det ble fokusert på Omdømmebygging og lederskap. 
AG- områdegruppene ble aktivisert i stor grad. Viktige temaer var motivasjon og involvering av 
medlemmene i rotaryarbeidet med fokus på presidentens lederskap.
medlemskapsutvikling. Strukturer og seremonier ble vektlagt. Evalueringen av samlingene var 
svært gode og guvernøren fikk lagt plattformen for samarbeidet med presidentene og de andre til-
litsmennene. Roller og forventninger ble gjennomgått.

Midtvegssamling for presidentene  
Presidenttreffet ble avviklet på Tyholmen hotell i Arendal. 44 klubber var representert
og det totale antallet deltakere var 68. Midtvegssamlingen var etter guvernørens mening foruten 
PETS den viktigste læringsarenaen vi arrangerte i mitt år. Samlingen var arrangert som en work-
shop der guvernøren hadde plukket ut gode eksempler fra guvernørbesøkene i klubbene dvs prak-
tiske løsninger innen tjenesteområdene som presidentene presenterte og delte med hverandre. 
Og dette viste seg å gi knoppskyting i distriktet, blant annet ved utarbeiding og gjennomføring av 
medlemsundersøkelse i Vest Agder- klubbene, administrert av president i Mandal RK og AG i områ-
det.
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Fra programmet kan nevnes:
•	 STATUS D 2290 Tilbakemelding fra guvernørbesøkene og annen info;
 Hva får vi til i vårt distrikt? Hva gjenstår våren 2008?
•	 ADMINISTRASJON;
 CLP – Hva er status?
 Innlegg av tre presidenter, 3x10 min
•	 Gruppearbeid i AG-, området med tema ADM/ORG av klubben inkl kaffe. Hva er gjort? 
 Hva er oppnådd? Hva er lært? Hva gjenstår? Framlegging fra en gruppe. Plenumsdiskusjon
•	 KOMMUNIKASJON; Eksempel på gode nettsider og sprekt infomateriale fra noen klubber .  
 Magasin 2 og 3 – ansvar for innlegg fra klubbene 
•	 DET NYTTER! Med julebussen til Litauen og etablering av ny klubb
•	 MEDLEMSKAPSUTVIKLING
 Innlegg fra 2 klubber, samt presentasjon av undersøkelse. 30 min
•	 TRF/ Internasjonalt arbeid, 20 min innledning
 Presentasjon av gode eksempler ca 40 min;
 Film fra Indonesia- prosjektet
 Sveins Afrikareise
 Gimsøy - Sri Lanka
 Konserter i Mandal og Flekkefjord
•	 Diverse orienteringer som RYLA, GSE, Ungdomsutveksling, Rotaract
•	 ETABLERING AV PRESIDENTFORUM med formål Rotary Shares i D 2290
 Presidentforum i hvert AG- område med fokus på samarbeid og samhandling.
 Behov for videre samarbeid og koordinering? Avtaler om omfang og datoer.
•	 EVALUERING og VEGEN VIDERE;
 Plan for arbeid i klubben våren 2008
 Plan for guvernørens og hennes stabs  arbeid våren 2008

Distriktskonferansen i Porsgrunn
Distriktskonferansen ble holdt i Porsgrunn 7. til 9.sept. 2007 med Porsgrunn RK som vertskap.
Spesielt innbudte gjester til konferansen var;
PDG Christina  Bredin fra Sverige, RI-presidentens representant, med ledsager
DG Henrik Jakenberg, D 2330 i Sverige, representant fra de nordiske distriktene, med ledsager
DG  Unni Alfei, D 2280, Norge, repr fra de norske distrikter, med ledsager
Distriktsrepresentant for  Inner Wheel: Anne Karine Evensen, med ledsager
President i Rotaract; Lars Jørgen Kielland Haug, representant for Rotaract i Norge

Av distriktets 46 klubber deltok 44 og totalt antall deltakere var 210 derav 163 rotarianere

Tema for konferansen var Omdømmebygging og lederskap- i Rotary,-på jobben og for deg personlig. 
Medlemsutvikling og omstilling er Rotarys viktigste oppgaver framover. Lykkes vi ikke med det vil 
vår organisasjon, som enhver annen, dø ut etter hvert.
Omstilling og fornying har vært nødvendig for Grenland. Gjennom eksempel fra kunst, kultur og 
næringsliv, ble konferansen nytenkende og spennende.
Distriktskonferansen startet fredag med Stedsans, en innovativ kulturvandring med fellesskap 
rundt småbord og musikk derpå. Dette var en annerledes måte å riste deltakerne sammen på.
Lørdagen var det foredrag og faste poster, lunsj i Rådhustrappa og Bankett med 230 rotarianerer og 
ledsagere	til	polynese	og	fest!
Søndagen hadde vi først gudstjeneste i den katolske kirke i Porsgrunn med god deltakelse før det 
ble holdt generalforsamling.

Deltakerne gav på guvernørbesøkene uttrykk for at de kom hjem fra konferansen med inspirasjon 
og ideer både for Rotary og i dagliglivet.
Rapport fra Distriktskonferansen er sendt RI. Program ligger som vedlegg 3 i Åsberetningen.
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Guvernøren vil takke Porsgrunn RK for all forberedelse og for gjennomføring av distriktskonferan-
sen	2007.	Vi	hadde	det	gøy	sammen	og	fikk	det	til.	Det	nytter!	

Generalforsamling
Generalforsamling ble avholdt på Hotell Vic under ledelse av DG Laila Lerum. Det vises til referat 
som ligger vedlagt.
Det ble vedtatt å lage vedtekter og registrere D 2290 i Brønnøysundregisteret.
For øvrige vedtak henvises til referatet.

Andre nasjonale og internasjonale samlinger
Guvernøren med ledsager har deltatt i følgende internasjonale samlinger som ledd i guvernør-
opplæring eller som representant for D 2290
- Rotary Zone Institute og GETS i Jønkøping, Sverige
- Rotary International Assembley i San Diego, USA
- Distriktskonferanse I D 2330, Sverige som representant for de nordiske distrikter
- Distriktskonferanse i D 2290, Kristiansund som repr for de norske distrikter
- Rotary Convention i Salt Lake City, USA
- Inter City-møte i Gamle losjen i Oslo med leder i FNs klimapanel og Nobelprisvinner 2007,  
 Dr. R. Pachauri som foredragsholder . Arrangør var Skøyen RK
- Zone-Institute i Lillestrøm
- Distriktsårsmøte i Inner Wheel i Kristiansand

I tillegg så har guvernøren deltatt i NORFOs vår- og høstmøter. Hun leder en arbeidsgruppe i  
NORFO innen Rapporteringssystem.  Guvernøren har sammen med DG i D 2250, skrevet artikkelen i 
Rotary årbok om Implementering av Rotary strategi fram mot år 2010 i klubbenes planarbeid.

COL- Council on Legislation
Rotarys lovråd samles i Evanston hvert 3.år, det siste var tidlig i 2007 i forrige guvernørs periode.
PDG Edrund Olaisen er valgt som D 2290 sin representant i Lovrådet. Neste lovråd er i 2010.
På grunn av endrede tidsfrister, må lovforslag allerede være inne 31-12-08. Lovrådet har derfor i 
rotaryåret 2007/2008 startet opp sitt arbeid.

4. Guvernørens kontakt med klubbene

Guvernørens klubbesøk
Distriktets 46 klubber ble besøkt i perioden 13. august til 17. desember foruten Bø, Farsund og 
Risør RK som jeg besøkte tidlig i vårsemesteret. 
Jeg laget et samtaleskjema som jeg sendte ut på forhånd til klubbene.
Klubbene rapporterte til guvernøren hva de hadde gjort, oppnådd og erfart ift  Klubbens planer og 
mål som var sendt inn våren 2007.
Representasjonen på formøtet med guvernøren var i tråd med klubbens CLP.
Frammøte både til formøtene og på klubbesøkene var meget bra og klubbene var godt forberedt. 
Guvernørens klubbforedrag var en Power Point- presentasjon som tok for seg basiskunnskap om 
Rotary, RI- presidentens satsinger samt motivasjon, lederskap og struktur i klubbarbeidet.
Etter modell fra ”Rotary Shares” forsøkte guvernøren å la 2 og 2 klubber i hvert AG-område ha mø-
tene sine samlet men styremøtene sine hver for seg. Guvernøren fokuserte på områder hvor hun så 
de kunne ha god nytte av samarbeid. 
Disse møtene ble mer dynamiske og hadde Rotary Shares i praksis som formål. 
Dette	må	vi	gjøre	mer	av	i	D	2290!
Oversikt over guvernørens klubbesøk ligger i årsberetningens vedlegg.
AG- rapporter ”Memos of Club Visits”  er innsendt av guvernøren til RI.
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Jubileumsfeiringer 2007-2008
Guvernør med ledsager deltok i 
følgende klubbjubileer i distriktet:
- Kragerø RK, 
 40 årsjubileum, 
 27.oktober 2007 
- Flekkefjord RK 
 60 årsjubileum, 
 23.november 2007
- Sandefjord Øst RK
 40 årsjubileum , 
 26.april 2008
- Stokke RK
 50- årsjubileum 
 21.juni 2008
Guvernøren er imponert over de staselige jubileumsfeiringene med feiende flotte fester og inn-
holdsrike jubileumsskrifter som er viktige for klubbenes historie.
Hver klubb ble gitt en gave fra D 2290 i form av en pengesum som ble gitt til TRF, kredittert de 
respektive klubbene som givere. Jubilerende presidenter fikk blomster.

Guvernørens ukebrev og Magasinet ”Time to Share”.
Det ble utgitt 52 ukebrev og 3 Magasin ”Time to Share” i løpet av året.
Hovedhensikten var motivasjon til presidentene og medlemmene i arbeidet, nytt fra distriktet og 
erfaringsdeling mellom klubbene.
Ukebrevene og Magasinene ligger under fane PDG på distriktets hjemmeside.

5. Medlemsutvikling

Mål og resultat
PDG Egil Omdal har i 2007-2008 vært ansvarlig for Medlemsutviklingen i distriktet.
Både RI President Wilfred J. Wilkinson og Norsk Rotary Forum gjennom sin strategiplan hadde med-
lemsutvikling som prioritet i dette rotaryåret. Minimum netto ett medlem pr klubb var målet. 
Dette ble sterkt presisert på PETS 2007, ved Midtvegspresidentmøte i januar 2008 og i møte med 
alle klubbene. Guvernøren hadde som realistisk mål at D 2290 minst skulle gå i status quo i forhold 
til medlemstallet som var 2036 ved årets start. Dette nådde vi ikke når året var omme med et netto 
reduksjon på 13 medlemmer.

I tillegg utarbeidet Medlemskomiteen en PowerPoint presentasjon som alle Assisterende guvernø-
rer kunne bruke overfor sine respektive klubber. Vi hadde alle et felles ansvar for å verve nye med-
lemmer og ikke minst beholde de vi allerede har. Dersom alle klubbene hadde kommet i mål så ville 
dette ha gitt en vekst på 46 medlemmer for vårt distrikt

Hva ble så resultatet? I henhold til tallene fra medlemsnett så var det registrert 142 nye medlem-
mer og vi mistet 155 av varierende årsaker. Pr 30. juni 2008 var antall medlemmer 2023 som gir 13 
medlemmer færre enn hva vi var pr 1. juli 2007. I gjennomsnitt fikk vi 3 nye medlemmer pr klubb og 
det er meget bra, men dessverre ble avgangen større i forhold til nye medlemmer. Det var 25 med-
lemmer som avgikk ved døden i 2007-2008. Antall kvinnelige medlemmer i D 2290 har økt fra 265 
til 282 i 2007/2008 dvs med 17 kvinner.
 
Årsaken til årets resultat som kom fram trass i god vekst i mange klubber er blant annet at en 5-6 
klubber stadig mister medlemmer og ikke får fart på rekrutteringsarbeidet sitt. Årsakene kan ellers 
være mange, men klubbenes eierforhold til strategiplanen og de mål den omhandler er muligens 
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ikke vektlagt tilstrekkelig. Det gjelder å bygge opp et klubbmiljø og et innhold på møtene som gjør 
Rotary	attraktiv	for	stadig	yngre,	yrkesaktive	personer	!!!
 
Klubbene er blitt flinkere til å rapporter endringer i medlemsmassen til medlemsnett, men fremde-
les er det noen klubber som henger igjen, og dette gjør at det blir vanskelig å få en helt ajourført 
medlemsstatistikk til enhver tid.

På 1.plass i medlemsutvikling i året 2007-2008 vil guvernøren gratulere Porsgrunn Rotary med 
netto 9 nye medl. Deretter kommer Skien Vest og Sande RK på delt 2.plass med netto 4 medl. hver. 
Guvernøren tror at det systematiske arbeidet som er startet i 2007-2008 innen rekruttere og be-
holde medlemmer vil gi frukter på sikt. 
Jeg vil takke PDG Egil Omdal for vel utfort jobb som ansvarlig for medlemsutviklingen.

Oversikt over den enkelte klubb sin medlemsutvikling i 2007-2008 ligger som vedlegg i årsberet-
ningen

Medlemsundersøkelser
Årets guvernør har lagt vekt på medlemskapsutvikling og utviklet nye verktøy for å hjelpe klub-
bene til å holde oversikt over medlemsutviklingen. Det har vært delt erfaringer på hvordan oppnå 
nye medlemmer og gjort spørreundersøkelser i klubbene i Vest Agder for å finne ut hva som gjør at 
medlemmer trives og blir og hva som gjør at folk slutter i Rotary. Guvernøren skal i kommende rota-
ryår ha ansvar for Medlemsutvikling i D 2290. Hun vil da spre årets strategier, verktøy og metoder 
til klubbene og videreformidle spørreundersøkelsen som er laget i Agder til praktisk bruk i klubbene.

6. Tjenesteaktiviteter

Leder av distriktskomiteen for serviceprosjekter i 2007 – 08 har vært PDG Svein Aanestad

RYLA – Rotary Youth Leadership Awards
RYLA ble arrangert på Vindfjelltunet 13. til 16. februar 2008 med hele 23 deltakere fra 21 klubber. 
Sandefjord Øst RK ved Thor Asbjørn Andersen var ansvarlig for seminaret slik de også vart  året før. 
Programmet inneholdt lederopplæring for ungdom mellom 19 og 24 år. Målgruppen er ungdom som 
har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å ta på seg lederskap innen ulike organisa-
sjoner og ungdommer som ser seg selv som potensielle ledere i næringslivet. Programmet inneholdt 
kunnskap om hva Rotary og Ryla er, diverse foredrag om ledelse og etikk i arbeidslivet. Det ble ar-
rangert bedriftsbesøk og teamaktiviteter utendørs. 
Vi fikk  et svært godt inntrykk av en gjeng flotte ungdommer med god spredning fra hele distriktet. 
Guvernøren var til stede som foredragsholder innen tema ledelse, teambygging og etikk, og var til 
stede sammen med ledsager på avslutningsmiddagen for å dele ut diplomer til deltakerne. 
IPDG Svein Aanestad var til stede dagen før for å formidle hva Rotary hadde gitt han og ledsager 
som frivillig hjelpearbeidere for Rotary og som rotarymedlem.  
Seminaret sluttet med et gruppearbeidet, der deltakerne hadde som oppgave å finne  fram til hvor 
og hvordan RYLA burde arrangeres neste gang. Så gjenstår det å se om klubben som ”vant” dvs 
Arendal	RK,	er	klar	til	å	ta	imot	utfordringen!	Sandefjord	Øst	RK	vil	i	allefall	støtte	opp	om	neste	års	
arrangement også. RYLA ble brukt som testgruppe for distriktets Rotaract-satsing. Ungdommene 
kom med mange gode råd til rotaract-ansvarlig Niels Jørgen Andersen i forhold til markedsføring og 
oppstart. Det foreligger en utførlig rapport fra RYLA 2008 med program og evalueringer.

Ungt entreprenørskap
Det var spesielt PDG Nils-Petter Svanholm som ivret for at distriktets klubber skulle engasjere seg 
i dette tiltaket. Senere guvernører har forsøkt å følge opp, uten at det kan sies at det har ”tatt av”. 
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Allerede som DGE tok Laila initiativ til et brev, forfattet av hennes UE-koordinator Erling Reite og 
distribuert til samtlige klubber våren 2007. Brevet oppfordret til å engasjere seg i Ungt Entre-
prenørskap, bl a ved etablering av kontakt mellom ev gründere og en eller flere mentorer fra vår 
medlemsmasse. Om dette brevet hadde noen særlig effekt er vanskelig å måle. En viss aktivitet på 
dette feltet finnes i enkelte klubber, uten hovedsakelig etter initiativ fra enkeltmedlemmer. 
Mange andre instanser engasjerer seg nå i Ungt Entreprenørskap og det finnes i tråd med Skolere-
formen Kunnskapsløftet fra i år  Karriereveiledere på alle videregående skoler. 
Dette gjør at guvernøren stiller spørsmål om UE skal være en prioritert oppgave i Rotary framover. 
Dette betyr ikke at vi skal slutte å være mentorer for unge mennesker å gi av vår yrkeserfaring til 
yngre mennesker.
Rotaract
Intensjonen med å opprette Rotaract-klubber i distriktet, da først og fremst i Grenlandsregionen, 
er fremdeles levende. I spissen for dette arbeidet Niels Jørgen Andersen fra Brevik RK. Det som 
gjelder nå er kun å få de aktuelle rotaryklubber å gjøre en jobb med å rekruttere tilstrekkelig antall 
medlemmer. Pr dato er det 10 interessenter. Dette er for lite til å sette i gang prosessen med å 
chartre en klubb. Guvernøren har sendt en mail til presidentene i hver av de  7 grenlandsklubbene 
med oppfordring om å intensivere arbeidet med rekruttering. 
Det har også vært foreslått opprettelse av et forum for nærmere samarbeid mellom lederne for 
samtlige av distriktets ungdomsaktiviteter, ledet av en ”ungdomskoordinator”. Neste skritt ville 
da være å oppfordre alle klubbene i distriktet til å utpeke sin ungdomskoordinator i spissen for en 
”ungdomskomite”.  Et slikt grep ville trolig virke positivt i forhold til våre forskjellige tiltak rettet 
mot ungdom. Arbeidet med å chartre en Rotaract-klubb i Grenland vil fortsette.

7. The Rotary Foundation( TRF  )og internasjonalt arbeid

TRF- komiteen i distrikt 2290 har vært ledet av PDG Edrund Olaisen som også er soneleder for 
TRF med tittel DRFCC.

Komiteen har i perioden bestått av: 
Svein Aanestad, Odd Svang-Rasmussen og Ole Devold. Komiteen er ledet av DRFCC Edrund Olaisen.
Grunnet komiteleders sykdom har komiteen hatt få møter, og kom også sent i gang med årets 
arbeid. Aktiviteten har likevel vært god.

Opplæring: 
Det er avholdt to opplæringsseminar med god deltakelse. Et i Skien 3.6 og et i Tønsberg 5.6. I til-
legg har komiteleder hatt mange TRF foredrag og opplæring i klubber både i og utenfor distriktet.  
Kunnskapsnivået er økende, interessen for TRF likeså.

DSG (District Simplified Grant): 
Distriktet fikk etter søknad tilbakeført USD 3961. Komiteen fikk tre søknader som var innenfor 
kriteriene, og alle tre ble tildelt NOK 7000.- 
Langesund RK hadde et flott idrettsarrangement for funksjonshemmede – Rotarylekene i Skjær-
gårdshallen!	Lågendalen	lager	et	dyrehegn	ved	sykehjemmet	til	glede	for	beboere	og	andre.	Flek-
kefjord har et stort prosjekt der midlene gikk til ovn på en ”turisthytte” som er mye benyttet av 
lokalbefolkningen. Fine prosjekter som vil være til glede og nytte i lokalsamfunnene.

MG (Matching Grant):
Kristiansand RK: - Utstyr til et kreftsykehus Bangladesh. Totalkostnad for prosjektet USD 49.000. 
Distriktets bidrag USD 10.000
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Horten RK og Borre RK: - flerkulturell barnehage for funksjonshemmede barn i Tuzla, Bosnia. Total-
kostnad for prosjektet er USD 29.825, og distriktets bidrag er USD 5500.
Kristiansand Øst RK, Kristiansand Vest RK og  Kongsgaard RK: Utstyr til woodwork center pa 
skole i Namibia. Totalkostnad for prosjektet er USD 11.150. Distriktets bidrag er USD 4000.
Distrikt 2290 stottet utstyr pa skole i Amanzimtoti, Sor Afrika. Totalkostnad for prosjektet er USD 
10.500 og distriktets bidrag er USD 3476.
Ulefoss RK har samarbeidsprosjekt om vannforsyning til flere landsbyer i Surabaya, Indonesia. To-
talkostnad for prosjektet er USD 63.400, og distriktets bidrag er USD 5000. 
Tonsberg RK har i mars 2008 avsluttet sitt prosjekt i Moldova som ga utstyr til fodeklinikker.
Totalkostnad for prosjektet var USD 11.400 og distriktets bidrag var USD 4650.

VSG Voluntary Service Grant : 
IPDG Svein Aanestad med ledsager Anne Grete har i år for 10. gangen reist ut som tannlege, denne 
gangen til Kenya. De  jobbet i 4 uker med akutt tannbehandling blant fattige innfødte i og ved Kili-
mambogo, Kenya (deres 3. arbeidsperiode på dette stedet). 

Bidrag til TRF:
Av distriktets 46 klubber kom det bidrag fra 43. Distriktet satte ny rekord og kan notere USD 
80.746, fordelt pa USD69.019 til annual giving og USD 11.727 til restricted giving. Borre og Hor-
ten innbetalte til sitt flotte prosjekt i Tuzla, og fikk uttelling med USD 276,42 per capita. Av ordinar 
innbetaling ble Langesund RK best med USD 74,33 per capita. D 2290 kom på 4.plass i sone 16 
som består av Norge, Danmark, Island, 2 svenske distrikter, Polen, Litauen, Ukraina, Hviterussland . 
Veldig	bra!

TRF- komiteen er imponert over klubbenes innsats og aktivitet dette året.

GSE ( Group Stydy Exchange) 
Komiteen for GSE og Roundtrip har bestått av : Knut Børge Knutsen , leder ( GSE-Chair) med Per 
Harald  Hermandsen og Christopher Johnsen som medlemmer

GSE – utvekslingen i 2007/2008 mellom distrikt 1530 i Frankrike og distrikt 2290 i Norge
Årets utveksling ble gjennomført mellom distrikene 1520 i Nord-Frankrike og  vårt eget distrikt 
2290.
Det norske teamet dro til Frankrike i tiden 8. mars til 4. april 2007. 
Det franske teamet besøkte oss i tiden  27. april til 25. mai.
Man fikk en sen start på grunn av at man ikke fikk tildelt utvekslingsland og distrikt før sent i året 
2007. Allikevel fikk ikke dette store følger som hemmet forberedelsene og gjennomføringen av 
utvekslingen for utgående team og innkommende team. Noe stress ble påført vårt eget team siden 
de skulle ut først. 

Utgående team:
Medlemmene i Teamet var
    Rolf Heimdal fra Langesund RK, leder av teamet 
    Ellen Rudnes (Utsenderklubb, Kongshavn RK)
    Maria Sviland (Utsenderklubb, Tønsberg RK)
    Rune Olsen (Utsenderklubb, Færder RK)
    Even-Torstein Haughem (Utsenderklubb, Færder RK)
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                    Utgående team: Even-Torstein, Maria, Rune, 
        Rolf, Ellen

Det var  vanskelig å få klubber til å ta tak i oppgaven med å finne deltakere til årets GSE. Noe av 
dette skyldes at flere klubber nok ikke leser mail fra mailadressen som står oppført på distriktets 
hjemmeside. Noen av klubbene ga som grunn for laber innsats at de fikk for dårlig tid. 
Men vi fikk i siste stund søknader som ga oss et svært bra team som tok tak i utfordringen med de 
omfattende forberedelsene. Det ble gjennomført 5 møter i tiden før avreise. 
Under hele prosessen var det god kommunikasjon med distrikt 1520 gjennom deres GSE- Chair og 
leder for det franske teamet . 
Det var et godt forberedt og spent team som forlot Torp Flyplass den 8. mars 2008. 
Det foreligger egen utførlig rapport fra teamleader og fra team- members  fra utvekslingen. 

Innkommende team:
Vi tok imot det franske teamet nesten to måneder senere og møtte fem personer med store for-
ventninger til uker som gjester i Distriktet. Det var klubbene Re, Sem, Ulefoss, Grøm og Kristiansand 
Vest som skulle være vertskap i litt under en uke hver. De var alle godt forberedt og gjennomførte  
besøket  på en god måte. Tilbakemeldingene fra Frankrike har bare vært av de beste.
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Evaluering/ tilbakemeldinger:
Når klubbene kom i gang med planlegningen og gjennomføringen av GSE- mottaket var det en 
tilfreds holdning hos de som jobbet i de ulike arrangementskomiteene . Det har kommet meldinger 
som dette:
”Det	ble	liv	i	klubben!”
”Stort engasjement hos medlemmene våre”
”De som var med i mottakskomiteen hadde det mye moro og fikk god kontakt med gjestene.”
”Det ble dyrt for klubben.”
”Medlemmene kviet seg for å være verter .”
Helt tydelig er det at arrangementer som dette kan virke umiddelbart tungt for klubbene, men når 
de kommer i siget viser det seg at det gir tilbake mer enn innsatsen.  Dette er en oppfatning som 
har blitt uttrykt av flere både i år og tidligere år.
Tilbakemeldinger fra det norske teamet har vært positive. Allikevel skinner det igjennom at det er 
meget anstrengende uker og at vertene vil for mye. Teamet får gjennomgående liten informasjon 
om hva som skal skje og den yrkesrettede delen av turen er lagt for lite vekt på. 
En slik tur er en utfordring for de som skal være med. Fire uker sammen med mennesker man har 
kjent i kort tid er ikke bare enkelt. Det stilles spesielt store krav til teamleder med hensyn til å være 
både kamerat og konfliktløser. 

Årets GSE utveksling har likevel vært meget utviklende og en fin opplevelse for deltakerne. Rolf 
Heimdal gjennomførte sin jobb som leder på en utmerket måte både under planleggingen og under 
gjennomføringen. 
GSE komiteen i distriktet har  taklet  utfordringene med planlegging og gjennomføring av GSE-
utvekslingen på en god måte og sier selv at det har vært en stor glede av å kunne være med på et 
slikt prosjekt.

Round trip 
Vertskapsklubber for Roundtrip i Rotaryåret 2007 -2008 var Jarlsberg RK, Grenland  RK og Flekke-
fjord RK. Besøket varte fra 10/8 til 24/8- 2008. Vi tar imot i august hvert år og er således inne i et 
nytt Rotaryår, men det alt vesentlige arbeidet i klubben gjøres i foregående Rotaryår. 
Årets tema ble HAV-SJØ-LAND. 
Dette gjenspeiler fint aktiviteter i de områder vi har i distriktet vårt med lang kyst og flotte inn-
landsområder. 

De som meldte seg på og kom denne gang var:
•	 Anis	Bishara,	Nazareth,	Israel
•	 Kristina	Markova,	Poprad,	Slovakia
•	 Vutaute	Martinkaite,	Kupiskis,	Litauen
•	 Esref	Eselink,	Ankara,	Tyrkia
•	 Darius	Kundermann,	Sielona	Gora,	Polen
•	 Allessandro	Piana,	Milano,	Italia
•	 Joanna	Olivella	Lacambara,	Barcelona,	Spania
•	 Isabella	Labak,	Wien,	Østerike
•	 Zina	Moskova,	Sofia,	Bulgaria
•	 Antonia	Spallek,	Lüneburg,	Tyskland
•	 Marie-Adeline	Haustrate,	Antverpen,	Belgia

Roundtrippen foregår i skrivende stund og de har en flott rundtur i vårt distrikt. Tilbakemeldingene 
fra både deltakere og vertsklubber er bare de beste. 
Noe langsom planlegging i starten fra klubbene, men alle tre kom fint med på slutten. 
Vi	må	bare	gratulere	klubbene	med	vel	gjennomført	og	takke	deltakerne	for	besøket!
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Litauenkomiteen

Komiteen har i perioden bestått av: Christian Offenberg, Skien RK, Tormod Lislerud, Svelvik RK, Knut 
Børge Knutsen, Færder RK, Elling Michelet, Notodden RK, Dag Albertsen, Sandefjord Øst RK og fra 
juni 2008 Werner Olsen fra Nøtterøy RK. Komiteen ledes av Edrund Olaisen.

Komiteen har hatt fire møter i tillegg til telefonsamtaler og kontakt via e-post. I forbindelse med 
juleturen hadde vi fellesmøte med presidentene og styret i Norgeskomiteen i Panevezysområdet i 
Litauen.  

Studenter:
Ved utløpet av rotaryåret ble det avsluttet støtte til to av studentene som nå er ferdig med yrkes-
skolen. Samtidig har Nøtterøy vedtatt å støtte en student fra rotaryåret 2008-09.
Studentene får som hovedregel mellom NOK 10.000 og 12.000 pr år.  Tre av studentene deltok på 
årets norske aften i Panevezys, og de ga uttrykk for at støtten ikke fanget opp den store prisøknin-
gen som Litauen har hatt det siste året, samtidig som de alle var svært takknemlig for støtten de 
fikk. Komiteene i begge land anser dette arbeidet som svært viktig.

Juleturen: 
Årets juletur ble vellykket, med deltakelse fra rotaryklubbene i Svelvik, Færder, Skien, Notodden, 
Nøtterøy, Nedenes, Sandefjord Øst og Langesund. Mellom 4 og 5 tonn utstyr ble levert, og på den 
årlige norske aften var det mellom 80 og 90 deltakere. Borghild Brennekåsa fra Notodden RK sørget 
for et praktfullt julebord, og i tillegg til distriktets egen DGE, Per Filseth og fru Rita, deltok for første 
gang den danske guvernør som har ansvar for Litauen. Litauenkoordinator Peter Hellesøe fra dis-
trikt 1460 i Danmark var også med.  Deltakerne besøkte barnehjem, skole og familier. 
Nå spør de ikke OM vi kommer igjen, men NÅR neste års juletur blir. 
Sandefjord Øst var fadderklubb for den nye Birzai Rotary klubb, og selv om det er klubbens eget ar-
beid, så er det et direkte resultat av komiteens arbeid i Litauen, og nevnes derfor i årsberetningen. 
Sandefjord Øst gjorde en glimrende jobb, og hele den norske delegasjonen var med på en fantastisk 
charterfest i Birzai.  

Litauisk honorærkonsulat:  
Komiteens leder var invitert og deltok da rotarianer Carl Thomas Carlsten ble innsatt som hono-
rærkonsul for Litauen i Skien. En hyggelig opplevelse på dagen var da den nytilsatte 3.sekretær på 
ambassaden viste seg å være den første litauiske student som var i Langesund RK i 1991. 

Besøk fra handicapforbundet i Litauen:
Det kom henvendelse fra forbundet i Litauen om vi kunne lage et opplegg for styret i forbundet. De 
ønsket å se hvordan forholdene var for funksjonshemmede i Norge, møte mennesker og ta med seg 
erfaring hjem.  9 personer kom og var her en knapp uke. Det var besøk på institusjoner og behand-
lingssenter i tillegg til sightseeing i Telemark og Oslo. Besøk på Cato-senteret i Østfold var også po-
pulært. Komiteen ga noe økonomisk støtte til opplegget, og var med gruppen under hele oppholdet. 

Deltakelse soneinstitutt:
I forbindelse med sone institutt som ble arrangert på Lillestrøm høsten 2007, ga komiteen økono-
misk og praktisk hjelp slik at tre personer fra Litauen kunne delta. Den ene var Virginijus Kontrimas 
som blir Litauens første Rotary guvernør. De to andre var unge rotarianere, og i tillegg til å ha en 
stand i House of Friendship, var den ene instituttets yngste deltaker på podiet. Han gjorde en gli-
trende jobb, og komiteen anser støtten som nyttig og vellykket.
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Økonomi:
Komiteen får støtte fra distriktet, fra klubbene via lotterier og direkte bidrag, og noen sponsormid-
ler. PDG Christian Offenberg er komiteens kasserer.
Deltakere på juleturen betaler reisen selv.

Komiteen har god kontakt med ambassadene i begge land.  Arbeidet er givende og fredsskapende, 
og vi ser at det gir resultater.

Kartlegging av internasjonal aktivitet
IPDG Svein Aanestad skal fra neste år lede komiteen for TRF og Internasjonale prosjekter.
Han fikk ideen om å gjennomføre en kartlegging av omfanget av internasjonal aktivitet i de for-
skjellige av distriktets 46 klubber. Med internasjonal aktivitet menes da ikke kun eksisterende 
virksomhet, men også tiltak man ønsker å sette i gang eller har planer om å sette i gang. Han laget 
en form for skjema og sendte dette ut til alle innkommende presidenter etter å ha informert om til-
taket, bl a  på PETS. Etter hvert fikk han 14 svar. Dette kan knapt danne et tilnærmet helhetlig bilde 
av situasjonen.
En av de Assisterende Guvernører påpekte imidlertid at dette kunne fort bli i overkant mye for klub-
bene å forholde seg til. De nybakte presidentene er nemlig også pålagt å gjøre rede for  prosjekter i 
verktøyet ”Klubbens mål og planer”, til bruk for Guvernøren på guvernørbesøkene. I sistnevnte rap-
port vil det også gå fram hva klubbene driver med, eller har planer om, på det internasjonale plan. 
Det er derfor tanken at leder i internasjonal komitee skal gjennomgå ”Klubbens mål og planer ” og 
bruke det som bakteppe for framtidig internasjonal satsing i D 2290.

8. Ungdomsutveksling

Drift
Styret har i dette året bestått av Stein Graf (DYEO) Sem RK og  Tone Marie Kolbenstvedt , Nedenes 
RK.  Det arbeides med å få et tredje medlem i vår gruppe.  Det har ikke vært ordinære styremøter, 
men saker har blitt løst telefonisk og på mail og ved samvær på ulike møter.  Det har vært et godt 
samarbeid med MDYEO Herman Meier på forskjellige nivåer.

Representasjon av Styret
DYEO har vært representert på distriktskonferansen, distriktssamlinger, PETS m.m..  DYEO var også 
representert på landssamlingen for utvekslingsstudenter i Kristiansund høsten 2007, og dette 
var også årets multidistriktskonferanse.  Styret var også representert på årets kurs for utreisende 
utvekslingsstudenter i Oslo i juni 2008.  

Antall studenter
D 2290 sendte ut 5 studenter  og fikk inn 9 studenter i løpet av rotaryåret:

 UT:
   Grimstad - Frankrike 
 Jarlsberg - Tyskland
 Kongsgård - USA
 Sem  - Mexico
 Tønsberg - USA
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 INN:
 Australia - Færder (jan 08)
   - Lyngdal (jan 07)
   - Ulefoss (jan 07)
 Brasil  - Sem
 Canada - Kongsgård
 Frankrike - Grimstad
 Tyskland - Jarlsberg
 USA  - Tønsberg

Utvekslingen er lavere enn forventet og vårt mål er fortsatt å komme opp i 15 studenter.
Vi ser fortsatt at det er Kristiansand, Arendal og Tønsberg området som har flest antall.  Telemark 
er p.t. lite representert og det er lenge siden det var studenter ute fra Grenlandsområdet.

Arrangement
Våre studenter har deltatt på samtlige arrangement som har vært avholdt for dem i løpet av året.  
På distriktskonferansen i Porsgrunn i september 2207 var kun våre egne studenter (inbounds) sam-
let.  Dette var en suksess for studentene som hadde et godt samvær og for Ungdomsutvelsklingen, 
som fikk gjennomført et ”primetime” opplegg under møtet (Takk til Guvernøren og hennes team 
som ga oss rikelig med til under presentasjonen i plenum). 
Våre studenter har deltatt på treff i Grimstad arrangert av Grimstad Inner Wheel.  Vi ga et bidrag på 
kr 3 000 til arrangementet.

Ambassadørkurs
Ambassadørkurset ble avholdt i Arendal lørdag 5. april og med totalt 31 deltagere.  Påtroppende 
guvernør Per Filseth (tidligere utvekslingsstudent) hilste og orienterte om Rotary.  Stor takk til Per, 
som samtidig hadde møte på sin AG’er i Grimstad.  Ellers takk til Ivar H Halvorsen, Arendal RK og 
Svein Line (Nedenes RK) som god hjelp.

Sertifisering
D 2290 er godkjent av RI for å drive med ungdomsutveksling.  

Økonomi
Regnskapet er ført av DYEO og vi har mottatt kr 40 000 i støtte fra distriktet.  
Regnskapet for Ungdomsutveksling skal etter Distriktsrådets vedtak integreres  i konsernregnskap 
for D 2290 fra og med rotaryåret 2008/2009
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         Studenter 2007/2008 sammen med nasjonale ledere for 
         ungdomsutveksling og DYEO, alle fra D 2290



9. Distriktets nettside/ web-arbeid

Status IT-arbeidet i 2290- 2007/2008
DICO( District Internet Communication Officer)  er Per Magne Berget fra Brevik RK

DICOjobben består hovedsakelig av følgende arbeidsområder:
•	 Vedlikehold	av	distriktets	hjemmesider
•	 Dataopplæring	av	klubbsekretærer	og	CICO
•	 Støtte	guvernøren	på	IT
•	 Daglig	datahjelp	for	klubbsekretærer	og	CICO
Distriktet
Det har kommet inn en god del informasjon som er lagt ut på distriktets hjemmesider i løpet av året. 
Mange presentasjoner fra opplæring, f.eks. på PETS og Distriktssamling, er lagt ut. Guvernøren har 
skrevet ukebrev, og 3 kvartalsbrev er lagt ut.

Klubbene
Mange klubber jobber bra med hjemmesider, men noen henger litt etter fremdeles. Det er ikke alle 
klubber som satser nok på CICO-jobben. Det viktigste er at klubbene får ut programmet og holder 
det oppdatert, slik at potensielle gjester kan se når de er interessert i å komme på et møte.
Bruk av klubbenes postkasser er ikke mye utbredt. Her er det noe å ta tak i.
Det er snakket om en revisjon av distriktets hjemmesider. Etter DICOs mening bør D 2290 vurdere 
å ta i bruk Web Computings opplegg basert på et publiseringsverktøy. Dette systemet er for tiden 
under omlegging, så dette blir vurdert først når det nye systemet er oppe og går.
Dataopplæring av klubbsekretærene har foregått på distriktssamlingen som vanlig. Det var ganske 
godt oppmøte. Det møter ingen CICO-er på distriktssamlingene pt. Bør de kalles spesielt inn?

Vedlikehold av medlemsregisteret på norsk Medlemsnett går nå veldig bra. Det samme gjelder frem-
møtestatistikker. De fleste klubbsekretærene håndterer nå systemet bra.

10. Regnskap 2007-2008
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Årsregnskap
Medlemskontingent fra de 46 klubbene i distrikt 2290 er inntektsgrunnlaget som finansierer dis-
triktsorganisasjonens ulike aktiviteter.  I Rotaryåret 2007/2008 har klubbene betalt 450 kr pr med-
lem i kontingent fordelt på 2 terminer, henholdsvis høst og vår. Av dette har distriktet viderebetalt 
110 kr pr medlem til NORFO (Norsk Rotaryforum) til dekning av diverse kostnader blant annet ved 
utarbeidelse og trykking av årboken som hvert medlem får.
I tillegg til den nevnte medlemskontingenten, har klubbene også betalt 50 kr til NORFO i handi-
camp-avgift.

Regnskapet viser at distriktets totale inntekter ble 1 092 462 kr mot budsjettert 1 090 000 kr. 
Kostnader til guvernørens klubbesøk og administrasjon ble 128 225 kr hvilket var noe lavere enn 
budsjettert. Som følge av høyt aktivitetsnivå og høy deltakelse på distrikts- og ledersamlinger, har 
kostnadene til nasjonale møter vært høyere enn budsjettert. Totale kostnader ble likevel noe lavere 
enn budsjettert, regnskapet viser at faktiske kostnader ble 1 045 291 kr mot budsjettert 1073 550 
kr.

Resultatet ble et overskudd på 40 561 kr (budsjett 11 450 kr).



11. Guvernørskifte D 2290

Guvernørskifte fant sted i vakre omgivelser på Mule Varde i Porsgrunn i nærvær av tidligere dis-
triktsguvernører, medlemmer av distriktsorganisasjonen, medlemmer av Porsgrunn RK og de to 
hovedpersonene med sine ledsagere. Porsgrunn RK utførte sitt verskap på en utmerket måte.

DG Laila Lerum oppsummerte året og takket alle i distriktsorganisasjonen for godt samarbeid og 
lagspill om arbeidsoppgavene og delte ut Porsgrunns glasskarafler og roser til distriktets syre samt 
enkeltpersoner som hadde gjort en ekstra innsats i rotaryåret. Hun ga kjedet videre til DG 
Per A Filseth som takket Laila for innsatsen og la fram sine mål og visjoner for rotaryåret 
2008-2009.

 

12. 
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Bokført egenkapital pr 30.06.2008 utgjør 646 732 kr. Innskuddet på distriktets bankkonto i DnB-
NOR var 454 173 kr. Likviditeten er god.
I tillegg hadde distriktet 349 307 kr innestående på Interessefondets bankkonto i Nordea Bank 
Norge.   

Regnskapsførsel
Etter anmodning fra foregående års revisor, er dette årets regnskap bokført i standard regnskaps-
program (Mamut). For å kunne sammenligne faktiske kostnader med budsjett og tidligere år, er det 
benyttet kostnadssteder (avdelingskonto) basert på samme inndeling av kostnadene som tidligere.

Registrering i Brønnøysund
Distrikt 2290 ble registrert i Brønnøysund i januar 2008 i henhold til vedtak på foregående års 
generalforsamling i september 2007.  

DG Laila Lerum takker distriktsrådet, distriktstyret og president i Porsgrunn RK for stor innsats i 
2007/2008. Videre takkes alle de 46 presidentene i D 2290. Vi ønsker DG Per A. Filseth til lykke 
med guvernørjobben i 2008/2009.



12. Interesseforeningen

Om interesseforeningen:
Rotary-året 2007/2008 er det andre året  Rotary Distrikt 2290 – Interesseforeningen, har vært i 
virksomhet. 
Ideen er å få etablert en form for reisestipend, som er tenkt å være et supplerende økonomisk 
tilbud til reiselysten og arbeidsvillig ungdom.  Målet er at vi gjennom et slikt stipend vil bidra til å 
legge tilrette for økt kontakt mellom mennesker fra forskjellige kulturer.  Ideen kom som en direkte 
oppfordring fra Rotary International om å tenke ut nye prosjekter i forbindelse med Rotary,s 100 års 
jubileum i februar 2005.

Registrering i Brønnøysundregistrene.
Interesseforeningen ble behørig registrert i Brønnøysundregistrene  17. januar 2007 med organisa-
sjonsnummer 990731632.

Interesseforeningens styre i 2007/2008 har bestått av:
DG    Laila Lerum, styreleder
IPDG Svein Aanestad
DGE  Per A. Filseth
Forretningsfører er PDG Jan M. Wesenberg

Opprettelse av bankkonto for Rotary Distrikt 2290 - Interesseforeningen.
Forretningsfører har opprettet en driftskonto i Nordea Bank Norge ASA, avdeling Kristiansand med 
konto nr. 6320.06.31244.

IPDG Svein Aanestad krediterte i sitt guvernørår  2006/2007 , 31. januar 2007 kontoen med kr. 
320.000,00 -.   PDG Egil Omdal avsatte kr. 20.000,00 i sitt regnskapsår  2005/2006 til Interesse-
foreningen.  Det samme vedtaket gjorde 
IPDG Svein Aanestad i sitt guvernørår 2006/2007, bokført den 7/3-2008.

Aktivitetsnivå 2007/2008:
Det er ikke utbetalt  stipend i Rotary-året 2007/2008.Det har vært en del forespørsler i anledning 
stipendet, men prosjektene har ligget klart utenfor Interesseforeningens formål.  Styret er innefor-
stått med at det tar tid å få tilbudet kjent i klubbene.

Trykking av brosjyre.
For å lette tilgjengeligheten har det blitt trykket en brosjyre  - som styret håper kan bli en interes-
sevekker. 

Innestående på kontoen.
Innestående på bankkonto 6320.06.31244 pr. 24/6-2008  kr. 349.306,58.
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13. Takkebrev fra R I-presidenten 
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Vedlegg 1: Klubbpresidenter 2007-2008

Arendal  Kari Rasmussen  Noroddvn 97, 4816 Kolbjørnsvik
Borre RK  Johannes Huneide  Raveien 323, 3184 BORRE
Brevik RK  Olav Winterkjær  Amandus vei 13, 3960 Stathelle
Bø RK   Stein Inge Grimsrud  Gåsefett, 3810 Gvarv
Farsund RK  Kåre Kalleberg   Danefjellvn. 18, 455o Farsund
Flekkefjord RK  Lilly Marie Kongevold  Groenes 47A, 4400 Flekkefjord
Færder RK  Gisle Bjørnstad  Lahellevn 9, 3140 Borgheim
Gimsøy RK  Tore Bakken   Grensegt. 42,3715 Skien

Grenland RK  Anders B Lunde  Bjørkedalsvn 385, 3948 Porsgrunn
Grimstad RK  Hjalmar Sunde   Strandtoppen 39, 4870 Fevik
Grøm RK  Rolf Groos   Langestrand 33 4879 Grimstad

Holmestrand RK Bjørn Nymoen   Hvittingfossveien 247, 3080 Holmestrand
Horten RK  Anders Johan Steensen Po.box 5844, 3194 Horten
Jarlsberg RK  Leif Øye   Nedre Vargv 15, 3124 Tønsberg

Kongsgaard RK Solveig Helgaas   Andøyfaret 64, 4623 Kristiansand
Kragerø RK  John Raymond Cheetham 3788  Stabbestad
Kristiansand RK Børre Kåss   Kvernstien 11, 4640 Søgne

Kristiansand V.RK  Bjørg Wallevik   Telgverksveien 5, 4632 Kristiansand

Kristiansand Ø.RK  Atle Tjelflott   Telgverksveien 32, 4632 Kristiansand
Kvinesdal RK  Elisabeth Andersen  Urefjellveien 17, 4480 Kvinesdal
Langesund RK Espen Hoell    Ulstrupsvei 5, 3960 Stathelle
Larvik RK  Øyvind Hurlen   Drengsroa 39, 3260 Larvik
Larvik Øst RK  Erik Gjestvang            Hospitalgata 33, 3263 Larvik
Lillesand RK  Hansen, Tor Asbjørn,   Batteriheia 3, 4790 Lillesand
Lyngdal RK  Kåre L. Svendsen  Allen 13, 4580 Lyngdal
Lågendalen RK Oddvar Steinsholt  Hanvold, 3277 Steinsholt
Mandal RK  Erik Harald Abramsen  Persheis 72, 4515 Mandal
Nedenes RK  Ebbe Jørgensen  Batteriveien 5, 4841 ARENDAL
Notodden RK  Berit Moe-Gumø  Bjønnekrv 12, 3684 Notodden
Nøtterøy RK  Herman Christensen  Dukenveien 27 A, 3133 Duken

Porsgrunn RK  Jan W. Sørensen  Østre Bjørntved vei 50, 3917 Porsgrunn.

Re RK   Ingerd Saasen Backe Flår Undrumsdalsveien 627,3178 Våle
Risør RK  Nils Martin Andersen Solsiden 1, 4950 Risør
Sande RK  Per Kveen   Skogfaret 3, 3070 Sande
Sandefjord RK  Simen Seeberg  Kodalv. 37, 3220 Sandefjord
Sandefjord Øst RK Anita Schumacher  Briskåsen 7, Sandefjord,

Sem RK  Kristen Ringvold  Saltkoppvn. 8, 3167 Åsgårdstrand
Skien RK  Einar Bough-Jensen  Borgelia 38, 3711 Skien
Skien Vest RK  Birte Aas   Håkonsgt 4,3722 Skien 
Stavern RK  Svein Hagen,   Florenveien 42, 3265 Larvik 
Stokke RK  Terje Olav Austrheim  Vearveien 13, 3173 Vear
Svelvik RK  Aase Britt Andersen  Fiolveien 16, 3060 Svelvik
Tvedestrand  RK Ole Devold   PB 141, 4902 Tvedestrand
Tønsberg  RK  Karl Trygve Madsen  Thueveien 17, 3121 Nøtterøy
Ulefoss RK  Harald Eidissen  Kåsene 9, 3830 Ulefoss
Vennesla RK  Sally Vennesland  Erleveien 22, 4700 Vennesla
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Vedlegg 2: Guvernørens klubbesøksprogram  

Klubb      Dato     Kl.
      August 
Mandal     13  Ma      19.00
Kvinesdal     14  Ti      18.00
Vennesla     20  Ma      18.00
Larvik      21 Ti           18.30
Lyngdal     22  On      18.00
Kristiansand     23 To      18.15
      September     18.30
Kristiansand Vest    17 Ma       18.00
Kongsgaard+ KristiansandØ   24 Ma      18.00
      Oktober 
Lillesand     1   Ma      18.30
Gimsøy     2   Ti      18.30
Skien      3   On      19.00
Tvedestrand     8   Ma      18.45
Nedenes + Arendal    9   Ti      18.00
Stavern     10 On      18.30
Holmestrand     22 Ma      19.00
Horten     23 Ti      18.30
Jarlsberg     24 On      18.15
Stokke      25 To      18.30
Kragerø     29 Ma      18.00
Sande      30 Ti      19.30
Sem      31 On      18.15
      November 
Nøtterøy     5    Ma      18.30
Tønsberg     6    Ti      18.15
Re      7    On      18.30
Borre      12  Ma      18.30
Svelvik     13  Ti      19.00
Sandefjord+ Sandefjord Øst  14  On      18.00
Larvik Øst     15 To      18.30
Færder     20  Ti      19.00
Lågendalen     21  On      20.00
Brevik + Langesund    22  To      18.00
Flekkefjord+Farsund    23 Fre      19.00
Notodden     26  Ma      20.00
Grimstad     29  To      18.30
      Desember 
Skien Vest     3   Ma      18.30
Grøm      5   On      19.00
Ulefoss     13 Tors     18.30
Porsgrunn + Grenland   17  Ma 18.30
      Jan 2008/ Våren 2009 
Bø      07 Ma      18.00
Risør      03 Ma febr ( besøkt av AG tidligere) 18.00
Farsund     05 Ma mai (2.besøk)    18.00
Kragerø     09 Ma juni ( 2.besøk)   18.00
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Vedlegg 3: Program for Distriktskonferansen
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Vedlegg 4: Medlemsutvikling i klubbene

Rotary      Medlemmer 30. juni 07 Medlemmer 30 juni 08  Utvikling 
klubb      Totalt       Kvinner  Kvinner      Totalt  07-08  

Arendal  58  9  8        56    -2
Borre   26  4  2        22    -4
Brevik   48  5  7        51   +3
Bø   25  1  1        25     0
Farsund  37  4  3        39   +2
Flekkefjord  58  4  6        59   +1
Færder  40  18  18        39    -1
Gimsøy  42  2  2        41    -1
Grenland  28  5  4        26   - 2
Grimstad  62  2  2        62     0
Grøm   41  0  0        41     0
Holmestrand  46  0  0        42    -4
Horten  30  2  2        25    -5
Jarlsberg  58  3  2        55    -3
Kongsgaard  43  7  6        42    -1
Kragerø  38  5  6        38     0
Kristiansand  79  15  15        80   +1
Kristiansand Vest 36  7  10        40   +4
Kristiansand Øst 44  10  11        44     0
Kvinesdal  16  7  7        15    -1
Langesund  36  8  11        37              +1
Larvik   59  7  8        58    -1
Larvik Øst  38  7  8        43   +5
Lillesand  43  6  6        42    -1
Lyngdal  29  5  5        31   +2
Lågendalen  26  7  7                   27   +1
Mandal  69  8  9        70   +1
Nedenes  44  6  6                   43    -1
Notodden  44  6  7        43    -1
Nøtterøy  60  4  4        60     0
Porsgrunn  61  9  12        70   +9
Re   25  7  7        25     0
Risør   59  7  8        61   +2
Sande   31  2  4        35   +4
Sandefjord  61  15  13        55    -6
Sandefjord Øst 64  7  8        58    -6
Sem   58  4  4        57    -1
Skien   49  2  2        46    -3
Skien Vest  38  12  13        42   +4
Stavern  31  0  0        30    -1
Stokke   54  4  3        50    -4
Svelvik  38  2  2        40   +2
Tvedestrand  30  3  3        27    -3
Tønsberg  75  10  12        71    -4
Ulefoss  32  4  4        31    -1
Vennesla  27  3  4        29   +2
Totalt   2036  265  282     2023  - 13
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Vedlegg 5: Organisasjonskart D 2290 - 2007/2008

29



PROTOKOLL FRA 
GENERALFORSAMLING 

I
ROTARY DISTRIKT 2290

1.  Åpning
 Generalforsamling i Rotary International District 2290 ble avholdt på Hotell Vic, Porsgrunn  
 den 9. september 2007. 
 
 Generalforsamlingen ble åpnet av distriktsguvernør Laila Lerum. Det fremkom ingen bemerk 
 ninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
 Tilstede var 40 av totalt 46 klubbene i distrikt 2290, fraværende var
 røm RK
 Holmestrand RK
 Larvik RK
 Lillesand RK
 Sandefjord RK
 Tvedestrand RK
 Sigurd Kokkersvold ble valgt til møteleder.
 Jan-Henrik Christiansen, distriktssekretær, ble valgt til protokollfører.
 President i Porsgrunn RK, Jan W Sørensen og president i Grenland RK, Anders B Lunde ,  
 ble valgt til å undertegne protokollen sammen med protokollfører og møteleder.

2.  Årsberetning og regnskap 2006 - 2007
 Avtroppende distriktsguvernør Svein Aanestad gjennomgikk årsberetning, årsregnskap og 
 revisor beretning for guvernøråret 2006 – 2007. Deretter ble åreberetningen og årsregn-
 skapet godkjent. 
 
3.  Valg av revisor 
 Erik Gudbrandsen, Skien Vest RK ble valgt til revisor for guvernøråret 2007 – 2008.
 
4.  Valg av District Governor Nominee
 Fred Schwabe–Hansen, Risør RK, ble valgt til District Governor Nominee (DGN) for 
 2009-2010

5.  Nominasjon av komitémedlem som skal velge RI Director for 2010-2012 
 Egil Omdal ble valgt til komitémedlem som skal velge RI Director for 2010-2012, 
 varamedlem Svein Aanestad. 

7.  Nominasjon til distriktets representant i lovrådet  
 Edrund Olaisen ble valgt som distriktets representant til CoL 2010, lovrådet, med Jan M. 
 Wesenberg som vararepresentant  

8.  Årsberetning og regnskap for Interesseforeningen (Aktivitetsfondet)
 Jan M Wesenberg gjennomgikk årsberetning og regnskap 2006 – 2007. Deretter ble årsbe 
 retningen og årsregnskapet godkjent.
 Etter forslag fra styret v/ IPDG Svein Aanestad vedtok generalforsamlingen å overføre 
 kr. 20.000,- fra Distriktets overskudd i 2006 / 2007 til Interesseforeningen.
 Interesseforeningens kontonr 6320.06.31244 krediteres med de vedtatte kr 20.000,-

Vedlegg 6: Referat fra generalforsamling 9.september 2007
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 9.  Valg av styre 2007-2008 for Interesseforeningen  
 Som medlemmer av Interesseforeningens styre ble valgt:
 Laila Lerum, styreleder
 Svein Aanestad, styremedlem
  Per A Filseth, styremedlem
 Som forretningsfører ble valgt Jan M Wesenberg, som også alene tegner/disponerer 
 Interesseforeningens bankkonto i Nordea, kontonr 6320.06.31244

10.  Valg av Distriktsråd
 Distriktsrådet for Rotary Distrikt 2290 består av:

 Guvernør Laila Lerum (leder)
 Medlemmer:
 IPDG Svein Aanestad
 PDG Egil Omdal
 PDG Nils Petter Svanholm
 PDG Finn Otterstad 
 DGE Per A Filseth
 DGN Fred Swabe-Hansen

11.  Vedtekter 
 Forslag til vedtekter for Rotary Distrikt 2290 ble fremlagt og referert og enstemmig 
 godkjent. 

12.  Registrering i Brønnøysund
 Det ble vedtatt å registrere distriktet i Brønnøysund.

Mer forelå ikke til behandling. Alle vedtak i generalforsamlingen og gjengitt som her ovenfor, har 
skjedd ensstemmig. 

Porsgrunn, 9. september 2007

……………………………….     ……………………………….
Jan.W Sørensen     Anders B Lunde
President, Porsgrunn RK    President, Grenland RK

……………………………………….    ……………………………….
Jan-Henrik Christiansen    Sigurd Kokkersvold
Protokollfører      Møteleder

Vedlegg: Vedtekter 
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