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Sammendrag 
Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner 
med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge 
guvernøråret på dette grunnlaget, og  videreføre det som etter hvert er blitt 
distriktets særpreg og tradisjon. Medlemstallet har sunket, men har tatt seg 
betydelig opp mot slutten av året. RI Zürich har gitt oss kompliment for god 
administrasjon av distriktet. Møter og seminarer har vært godt besøkt. Alle 
klubbesøkene har vært svært givende. De prioriterte arbeidsområder har vært 
gjennomført på omtrent samme nivå som tidligere år og på linje med  øvrige 
norske distrikter. På vesentlige områder har distriktet markert seg spesielt. 
Dette gjelder særlig bidrag til Polio Plus og ungdomsutvekslingen. De varslete 
finansielle innskrenkninger for arbeidet med TRF  saker har ikke påvirket  
dette året. Generalforsamlingen vedtok en viktig reform ved at 
regnskapsperioden ble endret slik at denne i fremtiden samsvarer med 
guvernøråret. Dette gjør budsjettering og kontroll vesentlig enklere. 
Samarbeidet med egen klubb, Nedenes RK, har vært det aller beste og skal ha 
sin del av takken for all positiv medvirkning til gjennomføring av mitt 
guvernørår. 
 

 Distriktsstyrets sammensetning   
 Distriktsguvernør Per A. Filseth 
 Distriktssekretær Alf Venemyr 
 Distriktskasserer Gunnar Rustekaas 
 District trainer Ingrid Grandum 
Berget 
 TRF-ansvarlig Svein Aanestad 
 Serviceprosjekter Internasjonale    
 Edrund Olaisen 
 Medlemsutvikling Laila Lerum, 
 IT-ansvarlig Per Magne Berget 
 Ungdomsutveksling Stein Graf 
 GSE/Round Trip Knut Børge Knutsen 
 RYLA Ragnhild Flåtten Johansen 
 Kommunikasjoner/PR Petter Høst 
 Rotaract Niels Jørgen Andersen 
 Ungt entreprenørskap Erling Reite 
 Distriktskonferansen, leder Monika    
 Omholt.  
AG’er: Ole J. Devold, Heidi 
Christoffersen, Ivar Hauler Halvorsen, 

Brian Jacobsen, Svein-Erik Bergsholm, Tore Gullichsen.,                                   
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            Distriktsrådet (Del av Distriktsstyret) 

Sammensetning:   DG Per A. Filseth, PDG Nils-Petter Svanholm, PDG Egil 
Omdal, PDG Svein Aanestad, IPDG Laila Lerum, og DGE Fred Schwabe 
Hansen. Observatører har vært DGN Inger-Britt Zeiner og DGNN Ingrid 
Grandum Berget. 
 
Saker som har vært til behandling i Rådet har i stor grad vært preget av  
informasjon og spørsmål fra guvernøren der det søkes råd. Alle vedtak 
har vært enstemmige. Regulære møter har vært avholdt i forbindelse 
med distriktskonferansen, PETS, presidentsamling og guvernørskifte. I 
tillegg har det vært avholdt et møte 25. november om arbeidet med 
vedtektsendring i NORFO. Spørsmål bl.a. om etablering av Awardskomite,  
forslag til infoplakat, støtte til deltakelse i symposium om vannprosjekter 
og medlemssymposier ble i tillegg behandlet pr epost. 

 

  Forberedelser til guvernøråret 
 

 Governor Elect Training Seminar (GETS) ble gjennomført av 
NORFO for de norske guvernørene 27. – 29. april 2007. Dette ga oss mye 
av faktagrunnlaget for guvernørvervet. Det var også første møtet mellom 
de kommende norske guvernørene. I de to årene som er gått har vi fått 
mye med de hverandre å gjøre, - og mange har etter hvert utviklet et 
nært vennskap.  

 
 Den årlige ledersamling for distriktsstyret ble lagt til Arendal 29. 

februar – 1. mars 2008.   
 
          PETS og Distriktssamling ble avholdt delt på to steder, Arendal 7. –    

 8. 02., og i Langesund 28. – 29.03.2008 slik det har vært praksis de 
senere årene. 42 klubber var representert. Det fremlagte budsjettet ble 
godkjent på distriktssamlingen.  
 
 I tillegg til de ordinære PETS’ene gjennomførte district trainer  to mini-
PETS for 4 innkommende presidenter som ikke hadde  mulighet til å møte 
på de ordinære,  eller som kom inn i funksjonen etter at opplæringen var 
gjennomført. Tilbakemeldingene fra  deltagerne var gode. De opplevde 
samlingene som nyttige, motiverende og inspirerende. 
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Gjennomføring av 2 PETS/Distriktssamlinger er meget ressurskrevende 
og det må settes spørsmål ved om dette er riktig bruk av distriktets 
midler.  
 

 2 AG-symposier ble gjennomført. Det siste i Gjeving 4. – 5. april ble 
holdt som strategimøte uten at programmet var fastsatt på forhånd. 
Erfaringene med dette var gode.  
            
Opplegg og gjennomføring av samlingene var samarbeid mellom District 
Trainer Ingrid Grandum Berget og distriktsguvernøren. Stor takk til 
Ingrid! 
 

 I uka forut for Guvernørskolen var de kommende guvernører invitert 
til Home Stay som rotarianeres gjester i Florida. Her møtte vi i flere 
lokale rotaryklubber og fikk en innsikt i hvordan Rotary fungerer i USA. 
 

 Guvernørskolen (International Assembly)  
ble avviklet i San Diego dagene 13.-20. januar 2008 under innkommende 

RI president DK. Lees ledelse. 
Sentralt stod mottoet Make Dreams 
Real og presentasjonen av 
presidentens mål for året 2008 – 
2009; utslette polio, fremme helse og 
bekjempe sult,  skaffe rent vann og 
arbeide for leseferdighet overalt i 
verden. Hans spesielle satsingsområde 
om å redusere barnedødeligheten 
forener disse  målområdene.  Bildet 
viser ”DK” og hans kone, guvernøren og 
hans Rita og det andre er fra 
presentasjonen av de deltakende 
nasjoner. 

 
           
 

 Convention i Los Angeles ble holdt dagene 15.-18. juni 2008 og var   
både et  arbeidsseminar og ledd i utdanningen av de kommende   
guvernører, men også et sted for  å søke kontakter som jeg senere    
har hatt utbytte av.  

 

  Distriktskonferansen  
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ble arrangert under mottoet nærhet og ansvar, som skulle gjenspeile 
Rotarys fundament. Professor Guttorm Fløystad tok som første 
hovedtaler for seg etikk og andre hovedtaler direktør Svein Tveitdal 

(tidl. leder for 
FN,s miljø-
organisasjon) 
tok for seg 
miljøet som 
fredsfaktor.  
På den faglige 
delen lørdag 
deltok 204.  
Banketten ble 
holdt på Clarion 
Tyholmen 

Hotell med 180 gjester.  Bildet viser koret Belmondo som åpnet 
internasjonalt med Velkommen til distriktskonferanse på mange 
verdensspråk. Arrangørklubben satt igjen med et overskudd som gjør økt 
innsats i planlagte prosjekter mulig. Undertegnede deltok på 
distriktskonferansene i Ålborg som representant for de nordiske 
distrikter og i Bergen for de norske og mottok selv  RI-presidentens 
representant, finske Børje Thorström, danske Finn Munk,  guvernør i 
1440, representant for de nordiske distrikter og  2310’s guvernør Lars 
Eide, representant for de norske distriktene,  som sine gjester.  
 

 Generalforsamlingen 
Blant sakene som ble vedtatt var at budsjettåret ble endret slik at alle 
utgifter belastes det guvernøråret hvor de betales. Nyordningen trer i 
kraft fra guvernøråret 2009 – 2010 og medfører endringer i 
budsjetteringen første året. Distriktets vedtekter ble justert i samsvar 
med de internasjonale stemmerettsregler. 
Distriktet skal søke status som pilotprosjekt under det internasjonale 
utviklingsprosjektet for TRF, Future Vision Plan. På generalforsamlingen 
møtte 70. Under forhandlingene ble det arrangert program for ledsagere. 
 

 Presidentsamling ble arrangert i Arendal 9. – 10. januar 2009. Der 
ble det lagt vekt på  presidentenes egne erfaringer så langt og gitt påfyll 
i form av faktainformasjon og inspirasjon. Særlige temaer i fokus var 
Polio Plus og medlemsutvikling. Også her ga deltagerne gode 
tilbakemeldinger. 
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 AG-ene.  
           Alle unntatt én hadde vært AG’er en eller flere ganger før. Disse                    
           representerte derfor et verdifullt forum å søke råd i.  Alle AG’ene har   
          sendt sine årsrapporter særskilt. Så langt tiden tillot møtte AG’ene   

var også verdifulle medarbeidere når det skulle sikres at alle klubbene          
til klubbmøtene sammen med guvernøren, noen på alle klubbmøtene.        
AG’ene sendte rapporter og annet i rett tid.  
 
Flere av AG’ene gjennomførte egne møter med sine presidenter og 
klubber. F.eks arrangerte AG Svein-Erik Bergsholm for sine ni klubber i 
Tønsbergområdet tre presidentmøter der sentrale rotarysaker ble 
drøftet. Referatet fra siste møte, den 15. mai, nevner tilbud om kurs til 
nye medlemmer, plan for kommende inter citymøter og presidentmøter, 
registrering av klubbene i Brønnøysundregisteret.  
 
AG’ene melder om at klubbene med fordel kunne søke råd hos AG’ene 
oftere enn det som nå er tilfelle. Det foreliggende spørsmål om revisjon 
av AG’områdene får støtte. Omorganisering bør kunne redusere til 5 
AG’er, blir det sagt. 

  

 Norsk Rotary Forum, NORFO 
NORFO  er de 7 norske guvernører. I  møte av disse gjøres vedtak om 
hva NORFO skal påta seg av oppgaver og i hvilket omfang. I viktige saker 
kreves enstemmighet.   
 
Styret er NORFOs eksekutive organ og er underlagt de vedtak som 
NORFO gjør.  
 
Under Per Ottesens kyndige ledelse har styret gjort mulig å gjennomføre 
de multidistriktsaktiviteter  NORFO har bestemt, på mange områder helt 
vesentlige for de norske distrikters fortsatte virksomhet. Guvernørene 
har uttrykt anerkjennelse for styrets arbeid. 
 

 Tre av våre medlemmer har hatt oppgaver i NORFO dette 
rotaryåret. PDG Egil Omdal, Mandal RK, styremedlem, PDG Edrund 
Olaisen, Langesund RK, leder informasjonskomiteen og MDYEO Herman 
Maier, Færder RK, leder ungdomsutveksling. 
 

 Høstmøtet ble avholdt 30. september 2008. Sentrale drøftinger 
var PWC rapporten om NORFO´s arbeidsoppgaver og organisering, og 
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forslag fra Redistricting komiteen om eventuelt ny inndeling i 6 distrikter 
dersom D-2270 ikke oppnår RI´s krav om antall medlemmer og klubber. 
  
Under behandlingen av konsulentrapporten fra Price Waterhouse Cooper 
om  NORFO’s oppgaver og arbeidsmåte fremmet D-2260 et forslag på 
oppsplitting av NORFO som de andre distriktene trengte mer tid til å 
gjennomgå. På et ekstraordinært møte i NORFO 4. desember ble 
NORFO´s organisering drøftet. En arbeidsgruppe ble nedsatt under 
ledelse av DG Per A. Filseth. Gruppen formulerte selv sitt mandat i 
samråd  med NORFOs medlemmer og på bakgrunn av den behandling saken 
hadde fått. Gruppen skulle fremme forslag til nye vedtekter som skulle 
fremlegges på Vårmøtet for endelig vedtak. Gruppen leverte enstemmig 
innstilling. 
 

 Vårmøtet ble avholdt 29. mars 2009. Sentrale drøftinger var 
forslag til nye vedtekter, strategiplanen, budsjett for 2009 - 2010 og 
forslaget om organisering av distriktene, alle vedtak var enstemmige. 
Forslaget om å ikke overføre 5 klubber fra 2310 til 2290 ble senere 
behandlet av guvernørene pr. epost og det var enstemmighet om at dette 
falt inn under vårmøtets formulering om ” mindre endringer”. Distrikts-
grensene for 2290 blir dermed uendret.  

 
Budsjettet viste et underskudd på over 500.000 kr. med uendret 
kontingent. Vårmøtet var enig i at man ikke kan fortsette med 
underskuddsbudsjettering, og kontingenten ble økt med kr. 40 fra år 
2010-2011. Det innkommende styre fikk i oppdrag å gå gjennom alle 
kostnadsposter i budsjettet en gang til og fremme et endelig forslag på 
Høstmøtet 2009. 

 

 Klubbesøkene 
Distriktets 46 klubber fikk alle besøk av guvernøren minst en gang. Noen  
hadde flere besøk i forbindelse med spesielle anledninger, f.eks 
temakvelder om TRF, medlemskapsutvikling og polio. Klubbesøkene ble 
gjennomført som en times styremøte og deretter møte med klubbens 
medlemmer. I alle unntatt ett tilfelle var det individuelle møter. Møtet 
der to klubber møtte sammen var etter min erfaring  mindre optimalt 
fordi den klubben som ikke hadde møtedag var svakt representert. Jeg 
oppfattet alle besøkene som særdeles interessante og positive, klart den 
oppgaven som ga meg mest i min guvernørtid! Klubbene tok godt imot meg 
og sørget for å gjøre møtet med guvernøren  til en spesiell festkveld.  
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8 klubber kunne feire  jubileer i løpet av året:   
75 år: Larvik RK, Sandefjord RK, Porsgrunn RK. 
60 år: Horten RK, Risør RK. 
40 år: Grimstad RK, Kristiansand Vest RK 
10 år: Færder RK  
Guvernøren var representert ved alle jubileer bortsett fra ett der 
jubileet ikke ble markert. I alle jubileene ble det overlevert 
gratulasjoner, hilsener fra RI-presidenten og en gave fra distriktet til 
TRF-kontoen til jubilanten på kr. 2000. Alle jubileer der guvernøren var 
til stede var flotte arrangementer og med god stemning. 

 

  Medlemsutvikling 
 
                             
             

        

Opptak av nytt medlem er fest i alle klubber. Her tar  president Tone Kolbenstvedt 
i Nedenes opp Atle Ryssgård.  
 
Arbeidet i distriktet med å rekruttere og med å beholde  medlemmene 
har vært hatt første prioritet i dette rotaryåret. Mange klubber har 
nedlagt stort engasjement og oppfinnsomhet i organsieringen. Flere 
klubber har oppnådd gode resultater, Bø med 8 nye og Nedenes med 9 
nye medlemmer, noen mer enn 20 % medlemsøkning. 5 klubber har ikke 
mistet noen medlemmer: Grimstad, Holmestrand, Nedenes, Re og Svelvik.  
Dessverre har det ikke vært mulig å skaffe nye medlemmer i 5 av våre 
klubber. Flere klubber har tatt opp medlemmer som har innvandret til 
landet. Distriktet har kvinneandel på 14.9 %, litt over landsgjennom-
snittet,  men likevel et stykke igjen til målet på 20%. Gjennomsnitts-
alderen er høy i alle norske distrikter, men vår er gått ned med ett år til 
61.3 år. Våre kvinner forynger oss med å være gjennomsnittlig 10 år 
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yngre enn mennene.  Ved guvernørskiftet var medlemstallet 2006, mot 
2023 ved årets begynnelse, likevel en betydelig fremgang fra det laveste 
tallet i november med 1974 medlemmer. Som det vil være kjent 
gjenspeiler disse tallene at vi mistet en hel klubb med 20 medlemmer. 

 
Første prioritet betyr at det har vært nedlagt særlig arbeid i 
medlemsrekrutteringen: Appell i alle klubbesøk. Særlig fokus i PETS, 
presidentsamling, det har vært avholdt 2 seminarer om 
medlemsrekruttering og ett kvartalsbrev har vært spesielt viet dette. 

    Seminarene var et fellestiltak som DG Per og DGE Fred sto bak.  De fant    
sted den 22. april på Hotell Ernst i Kristiansand med ca 40  fremmøtte og 
på Hotell Vic i Porsgrunn den 6. mai der vi var vel 30 deltakere. 
 
Laila Lerum, distriktsansvarlig for medlemsutviklingen, la opp og 
gjennomførte seminarene. (Hun fortsetter med ledelsen av 
medlemsutviklingen også i DG Freds år). Programmet omfattet  
• Hvordan gjøre medlemskap i Rotary attraktivt for travle mennesker? 
• Hvordan motivere til å beholde medlemskapet ved oppfølging og 

aktivisering av medlemmene? 
• Rekrutteringsplan for klubben, innhold og metode 
• Gode, konkrete eksempler fra klubber som har fått det til 
• Forberedte innlegg fra noen presidenter 
• Medlemsundersøkelser – hva og hvordan 
• Erfaringsutveksling mellom klubber 
• Konkret arbeid med tiltaksplan for klubbens medlemsutvikling 
Distriktet har en 3-årig strategi for medlemsutvikling og klubbene ble 
oppfordret til å gjøre det samme. 

 
Nye medlemmer i Nedenes Rotary Klubb: 
 

 Isaac     Noor   Erik  Atle   
Isaac Essilfie. lege, indremedisin. 39 år. Har venner i klubben, møtt som gjest.  
Ahmed Baluch Noor, dataingeniør, 60 år. Har venner i klubben, møtt som gjest. 
Erik M. Torkildsen, lege, pensjonist 73 år. Har vært medlem før. 
Atle Ryssgård, sivilingeniør, 65 år, Har møtt som gjest i klubben. 
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TRF-komiteens rapport for 2008 – 2009 
     

PDG Edrund Olaisen, som i en årrekke har 
vært distriktets DRFCC (District Rotary 
Foundation Committee Chair), ble utpekt til 
RRFC (Regional Rotary Foundation Chair). Det 
ble derfor nødvendig med en ny 
distriktsleder, undertegnede ble spurt, og 
aksepterte. Edrund er likevel stadig medlem 

av komiteen, som ser slik ut: PDG Svein Aanestad (leder), PDG Edrund 
Olaisen (Langesund RK), PP Odd Svang-Rasmussen (Tønsberg RK), PP Ole 
Devold (Tvedestrand RK), og Knut Børge Knutsen (Færder RK). Sistnevnte 
har hånd om GSE (Group Study Exchange). 

 
Det er holdt to komitemøter (03.09.08 og 24.03.09). Ellers har det vært 
atskillig kontakt komitemedlemmene imellom via telefon og epost. 

  
 Opplæring: det er arrangert i alt fire opplæringsseminarer med 

brukbart frammøte av nøkkelpersoner fra klubbene: i Kristiansand 
(20.08.08 og 12.11.08), Tønsberg (03.02.09) og Porsgrunn (10.02.09). 
Instruktører har hovedsakelig vært komitemedlemmene. 

 
 Future Vision Plan:  Det er besluttet at TRF (The Rotary 

Foundation) har behov for en omstrukturering/modernisering. Det er lagt 
en plan for dette, The Future Vision Plan. 100 distrikter på verdensbasis 
er plukket ut som pilotdistrikter for å prøve dette ut før planen settes ut 
i livet. Det var enstemmighet i distriktet om å søke om å bli pilotdistrikt. 
Da det viste seg at vi ikke var blant de som ble plukket ut, vil komiteens 
virksomhet fortsette som før inntil videre. 

   
 Tilgjengelige midler: Vi har for inneværende år ca USD 51000 av 

DDF-midler  på distriktets konto. RI oppfordrer oss til å yte av disse 
midlene til Polio Plus Challenge. Vi har allerede bevilget USD 5000, og 
kommer trolig til å doble dette. 

 
 MG (Matching Grants): TRF har også fått merke den globale 

finanskrisen, og en rekke tiltak er satt i verk for å redusere 
utbetalingene fra fondet. Dette har ført til at utbetalingene av Matching 
Grants ble stilt i bero for en periode. F.o.m 01.07 skal det igjen være 
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mulig å søke, så det skulle stadig være muligheter. Vi har sett en økende 
tendens fra våre klubber til å engasjere seg i prosjekter der 
finansieringen delvis er basert på Matching Grants. Flere prosjekter er 
sluttførte i inneværende år, og i skrivende stund er det kun Holmestrand 
RKs Sunrise/Kampala-prosjekt som enda er ”pending”.  
 

 District Designated Grants: USD 4667 (ca NOK 32000) kunne i år 
disponeres til lokale prosjekter i distriktet. Fem søknader fra i alt fire av 
distriktets klubber søkte, og pengene ble broderlig fordelt på verdige 
prosjekter av ganske så forskjellig art. 

 
 Innbetaling: Ved guvernørskiftet er det fra distriktet betalt inn 

USD 27198 til The Annual Fund, noe som svarer til USD 13,60 pro capita. 
(Forrige år var tallene 69019 og 34,12) Selv om litt av fjorårets 
rekordinnbetaling skyldes feilføring på et par klubber, så øynes likevel en 
betydelig svikt. Dette kan delvis forklares ved at det samtidig blir 
presset sterkt på for bidrag til å møte Bill Gates’ 200 mill $ Challenge. Så 
kan vi til gjengjeld skryte av at vi er det norske distriktet som har ytt 
mest til Polio så langt. Stokke RK er i år den klubben som leder 
statistikken for innbetaling til AFP med USD 69,76 pro capita. Deretter 
følger Langesund og Kongsgaard.  
                                              PDG/ DRFCC Svein Aanestad. 

 

 VSG (Voluntary Service Grants):  
Svein Aanestad med hustru fikk inneværende år innvilget USD 6000 til 
støtte for frivillig tannlegearbeid i Guatemala. De var borte i hele april 
måned, og oppdraget var både fruktbart og givende. De var, imidlertid, de 
siste som fikk VSG på det nevnte prosjektet. Utbetalingene ble 
suspendert, og vi har senere fått å vite at ordningen med VSG er helt og 
endelig faset ut. Heretter må vi belage oss på å dekke alt selv, evt søke 
støtte fra andre hold.  
 
Jeg benytter anledningen til å berømme Svein og Anne Grethe for 
iherdig og uegennyttig innsats, så vidt jeg vet for 12. gangen.      
 

 

 Polio Plus 
Polio Plus kampanjen startet opp i november 2008 ved at distriktets 
klubber ble anmodet om å sette av tid til et Polio Plus møte i 
januar/februar 2009, etter at kampanjeleder PDG Egil Omdal ga en 
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presentasjon på presidentsamlingen i januar 2009. Guvernørene i Norge 
var blitt enige om at klubbene skulle bidra med et beløp tilsvarende kr 
500 pr medlem i løpet av 2009. Det ble sendt ut et spesialnummer av 
ukebrevet da den nye gaven fra Bill og Melinda Gates ble kjent.  
 
Egil Omdal laget også en  oppdatert power point presentasjon som ble lagt 
ut på hjemmesiden. Deretter ble det laget et eget kvartalsbrev om vårt 
engasjement med konkrete råd om hvordan medlemmene kunne bidra. Egil 
Omdal gjentok sin presentasjon på PETS i mars 2009. Dette skulle sikre 
vårt bidrag til de første 100 mill. USD slik at Rotary kan motta gaven fra 
Bill og Melinda Gates Foundation.  
 
Vi må regne med at vi må bidra med et nytt beløp innen 1. juli 2012 for å 
dekke opp RI´s forpliktelser etter den nye gaven fra Bill og Melinda 
Gates på 250 mill.USD. 
Pr. 30 juni er det  kommet inn USD 18750 fra vårt distrikt. Det er ennå 
tid frem til utgangen av 2009 til å nå målet om NOK 500 pr. medlem. 

    
         

 Ungdomsutveksling  
 

Styret har i dette året bestått av Stein Graf (DYEO) Sem RK, Tone 
Marie Kolbenstvedt, Nedenes RK. og Øyvind Midtgaard, Langesund RK.  
Saker er blitt løst telefonisk og på mail og ved samvær på ulike møter.  
Det har vært et godt samarbeid med MDYEO Herman Meier. 

 
DYEO har vært representert på distriktskonferansen, distriktssamlinger, 
PETS m.m..  Stein Graf og Tone M Kolbenstvedt var også representert på 
landssamlingen for utvekslingsstudenter i Bodø høsten 2008, og dette var 
også årets multidistriktskonferanse.  Vi var også representert på 
fellesmøte i Oslo i februar og på årets kurs for utreisende 
utvekslingsstudenter i Oslo i juni 2009.   
 
D 2290 sendte ut 9 studenter og fikk inn 8 studenter i løpet av 
rotaryåret: 

 
 UT: 
   Arendal   - Australia 
 Flekkefjord   - Mexico  
 Færder - Tyskland 
 Jarlsberg - Frankrike 
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 Kristiansand - 2 x USA 
 Nedenes - Australia 
 Risør  - USA 
 Sem  - Mexico 
 
 INN: 
 Australia - Arendal (jan 09) 

Færder (jan 08) 
- Nedenes (jan 09) 

Frankrike - Jarlsberg 
 Mexico - Flekkefjord 
   - Sem 
 Tyskland - Færder 
 USA  - Kristiansand 
 

Utvekslingen er noe lavere enn forventet, men ligger likevel høyt i forhold 
til de øvrige norske distrikter. Vårt mål er fortsatt å komme opp i 15 
studenter. 
 
Begge våre studenter i Mexico kom hjem før avtalt tid på grunn av 
utbrudd av svineinfluensa i landet. 

 
Våre studenter har deltatt på samtlige arrangement som har vært 
avholdt for dem i løpet av året.  På distriktskonferansen i Arendal i 
september 2008 var kun våre egne studenter (inbounds) samlet.  Dette 
var en suksess for studentene som hadde et godt samvær og for 
Ungdomsutvekslingen, som fikk gjennomført et ”primetime” opplegg under 
møtet. DYEO Stein Graf takker guvernøren og hans team som hadde 
avsatt god tid til presentasjonen i plenum. Våre studenter deltok på 
høsttreffet i Bodø og fikk også anledning til å prøve fiskelykken og deltok 
på treff i Holmestrand arrangert av Inner Wheel.   
 
Ambassadørkurset ble avholdt i Porsgrunn lørdag 28. mars og med totalt 
40 deltagere.  Påtroppende guvernør Fred Schwabe-Hansen hilste og 
orienterte om Rotary.  Stor takk til Fred. Ellers takk til Bjørg Karin 
Gjervik (Porsgrunn RK), Svein Line (Nedenes RK) og Cato Lyche Gulli 
(Kolsås RK) for god hjelp. 
 
D 2290 er nå godkjent av RI for å drive med ungdomsutveksling.   
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 Rotaract 

 
Det er en voksende forståelse og interesse for å etablere nye 
Rotaractklubber, selv om det fortsatt er et begrenset gjennomslag. Det 
ventes imidlertid at klubber  blir chartret i Kristiansand og i  

          Grenland i løpet av neste rotaryår/guvernørperiode. 
  

I Kristiansand er det under ledelse av Peter Stray-Röding etablert et 
styre som arbeider med å etablere en klubb i løpet av høsten 2009. I 
Grenland er et styre under etablering ledet av Marte Flor. Marte har med 
begeistring deltatt på RYLA i Arendal og har fått viktig støtte fra Lars 
Jørgen Kielland Haug og Annette Kollungstad ved Rotaract besøk i 
Holmenkollen Rotary. 

  
Kriteriet for suksess synes å være at de potensielle rotaractere setter 
seg inn i og begeistres av verdigrunnlaget i Rotary og Rotaract - og at de 
ser de muligheter som åpner seg for personlig utvikling sosialt 
og yrkesmessig. I det praktiske er det viktig at rotarianere i de 
lokale rotaryklubber engasjerer seg og etablerer kontakt med et 
tilstrekkelig antall potensielle rotaractere. Enhver rotarianer 
kan gjennom familie, venner eller forretningsforbindelser sørge for at 
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minst en potensiell rotaracter blir oppmerksom på mulighetene. Gjennom 
informasjon på en kort "løpeseddel" med henvisning til internettsider for 
Rotaract og Rotary er det mulig å åpne for interessen. Når den enkelte 
rotarianer ser hvor stor betydning Rotaract kan få vil det kunne gi en 
betydelig tilfredsstillelse å bidra til å lokalisere potensielle rotaractere. 

 

 RYLA 
Arendal Rotaryklubb var arrangør og 14 ungdommer deltok på et flott 
program der Arendals høyteknologiske og maritimt rettede bedriftsliv 
var i sentrum. RYLA er et særdeles flott arrangement der klubbene 
utfordres på å skaffe og finansiere flere deltakere. Ragnhild Flåtten 
Johansen ledet med stor entusiasme arbeidet med dette flotte tilbudet 
til morgendagens ledere. 

 
GSE og  Round Trip 
  

Jeanette Wilhelmsen, 
Hanna Karine Hansen, 
teamleder Solveig 
Aanonsen, Terje Nyland og 
Martin Mikaelsen reiste til 
Brasil. 

 
Vårt distrikt har også 
i år sendt ut tatt imot 
og sendt ut  GSE 
studenter . 
Utvekslingen dette år 
har vært med Brasil 
D-4390. Søknader om 
å få delta begynte ved 
juletider og 

teamleder Solveig Aanonsen deltok med komiteen i valg av deltakerne. Vi  
la spesielt vekt på å sette sammen et team med deltakere vi kunne tro 
ville gå godt sammen, samtidig som vi mente at deres yrker var mulige å 
studere i mottakslandet.   

Tilbakemeldinger fra det norske laget som reiste til Brasil 6. april tyder 
på at inntrykkene er mange og store. Solveig Aanonsen, helsesøster fra 
Risør  (Risør RK) var teamleder for Hanna Kristine Hansen, oljeingeniør 
fra Horten, Jeanette Wilhelmsen, tannpleier (begge anbefalt av Tønsberg 
RK) , Martin Mikaelsen, prosjektleder for Vegvesenet, (anbefalt av 
Færder RK), og Terje Nylund, gitarmaker fra Skien (anbefalt av Grenland 
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RK). De fikk sjansen til å oppleve noe helt unikt i sitt liv, 4 uker i et land 
helt ulikt sitt eget, fullt av faglige og sosiale inntrykk.                                        
 
I Norge har vi til nå valgt å satse på utøvere fra forskjellige yrker, og 
slik er det også med den gruppen som kom fra Brasil. GSE er et 
klubbprosjekt og vi vet at vertsklubbene legger mye omtanke og tid i 
forberedelsene. Ikke minst viktig er det at yrkesbrødre med ulik 
bakgrunn får bruke tid sammen. Som bonus kommer de mange sosiale 
opplevelsene. Vi som sitter hjemme regner med at klubbene senere får 
begeistrete rapporter om turen. 

 

Fra Brasil: Deise 
Noscimento, 
Adriana Souza, 
Fernado Santos 
Junior, Carolina 
Montes, Cariolina 
Montes og 
teamleder Enaura 
Rosa E Silva. 

 

Enaura Rose E Silva er gruppens leder. Hun er språklærer. Carolina 
Montes er jurist, Deise Nascimento er lærer, Adraiana Souza er 
engelsklærer og Fernando Santos Junior er journalist. Besøket i Norge 
begynner hos Svelvik Rotary Klubb fortsetter hos Sandefjord Øst, 
Grenland, Grimstad og Farsund rotaryklubber. Vi skulle gjerne ha hatt 
dem på besøk den 17. mai, vår ”sambafest” men transporthensyn gjorde at 
de ankom først dagen etter. 

Også i år ble det lagt ned et betydelig arbeid for at alt skulle gå 
knirkefritt i den enkelte klubb.  Årets utveksling var en stor suksess og 
jeg slutter meg til Knut Børge Knutsens takk til alle som har medvirket. 
Takket være at slike ildsjeler som Børge nedlegger stor del av sin fritid i 
dette arbeidet,  berikes klubbenes indre liv og gir enkeltmenneskene 
minner for livet. 

 GSE mot toårsperioder?       
Trustees of The Rotary Foundation har på sitt aprilmøte om budsjettet 
gjort viktige vedtak om GSE i den hensikt å spare slik finanskrisen har 
gjort nødvendig. Til nå har distriktene utvekslet med et annet, inn og ut i 
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samme året slik vi nå sist, i april, sendte team til 4390 i Brasil og mottok 
team derfra i mai. Vedtaket går ut på at det fra rotaryåret 2010-2011 
(året Inger-Britt Zeiner er guvernør) ikke lenger skal utveksles begge 
veier samme år. Det vil si at distriktet sender ut team det ene året og 
mottar team neste år. Som kjent dekker TRF alle utgifter til reisen for 
teamene. Det gis en åpning for å fortsette utveksling begge veier samme 
år under forutsetning av at GSE-partnerne er enige om å finansiere 
utgiftene annet hvert år med midler fra sine District Dessignated Fund. 
Det er opp til distriktet å bestemme hvilken modell som skal velges. 

           Round Trip:   
Vertskapsklubber for Roundtrip i Rotaryåret 2008 -2009 er Holmestrand 
RK, Skien RK og Kristiansand Øst. Besøket varer fra 16/8 til 30/8- 2009. 
Vi tar imot i august hvert år og er således inne i et nytt Rotaryår, men 
det alt vesentlige arbeidet i klubbben gjøres i foregående Rotaryår og 
omfattes derfor av denne årsmeldingen. Årets tema er  Ocean – Sea – 
Land (HAV-SJØ-LAND).Dette gjenspeiler  aktiviteter i de områder vi har 
i distriktet vårt med lang kyst og flotte innlandsområder.  

 
De som kommer denne gang er: 
Aksel Melhat Bige, Tyrkia, Christine Jagenau, Belgia, Carolin Nicheler, 
Tyskland, Artemiz Arbag, Tyrkia, Nikola Kochanova, Slovakia, Karin 
Elisabeth Bangstrup, Sverige, Màtè Ràcz, Ungarn, Agata Sawicka, Polen, 
Arthur Flausse, Frankrike, Natalie Viviane Lantschner, Østerike, Zdenek 
Havel, Tsjekkia, Philip Christian Taferner, Østerike. 
 
Klubbene  finpusser nå på programmet for at alt skal ligge vel til rette 
for de unge deltakerne. Round Trip er  prosjekter for de enkelte 
klubbene og ansvaret sirkulerer etter en plan som går over mange år. 
Takket være stor innsats både på nasjonalt plan og i distriktet har det 
vært mulig å arrangere RT også dette året. Vi takker distriktskomiteen, 
som i år har bestått av Knut Børge Knutsen, Chair (leder), Per Harald 
Hermansen og Christopher Johnsen for god innsats. 

 

 Handicamp 
Dette året var Handicampår, også denne gangen på Haraldvangen. 
Guvernøren deltok ved åpningen og var mektig imponert over dette flotte 
tiltaket. Vi trenger flere deltakere fra vårt distrikt i 2010! 
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 Informasjon 
Håndbok for distriktet ble utarbeidet og forelå til PETS. Denne fulgte i  
hovedsak mønsteret fra tidligere år. Det ble gitt ut 51 ukebrev der 
målet var korte brev med matnyttig informasjon til klubbene. Ett brev ble 
gitt ut som spesialnummer i forbindelse med de store internasjonale 
gavene til Polio Plus prosjektet. På grunn av arbeidet med revisjon av 
hjemmesiden oppstod tidvis problemer med å få inn illustrasjoner. 3 
kvartalsbrev ble gitt ut som temanummer og behandlet prosjektene, Polio   
Plus og medlemsutvikling. Hjemmesiden har vært under revisjon og var 
uendret i løpet av året. Linkene for kvartalsbrev og ukebrev ble annonsert 
overfor styret, klubbene og RI Zürich på mail. Det ble lagt ut power point 
presentasjoner for Rotaryskolen, Polio Plus, klubbrapporter og 
medlemsutvikling til klubbenes frie avbenyttelse. 
 
Enkelte klubber har stort arbeid med egne ukebrev/månedsbrev og 
mange har andre ordninger for referat av aktivitet. Svelvik RK har f.eks 
et særlig flott ukebrev som har vært sendt guvernøren regelmessig.           

 
         Plakatprosjektet:      

 
 
Under guvernørens ledelse ble det 
utarbeidet et forslag til opplegg for 
produksjon av en plakat i A-3 format og 
søknad om delvis dekning av utgifter under 
RI’s PR Grant Program. Søknaden ble 
innvilget, som ett av to prosjekter i sone 16 
(Norden, Baltikum bl.a.). Plakatene er sendt 
klubbene gratis og skal  benyttes der til 
annonsering av tilbud på stipendier, 
informasjon om Rotary, kunngjøringer og 
annet. Det aktuelle budskapet man vil 
fremføre skrives på PC og limes på nederst. 

Resten av opplaget beror hos neste guvernør. 
 

 Intereresseforeningen 
Styret har bestått av Per A. Filseth, styreleder, Laila Lerum og Fred 
Schwabe-Hansen. Forretningsfører har vært Jan M. Wesenberg. Det 
vises til egen årsrapport. Foreningen utlyste reisestipend for 2 til å delta 
på The 32 Annual World Affairs Seminar ved Caroll University, Wisconsin 
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USA. Stipendiet ble tildelt Linn Christine Flølo og Jonas Haugersveen. 
Hvis midlene tillater bør man søke å finansiere stipender også til neste år. 

         

 Awardskomiteen 
Etter samråd med Distriktsrådet ble det gjenopprettet en  
Awardskomite  som skal bistå guvernøren  med oppdatering på hvilke 
ordninger man kan benytte seg av og evt. komme med forslag til 
kandidater. Følgende ble oppnevnt: PDG Svein Aanestad, og AG’ene Svein-
Erik Bergsholm og  Tore Gullichsen. Guvernøren har benyttet seg av 
komiteens tjenester. DGE Fred Schwabe Hansen er holdt underrettet om 
komiteens arbeid. 

  
 

 Annet 
         Guvernøren representerte på Inner Wheels årsmøte i Sandefjord. Inner  
         Wheel har vært invitert til distriktskonferansen. 
 
 

 Budsjett og regnskap 
Arbeidet med budsjettet har basert seg på at medlemstallet skulle bli 
redusert til 2015 og at kontingenten økes med kr. 25. For øvrig skulle 
aktiviteten være i tråd med tidligere år. Mange av utgiftspostene er 
imidlertid vanskelig å vurdere og krever nært samråd med forgjenger.  
 
Det har vært lagt vekt på å drive økonomisk og ordentlig. Takk til 
distriktskasserer Gunnar Rustekaas for godt arbeid! Regnskapet og 
revisjonsberetningen sendes generalforsamlingen som eget vedlegg. I 
forbindelse med generalforsamlingen vil det bli lagt frem forslag om 
disponering av evt. overskudd.  

 
 
 

 Guvernørskiftet 
 
          ble foretatt den 27.06.2009 på toppen av masovnen i Jernverksmuseet på  
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Nes Verk. Alle medarbeidere ble takket for god innsats og 
blomsterbuketter ble overlevert tre særlig fortjente; Edrund Olaisen, 
Alf Venemyr og Gunnar Rustekaas. Nytt av året var utdeling av Paul 
Harris Fellowship: Egil Omdal for arbeidet som styreleder i NORFO, 
Sissel Lislerud for arbeidet med barnehjem i Litauen (ikke rotarianer) og 
Ingrid Grandum  Berget for innsatsen som district trainer. Tone 
Kolbenstvedt, president i Nedenes RK, ble tildelt RI’s diplom som 
klubben med størst antall nye medlemmer i distriktet. Klubben hadde 
dessuten ingen tap av medlemmer gjennom året. 
 
Til sist går takken til klubbene, der det virkelige Rotary lever. Vi har  
aktive og kompetente miljøer i livskraftige klubber. Distriktet har stått 
samlet i arbeidet for å Make Dreams Real.  Det gjør at vi kan si at 
distrikt 2290, har hevdet seg godt i det året som er gått.  
 
Med dette gratulerer jeg Fred Schwabe–Hansen med verdigheten og 
ønsker alt godt for arbeidet i hans guvernørår. 

 
 
Per A. Filseth, DG 2290, 2008-2009 


