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1. Hovedmål for Rotaryåret 2009-2010 
 
RI President John Kennys motto for dette Rotaryåret har vært 
 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER. 
 
Mottoet understreker det ansvar som alle tillitsmenn i Rotary – Presidenter, andre 
klubbtillitsmenn, Guvernører og de øvrige i distriktsorganisasjonen har for å styrke 
sine klubber og distrikter og videreføre dette ansvar til hver enkelt Rotarianer. 
 
Dette avspeiles i de to hovedmålene som ble satt for distriktet: 

• Fullføre bidrag til PolioPlus på kr. 500 pr medlem som ble startet i det 
foregående Rotaryår. 

• Snu distriktets medlemsutvikling fra en sakte nedgang til vekst. Målet for hele 
Rotary International var at alle klubber skulle klare en vekst på minimum 1. 

 
I tillegg målsatte vi å øke distriktets internasjonale aktivitet med langsiktig mål at alle 
klubber er engasjert i et internasjonalt prosjekt, samt å gi et bidrag tilsvarende US$ 
35 til TRFs årlige programfond (Annual Giving). 
 
Selv om vi ikke helt har klart å nå disse målene har distriktet og klubbene samlet all 
grunn til å være stolte av den innsatsen som er nedlagt og de resultater som dette 
har gitt: 
 

• Vi har fullført den første MILLIONEN (2000 medlemmer med 500 kr hver) til 
Polio Plus 

• Vi har snudd medlemsutviklingen til vekst og er nå nesten like mange som 
ved utgangen av 2007-2008. 

• I tillegg til bidrag til Polio Plus har vi gitt betydelige midler til TRF, selv om vi 
måtte nøye oss med 65 % av målet 

 
I tillegg fikk vi i januar-februar en fantastisk oppslutning om ShelterBox til Haiti hvor 
2290 bidro med nesten like mye som resten av Rotary Norge til sammen. De fleste 
klubber bidro. 
 
Gjennom året har mange klubber gjennomført kreative aktiviteter som både skaffer 
god PR for Rotary lokalt og skaffer midler/bidrar til å løse lokale behov så vel som til 
internasjonale formål som PolioPlus. For detaljer om de enkelte aktiviteter vises til 
senere avsnitt. 
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2. Distriktsorganisasjonens sammensetning   
 
Distriktsorganisasjonen har i 2009 – 2010 bestått av: 

• Distriktsguvernør Fred Schwabe-Hansen 
• Distriktssekretær Svein Tore Stiansen 
• Distriktskasserer Reidar Christensen 
• District Trainer Ingrid Grandum Berget 
• TRF-ansvarlig Svein Aanestad 
• Serviceprosjekter Internasjonale Edrund Olaisen 
• Serviceprosjekter, Lokale Per Filseth 
• Medlemsutvikling Laila Lerum, 
• IT-ansvarlig Per Magne Berget 
• Ungdomsutveksling Stein Graf 
• GSE/Round Trip Knut Børge Knutsen 
• RYLA Thor Asbjørn Andersen 
• Rotaract Niels Jørgen Andersen 
• Ungt entreprenørskap Erling Reite 
• Distriktskonferansen, leder Frans Karlson 
• AG’er: Svein-Erik Bergsholm, Ole J.  Devold, Njål Gjennestad,  

Ivar Hauler Halvorsen, Svein-Eirik Jensen, Mette  Sand 
 
Distriktsrådet har i tillegg til DG Fred Schwabe Hansen bestått av IPDG Per A. 
Filseth, PDG Laila Lerum, PDG Egil Omdal ,PDG Svein Aanestad og DGE Inger-
Britt Zeiner. Observatører har vært DGN Ingrid Grandum Berget og DGNN Njål 
Gjennestad. 

 
Rådet er formelt distriktets styre, men fungerer primært som et organ for råd og 
støtte til guvernøren i hans arbeid. Regulære møter har vært avholdt i forbindelse 
med distriktskonferansen, presidentsamling, PETS og guvernørskifte. Alle vedtak 
har vært enstemmige. 
 
AG-ene.  
AG-ene er det viktigste bindeleddet mellom Guvernøren og klubbene. Mange av AG-
ene hadde fungert i flere år og AG-gruppen representerte et verdifullt forum for 
Guvernør, øvrige i distriktsorganisasjonen og presidentene. 
 
Med unntak av et par klubber hvor AG var forhindret, deltok AG aktivt i alle klubb 
besøk. AG fulgte også opp alle klubbene med rettidig innsendelse av planer, 
rapporter og lignende og hvor nødvendig ga presidentene råd – særlig i 
planleggings- fasen  
 
Flere av AG’ene gjennomførte egne møter med sine presidenter og klubber. F.eks 
arrangerte AG Svein-Erik Bergsholm for sine ni klubber i Tønsberg området tre 
presidentmøter der samarbeid så vel som sentrale rotary saker ble drøftet. Disse 
møtene gir klubbene god mulighet til å dra nytte av hverandres erfaringer. Felles 
Presidentmøter er også gjennomført av andre AG-er og bør fortsettes og 
videreutvikle som et sentralt virkemiddel i drift av distriktet og støtten til klubbene. 
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Det er samtidig ønskelig at klubbene i økende grad benytter seg av muligheten for 
råd fra AG-ene. 

 
Arbeidet i distriktsorganisasjonen startet med en samling på Cinderella på 
Brokelandsheia 13.-14. februar hvor første kveld var samkjøring med AG-ene om 
arbeidsmønster, gjensidige forventninger og mål for året. Dagen etter sluttet resten 
av distriktsorganisasjonen seg til møtet som start av arbeidet med Rotaryåret 2009-
2010. 
 
 
3.Forberedelser til guvernøråret 
 
Forberedelsene til Guvernøråret består av tre elementer: 

• Opplæring av Guvernøren 
• Etablering av distriktsorganisasjonen 
• Opplæring av kommende tillitsmenn i distrikt og klubber 

 
 
3.1. Opplæring av Guvernøren 
 
En viktig del av Guvernøropplæringen skjer ved deltagelse i distriktets arbeid. Fra en 
kommende Guvernør er nominert bør den nominerte (DGNN) aktivt delta i distriktets 
aktiviteter. Dette gir en forståelse av og kunnskap om rollen – og i særdeleshet av 
hvordan det fungerer i eget distrikt. 
 
Den formelle delen av opplæringen skjer på tre nivåer: 

• I regi av multidistrikt organisasjonen Norsk Rotary Forum (NORFO) 
• På sone nivå (felles for sone 15 og 16 som omfatter Norden og Øst-Europa 
• Rotary International (International Assembly) 

 
Governor Elect Training Seminar (GETS) gjennomført av NORFO for de norske 
guvernørene 25. – 27. april 2008. Ved siden av å gi mye av faktagrunnlaget for 
guvernørvervet var det også starten på samarbeid med de øvrige kommende norske 
guvernørene. Samarbeidet med de øvrige Guvernørene har vært viktig støtte 
spesielt i forberedelsesarbeidet. 
 
Sone GETS arrangeres i sammenheng med RI Institute for sone 15 og 16. I vårt 
tilfelle var dette i Tampere i Finland 1. – 3. oktober 2008. Ved siden av å knytte bånd 
med de øvrige ca 30 nordiske/østeuropeiske guvernører legger dette grunnlaget for 
forståelse av Rotary International og arbeidet som gjøres i alle ledd i RI  
 
Guvernørskolen (International Assembly) ble avviklet i San Diego dagene 18. - 
25. januar 2009 under ledelse av innkommende RI president John Kenny. Ved siden 
av lansering av årets motto THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS, ble 
det i plenumsmøtene fokusert på de sentrale mål for 2009-2010 – utrydde polio og 
videreutvikle klubbene – som det understrekes er Rotarys kjerne. I tillegg var det et 
omfattende arbeid i grupper på 20 personer om mål og virkemidler på ulike omrdåer. 
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Under International Assembly er det en forutsetning at DGE-ene deltar med 
ledsager. Ledsagere deltok i alle plenumsmøter, mens det var egne opplegg mens 
DGE hadde aktiviteter i mindre grupper. Mye av tiden var viet internasjonale 
serviceprosjekter og motiverte bl.a. for innsats for PolioPlus. 

 
Høydepunktet på International Assembly var 
foredraget av Bill Gates hvor han offentliggjorde at 
bidraget til PolioPlus fra Melinda og Bill Gates 
stiftelse ble økt fra 100 til 355 millioner US$, mot at 
Rotary påtok seg å øke sitt bidrag fra 100 til 200 
millioner. Bidragene fra Gates utløste også 
betydelige bidrag fra andre land (bl.a. 100 millioner 
€ fra Tyskland og 100 millioner £ fra UK.) At 
jubelen var enorm er vel selvsagt og dette ga en 
sterk inspirasjon til alle om å jobbe for å sikre at 
Rotarys æressak – å utrydde polio – blir en realitet. 
 
Uken før International Assembly er de fleste ikke-
US DGE-er invitert til en ukes ”Homestay” i US 
klubber. 6 av de norske DGE-ene deltok alle i et 
program arrangert av en rekke klubber i Melbourne 
området på Miamis østkyst sammen med 15 andre 

DGE-er fra bl.a. Australia, England, Holland og Tyskland. Oppholdet ga godt innblikk 
i hvordan Rotary fungerer i dette området og etablerte mange gode internasjonale 
kontakter. 
 
I tillegg kan deltagelse ved RI Convention sees som en del av opplæringen. Å 
oppleve Rotary sammen med 18.000 andre gir sterke impulser og inspirasjon til 
videre arbeid. Sammen med de øvrige 6 DGE-er med ledsagere deltok vi på Rotarys 
Convention nr. 100 i Birmingham 20. – 24. juni 2009. Inspirerende foredrag i plenum 
og opplysende ”Break out” møter – spesielt om arbeidet for utrydding av Polio – var 
tankevekkende og utvidet våre kunnskaper. I tillegg kunne vi glede oss over møter 
med nye og gamle Rotaryvenner fra alle kanter – inkludert kontakter fra Australia og 
India som vi etablerte i San Diego. 
 
3.2. Opplæring av 2290 organsiasjonen og klubbledere 
 
Opplæring innen distriktet for 2009-2010 aktivitetene startet med tidligere nevnte 
AG-trening og Ledersamling i februar. en viktig del av disse aktivitetene var å utvikle 
opplegget for årets PETS. 
 
PETS og Distriktssamling ble som tidligere delt på to steder, Arendal 6. – 7. 03., 
og i Langesund 20. – 21.03.2009 slik det har vært praksis de senere årene. 43. 
klubber var representert. I opplegget som District Trainer Ingrid Grandum Berget i 
stor grad sto for ble i tillegg til presentasjon av årets mål lagt stor vekt på arbeid i 
grupper. Tilbakemeldingene fra  deltagerne var gode. De opplevde samlingene som 
nyttige, motiverende og inspirerende. Ingrid fortjener stor takk fra hele distriktet for et 
godt opplegg. 
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Det fremlagte budsjettet ble godkjent på distriktssamlingen.  
 

I tillegg til de ordinære PETS’ene gjennomførte District Trainer to mini-PETS for 2 
innkommende presidenter som kom inn i funksjonen etter at opplæringen var 
gjennomført.  
 
Gjennomføring av 2 PETS/Distriktssamlinger er meget ressurskrevende og kostbart. 
Det er fom Rotaryåret 2010-2011 lagt om til en felles PETS/distriktssamling for hele 
distriktet.  
 
Presidentsamling ble arrangert i Arendal 8. – 9. januar 2010. I tillegg til 
Guvernørens tilbakemelding fra klubb besøkene fokuserte programmet på 
rekruttering og mål for distriktet og klubbene med vekt på aktiv deltagelse i grupper 
arbeid. I tillegg fikk vi gode tilbakemeldinger på en sesjon i plenum hvor presidenter 
delte gode erfaringer med de øvrige presidentene.  
 
Som hjelp til opplæring av klubbene ble det arrangert to kvelds seminarer om 
Medlemsutvikling med vekt på rekruttering og to TRF seminarer med vekt på 
hjelpe klubbene med håndtering av internasjonale prosjekter – ikke minst den 
dokumentasjon som er nødvendig. Det var også et mål å motivere klubbene til å 
satse internasjonalt. 
 
I forbindelse med at NORFO har gått over til ny mal for hjemmesiden er det 
arrangert godt besøkte IT-seminarer i Kristiansand, Tønsberg og Langesund for 
CICOer og andre interesserte. 
 
 
4. Distriktskonferansen. 
 
Distriktskonferansen 2009 fant sted i Risør 4. – 6. september under mottoet 
ble arrangert under mottoet ”Å være en del av noe større” som også gjenspeiler det 
lokale Rotary som er del av  den internasjonale organisasjonen. Hovedtalere var 
Professor Victor Normann med ”En liten åpen by” og Skuespiller Agnete Håland 
med ”Å være en del av noe større – Et Dukkehjem i Kina.  
 
Distriktskonferansen er en viktig møteplass for distriktets klubber og det oppfordres 
til å utvide deltagelsen, spesielt på den faglige delen lørdag. 
 
122 av distriktets rotarianere og 78 ledsagere deltok i år. I tillegg hadde vi som våre 
gjester med ledsagere PDG John Hammond, UK som RI Presidentens representant, 
DG Virgis Kontrimas fra distrikt 1460 (den første DG fra Litauen!) som representant 
for de nordiske distriktene og distriktet 2310’s guvernør Per Olav Stenseth som 
representant for de øvrige norske distriktene. DG Fred Schwabe-Hansen deltok på 
distriktskonferansen i 1460 i Kaunas, Litauen som representant for de nordiske 
guvernører og i 2300 på Gjøvik som representant for de norske distriktene.  

 
Distriktets Generalforsamlingen 
Blant sakene som ble holdt søndag i tilknytning til konferansen. 40 klubber var 
representert. De tilstedeværende klubber representerte 73 stemmer. IPDG Per 
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Filseth redegjorde for Årsmelding og regnskap for det foregående Rotaryår. Begge 
ble enstemmig godkjent, inkludert forslag til disponering av årets overskudd. 
 
Generalforsamlingen bekreftet så vel det budsjett som var blitt godkjent på 
distriktssamlingene i mars som nominasjon av Ingrid Grandum Berget som DG for 
2011-2012. 
 
IPDG Per Filseth redegjorde for aktiviteten i distriktets Aktivitetsfond og regnskapet 
for 2008-2009. Rapport og regnskap ble enstemmig godkjent. 
 
RIs regler for multidistrikts organisasjoner som NORFO (se nedenfor) krever at 
distriktene gir sin godkjenning hvert 3. år. Generalforsamlingen vedtok enstemmig å 
godkjenne videreføring av NORFO. Det ble også vedtatt at ved valg av RI director 
fra soner som er delt opp i seksjoner (som vi har i sone 16) ønsker 2290 at kun 
berørte distrikter skal ha stemmerett. 
 
5. Klubb-besøkene 
 
Guvernørens besøk til hver enkelt kledd er det viktigste virkemiddelet i 
kommunikasjonen mellom distrikt og klubb. Målet er å sikre en toveis 
kommunikasjon med vektlegging av klubbenes behov for utvikling og Rotarys mål for 
inneværende år. Guvernøren besøkte i løpet av høsten og tidlig januar alle de 45 
klubbene i distriktet. Klubbesøkene ble gjennomført 
som to timers møte med styre og øvrig klubbledelse 
etterfulgt av møte med klubbens medlemmer. 
Besøkene var den mest arbeidskrevende del av 
guvernøroppgaven, men var samtidig den mest 
givende aktiviteter i løpet av året. Det var en glede å 
konstatere at de fleste av våre klubber fungerer godt 
med høy aktivitet og har et positivt miljø hvor 
medlemmene trives. Dette gjenspeiles i en lav turn-
over, 6 % i gjennomsnitt for distriktet, betydelig lavere 
enn RIs mål på maks 20%. 5 klubber hadde ingen avgang i løpet av året. 
 
I tillegg deltok Guvernøren ved to klubbjubileer: 

 
Holmestrand RK 60 år. 
Larvik Øst RK 40 år 
 

som begge ble markert med hyggelig og stilfull festmiddag. I tillegg til å overbringe 
hilsener fra RI Presidenten og distriktet ble det gitt gave til klubbens PolioPlus konto 
på kr. 2.000. 
 

 
6. Norsk Rotary Forum, NORFO 
 
NORFO er samarbeidsorgan for de 7 norske distriktene med de 7 guvernørene som 
beslutningstakere. I to årlige møter gjøres vedtak om hva NORFO skal påta seg av 
oppgaver og i hvilket omfang. I viktige saker kreves enstemmighet.   

Guvernøren setter spor i Mandal 
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Styret er NORFOs eksekutive organ og er underlagt de vedtak som NORFO gjør.  
 
Dette året har arbeidet med gjennomføring av de multidistriktsaktiviteter som var 
besluttet vært ledet av Carl Lewin. 
 
Tre av våre medlemmer har hatt oppgaver i NORFO dette rotaryåret. DG Fred 
Schwabe-Hansen trådte etter sykdomsforfall fra den opprinnelig valgte representant 
inn som styremedlem. PDG Edrund Olaisen, Langesund RK, har ledet 
informasjonskomiteen og MDYEO Herman Maier, Færder RK, ledet 
ungdomsutveksling. 

 
Høstmøtet ble avholdt 21. og 22. september 2009. Etter at det tidligere har vært 
vedtatt at årbok/matrikkel skulle utgis felles for 2009/2010 ble det etter en vurdering 
av kostnadene og tilbakemeldinger fra klubbene enstemmig vedtatt at det ikke 
lenger skal trykkes årbok/matrikkel. Fom 1.7.2011 skal dette løses med at all 
informasjon i årbok skulle gjøres tilgjengelig kun på nett, og matrikkel være 
tilgjengelig for alle rotarianere via en Intranett-løsning.  
 
Som ledd i diskusjonene om strategiplanlegging ble det vedtatt å opprette to 
fokusgrupper med representasjon fra alle distriktene: 

• Informasjon og omdømme 
• Klubb- og medlemsutvikling 

 
Reorganisering av de norske Rotarydistriktene 
RI krever at alle distrikter skal ha minimum 30 klubber med til sammen minst 1.000 
medlemmer. Distrikt 2270 har etter flere forlengelser av tidsfristen ikke klart å nå opp 
til disse kravene og RIs styre vedtok derfor i januar at Rotary i Norge skulle 
reorganiseres med virkning fra 1.7.2011. 
 
Distrikt 2270 og den nordlige delen av 2280 slås sammen til et nytt distrikt 2275, 
mens den sydvestlige delen av 2280 slås sammen med 2300 til nytt distrikt 2305. 
Distriktsgrensene for de øvrige 4 distriktene er uendret. Etter reorganiseringen har 
alle de norske distriktene minst 2.000 medlemmer. Arbeidet med reorganiseringen 
er i godt gjenge. 
 
Vårmøtet ble avholdt 9. juni 2010. Norfos budsjett for Rotaryåret 2010/2011 ble 
enstemmig vedtatt av de 7 DGEer som etter vedtektsendring er beslutningstakere 
når det gjelder budsjett. Budsjettet er basert på en kontingent økning på kr. 10 pr 
medlem i stedet for den tidligere vedtatte økning på kr. 40. Styret var ved 
kontingentvedtaket pålagt å gå kritisk gjennom alle kostnader for å redusere 
ressursbruken og hadde bearbeidet budsjettet slik at kontingenøkningen kunne 
fases over flere år. Det viktigste tiltaket er besparelsen ved å sløyfe trykking av 
årbok/matrikkel. 
 
Budsjettet inkluderte kostnader til forbedring av nettløsningen av årbok/nett inkludert 
etableringen av intranett og bedre tilgjengelighet for brukere. 
 
Det var også kommet inn forslag til pånytt å vurdere NORFO strukturen. Dette 
forslaget ble avvist mot en stemme med begrunnelsen at de kostnadsreduksjoner 
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som forslaget tok sikte på alt var oppnådd med de endringer som var gjennomført 
det siste året. 
 
 
 
7. Medlemsutvikling 
 
Arbeidet i distriktet med å rekruttere og med å beholde medlemmer har i likhet med 
de to foregående år hatt første prioritet i dette rotaryåret. Mange klubber har nedlagt 
stort engasjement og mye arbeid i organiseringen. Som nevnt tidligere er klubbenes 
arbeid med å beholde medlemmer meget tilfredsstillende og vi har en av de laveste 
”avgangsrater” i sonen. Behovet for rekruttering har vært understreket i alle 
sammenhenger, både ved klubb-besøk, ukebrev, ved PETS og presidenttreff og ved 
to medlemsseminarer som ble gjennomført i vinter.  
 

PDG Laila Lerum har ledet arbeidet med 
medlemsutvikling og forhåpentligvis har vi klart å snu den 
negative trenden. Som eneste norske distrikt (og en av tre 
i sone 16) har vi økt medlemstallet i 2009/2010. Fra 2.006 
medlemmer pr. 1.7.2009 hadde vi takket være et stort 
arbeid i mange klubber økt til 2.018 medlemmer. Her må 
Kongsgaard RK med 11 nye medlemmer (og ingen 
avgang!) fremheves. Også Tønsberg RK (10), Sandefjord 
RK (8), Stavern og Flekkefjord RK (begge 7), samt 
Kristiansand Vest RK, Larvik RK og Svelvik RK (alle 6) 
må berømmes for sitt gode rekrutteringsarbeid. 6 klubber 
klarte dessverre ikke å ta inn noen nye medlemmer i året.  
 
17 av distriktets klubber nådde RIs mål på minst ett 
medlem i netto økning. 
 

I løpet av året økte andelen kvinner med i underkant av 1 % og er nå 15.6 %, 
omtrent på nivå som andelen kvinner i Rotary i Norge (15.8 %). 
 
Mange klubber har også sørget for reduksjon av gjennomsnittsalder gjennom fokus 
på rekruttering av yngre medlemmer. Det er også flere klubber som har lykkes i å 
øke mangfoldet i klubben gjennom rekruttering av nye landsmenn. 
 
 
8. TRF-komiteens rapport for 2009 – 2010 
     

TRF-komiteen har i 2009-2010 bestått av: 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 avholdt to komitémøter, 13. august 2009, 
hjemme hos DGN Ingrid, hovedsakelig for å drøfte 

Sande RK viser veien med 
fremtidsrettet rekruttering 
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opplegget for årets TRF-opplæring, og 25. mai 2010, hjemme hos Edrund. Ellers har 
det som sedvanlig vært atskillig kontakt komitémedlemmene imellom via telefon, 
Skype og e-post. 
  
Opplæring: det er i år arrangert i alt tre opplæringsseminarer med brukbart 
frammøte av nøkkelpersoner fra klubbene: på Hotel Vic, Porsgrunn (10.11.09), 
Byggmakker Zeiner, Tønsberg (02.12.09) og Hotel Clarion Ernst, Kristiansand 
(26.01.10). Instruktører var også denne gangen hovedsakelig  komitémedlemmene, 
dog i ett tilfelle supplert med PolioPlus- ansvarlig PDG Egil Omdal. 
 
Future Vision Plan: 100 distrikter på verdensbasis ble plukket ut for å være 
pilotdistrikter i forhold til den nye organisasjonsplanen for TRF. Vi søkte også om 
dette, men da vi ikke nådde opp blant de som ble valgt, har komiteens virksomhet 
fortsatt som før. Meningen er at Future Vision Plan skal gjelde for alle distrikter fra 
2013. 
   
Tilgjengelige midler: Det ble for år 2009 - 10 lagt til USD 23.828 av DDF-midler på 
Distriktets konto. ”Carried Forward” fra tidligere år: 41.330 USD, slik at vi disponerte 
ca 65.157 USD som DDF-midler. RI utfordret oss til å yte av disse midlene til 
PolioPlus Challenge. Vi tok utfordringen og bevilget 10.000 USD til PolioPlus for 
2009 – 10. Dette bidro til at vårt distrikt ligger svært godt an i løypa m h t å matche 
Bill Gate’s ”Challenge”. For å sikre at vi kan støtte egne klubbers prosjekter kommer 
vi fremover til å være forsiktige med annen bruk av DDF midlene fremover. 
 
MG (Matching Grants): TRF gikk ikke klar av den globale finanskrisen. Man var 
tvunget til å foreta innskrenkninger for å redusere utbetalingene fra fondet. Bl a ble 
de såkalte Matching Grants stilt i bero for en periode. Dette forholdet har endret seg 
i 2010, og det er igjen greit å oppnå Matching Grants til prosjekter som faller inn 
under gjeldende bestemmelser for tildeling. Et problem har imidlertid vært at ”Non-
Pilot Districts”, slik som oss, ikke har anledning til å oppnå matching dersom det 
samarbeides med Pilot Districts. Det har ført til stopp eller utsettelse for flere verdige 
prosjekter, også i vårt distrikt. Et eksempel er initiativet fra Porsgrunn RK, der det 
legges opp til samarbeid med en sørafrikansk klubb om bygging av en datalab på en 
videregående skole. Distriktsrådet synes innstilt på å bifalle initiativet fra Porsgrunn 
ved å yte midler av årsoverskuddet som erstatning for manglende matching fra TRF. 
 
VSG (Voluntary Service Grants): Som følge av finanskrisen ble det satt en definitiv 
stopper for denne type Grants fra TRF. Likevel bestemte PDG Svein Aanestad 
sammen med sin kone Anne Grethe seg nok en gang 
for å bruke fire uker i mars 2010 til frivillig hjelp ved 
tannhelseprosjektet i Kilimambogo, Kenya. Dette 
kunne virkeliggjøres ved at Notodden RK bevilget et 
beløp til støtte som langt på vei oppveide manglende 
grant fra TRF. Distriktet er imponert over det arbeidet 
som Anne Grethe og Svein har nedlagt i løpet av en 
årrekke og takker for den store innsatsen 
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DSG (District Simplified Grants): USD 4.765 (ca NOK 30.000,-) kunne fritt 
disponeres til mindre, lokale eller internasjonale, prosjekter i distriktet. Pengene ble 
delt broderlig mellom de klubbene som søkte om støtte til sine prosjekter 
 
Innbetaling: Det ble i 2009 – 10 fra distriktets klubber betalt inn USD 45.728 til The 
Annual Program Fund, noe som svarer til USD 23 per medlem, omtrent det dobbelte 
av fjoråret. Dette må vi vel si oss fornøyd med, spesielt tatt i betraktning samtidig 
fokus på innbetaling til PolioPlus for å matche Bill Gate’s Challenge. Stokke RK er 
igjen den klubben som topper statistikken for innbetaling til APF med USD 82 per 
medlem. Deretter følger Langesund med USD 70 og Færder med USD 53.  
 
 
9. 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 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 2008/2009 og 2009/2010.  Etter offentliggjøringen av 
”Gates challenge 2” (fra 100 til 200 millioner USD) på IA i San 
Diego i januar 2009 ble det ytterligere fokus på bidragene fra 
distriktet til PolioPlus og fullføring av de første 500 kr pr. 

medlem ble fulgt opp som et prioritert mål. PolioPlus ble tatt opp ved alle samlinger i 
distriktet med oppdateringer fra kampanjeleder PDG Egil Omdal. Støtte til PolioPlus 
var også fokusert ved alle klubb besøk. 
 
En rekke klubber hadde ulike arrangementer som i tillegg til PR for PolioPlus og 
Rotary (både klubben og generelt) skaffet betydelige beløp. Ved utgangen av 
Rotaryåret 2009/2010 var det for de to årene betalt inn til TRFs PolioPlus konto litt 
over EN MILLION KRONER, tilsvarende 500 kr pr. medlem. 44 av distriktets klubber 
bidro – de fleste med det målsatte beløp.  
 
Utfordringen vil fremover være å motivere til ytterligere bidrag slik at vi også reiser 
500 kr. pr. medlem i 2010/2011 + 2011/2012 for å ta vår andel av ”Challenge 2”.  
Tilbakemeldinger fra WHO, UNICEF med mer viser at Rotarys pådriver rolle og våre 
bidrag er viktig og at innsatsen nå gir resultater. I første halvår 2010 gikk for 
eksempel antall nye tilfelle i Nigeria ned med 90%! Utbrudd i Tajikistan (hvor det ikke 
har vært Polio på mer enn 20 år viser hvor viktig det er å utrydde Polio fullstending 
(smitten i Tajikistan kom fra India). Øyeblikkelig innsats midler fra Rotary stoppet 
utbruddet og det er flere måneder siden det siste tilfellet der ble regisrert. 
 
Fordi det er viktig å fortsette arbeidet er det viktig å gi PolioPlus fortsatt profilering. 
Som ledd i dette deltok Sidsel Schwabe-Hansen i en internasjonal gruppe som 
deltok i nasjonal vaksinerings kampanje (NID) i Chandigarh i Nord-India i februar. 
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10. ShelterBox 
 

ShelterBox ble startet av en rotarianer fra 
Cornwall UK, med mål å skaffe løsninger for 
katastrofe områder som gir ly og varme. 
Løsningen som ble lansert er transportcontainere 
som inneholder telt og utstyr for 10 personer 
lagret på strategiske områder slik at det raskt kan 
flys inn som midlertidig ly for vær og vind etter 
større naturkatastrofer som jordskjelv, flom, 

orkaner, tsunami og lignende. I år er det etablert en egen norsk 
ShelterBox avdeling. I en rekke tilfelle har effektiviteten og nytten 
av ShelterBox blitt demonstrert. Mange rotarianere i distriktet har 
engasjert seg i ShelterBox, inkludert guvernøren som inkluderte en presentasjon av 
ShelterBox i foredraget ved klubb besøk, og også anbefalte støtte til ShelterBox i 
flere ukebrev.  

 
Det opplysningsarbeidet som var gjort ga seg 
utslag i en fantastisk oppslutning om en 
kronerulling i januar/februar for å skaffe 
ShelterBoxer til Haiti. President Britt-Wenche i 
Jarlsberg RK utfordret alle de øvrige klubbene i 
distriktet til å gi bidrag til Shelterbox. Nesten 
alle klubbene sluttet opp om tiltaket, hvor det i 
løpet av tre uker kom in midler fra distriktet til å 
kunne sende mellom 35 og 40 bokser – husly 
for nær 400 mennesker – til Haiti. 
 

 
11. Litauen-prosjekter. 
 
En betydelig del av distriktets internasjonale aktiviteter er rettet mot Litauen. For å 
koordinere dette arbeidet best mulig ble det etablert en egen Litauen komité. 
 
Komiteen har i dette året bestått av: Christian Offenberg, Skien RK (kasserer), 
Tormod Lislerud, Svelvik RK, Knut Børge Knutsen, Færder RK, Elling Michelet, 
Notodden RK, Dag Albertsen, Sandefjord Øst RK og Werner Olsen fra Nøtterøy RK. 
Komiteen ledes av Edrund Olaisen 
 
Komiteen har hatt 6 møter i Norge. I  tillegg har det vært fellesmøte med komiteen i 
Panevezys området 20.11.09 . Flere av komitémedlemmene har vært på besøk i 
Litauen en eller flere ganger i løpet av året og det har vært god kontakt med 
komitéleder og andre rotarianere i Litauen. Kontakten med ambassadene i begge 
land er god.  
 
Studenter: 3 klubber har støttet studenter i år, Notodden, Nøtterøy og Sandefjord 
Øst. I tillegg er det et av medlemmene i Færder RK som privat støtter en student. 
Svelvik RK avsluttet sin fireårige støtte til to studenter med å invitere dem til Norge 
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sommeren 2009. Flere av klubbene i distrikt 2290 er interessert i å støtte studenter. 
Arbeidet med studenter vurderes som svært verdifullt av rotarianere i begge land. 
 
Vennskapsklubber: Kupiskis og Færder har opparbeidet god kontakt og hatt 
gjensidig vellykkede besøk. Flere andre klubber har kontakt, men har foreløpig ikke 
formelt etablert som vennskapsklubber. 
 
”Næringskontakt”: Etter flere forespørsler fra Litauen om hjelp til å etablere kontakt 
med norske firma, ble Kirsten Larm fra Færder RK forespurt og sa seg villig til å 
bistå. Det er kun snakk om å formidle kontakt. Arbeidet har ikke helt funnet sin form 
enda.  
 
Juleturen: Årets høydepunkt er juleturen. 26 personer fra Norge deltok på turen, og 
mange flere deltok aktivt med pakking og lagring av det som ble sendt med 
semitrailer til Litauen. Juleturen ble en flott opplevelse, som alle tidligere år.  Vi fikk 

sterke inntrykk da vi besøkte familier som virkelig hadde 
behov for hjelp og vi så at gaver og hjelp fra klubbene 
kom til nytte. Juleturen startet som vanlig på 
barnehjemmet i Linkauciai, og krisehjemmet i 
Panevezys og flere andre barnehjem og barnehager 
fikk besøk. Julenissen var etterlengtet og populær, og 
Øystein Køhn fra Skien RK stilte opp med nissemage 
og ekte skjegg til stor glede for alle.  

 
Det sosiale høydepunktet under juleturen var norsk aften, der vår nåværende 
guvernør Inger-Britt Zeiner deltok, Litauens første guvernør Virgis Kontrimas og fru 
Irena var med sammen med fire ordførere og hedersgjesten ambassadør Steinar Gil 
og fru Turi. Alle studentene var tilstede og fikk norske flagg og norsk-litauiske 
ordbøker.  
 
Mange enkeltpersoner og bedrifter har bidratt økonomisk og med utstyr til juleturen. I 
Tømmerås barnehage i Svelvik har barna igjen laget julepakker i tillegg til at de 
hadde samlet inn et stort beløp som ble overrakt barnehjemmet i Linkauciai.  
 
 
12. Ungdomsaktiviteter 
 
12.1. Ungdomsutvekslingen. 
 
Styret har i dette året bestått av Stein Graf (DYEO) Sem RK og Tone Marie 
Kolbenstvedt, Nedenes RK. (Øyvind Midtgaard, Langesund RK måtte trekke seg fra 
styret).  Styret har løst de saker som har kommet opp ved telefonkontakt og e-post. 
Det har vært et godt samarbeid med MDYEO Herman Meie. 
 
DYEO har vært representert på distriktskonferansen, distriktssamlinger, PETS m.m..  
Stein Graf og Tone M Kolbenstvedt var også representert på landssamlingen for 
utvekslingsstudenter i Gjøvik høsten 2009, som ble kombinert med årets  
multidistrikts YEO konferanse. Stein Graf har også deltatt i utvelgelse av studenter 
for sesongen 2010/2011, samt hatt evalueringsmøte med en student som kom 
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tilbake fra USA etter kort tid sammen med CYEO.  Stein Graf har også hatt møter 
med foreldre til student som var ute i løpet av perioden. 
 
D 2290 sendte ut 10 studenter og fikk inn 11 studenter i løpet av rotaryåret: 
 
 UT: 
   Kragerø  - Australia 
 Kristiansand Øst - USA 
 Langesund  - USA  
 Mandal   USA 
 Nedenes  - Australia 
 Porsgrunn/Grenland USA 
 Risør   - Australia 
 Sande   - Japan 
 Stokke   Australia 
 Tønsberg  - Canada 
 
 INN: 
 Australia -  Kragerø (jan 10) 

Nedenes (jan 10) 
Risør (jan 10) 
Stokke (jan 10) 

Canada -  Tønsberg 
 Taiwan -  Sande 
 USA  -  Langesund 
     Mandal 
     Kristiansand Vest 
     Kristiansand Øst 
     Porsgrunn/Grenland 
 
Utvekslingen er noe lavere enn forventet og vårt mål er fortsatt å komme opp i 15 
studenter. 
 
To studenter til henholdsvis Japan og USA kom hjem etter ganske kort tid.   
 
Tre studenter har returnert til sitt hjemland før utveklingsåret var over.  En på grunn 
av sykdom og to på grunn av at de ikke fant seg til rette som utvekslingsstudenter. 
 
Arrangement 
 
Våre studenter har deltatt på samtlige arrangement som har vært avholdt for dem i 
løpet av året.  På distriktskonferansen i Risør i september 2009 var kun våre egne 
studenter (inbounds) samlet.  Dette var en suksess for studentene som hadde et 
godt samvær og for Ungdomsutvesklingen, som fikk gjennomført et ”primetime” 
opplegg under møtet (Takk til Guvernøren og hans team som ga oss rikelig med tid 
til under presentasjonen i plenum).  
Våre studenter deltok på høsttreffet i Gjøvik og fikk også med seg Hunderfossen og  
O L anleggene på Lillehammer. 
Våre studenter har deltatt på treff arrangert av Inner Wheel.   
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Ambassadørkurs 
 

Ambassadørkurset ble avholdt i Porsgrunn lørdag 10. april 
og med totalt 31 deltagere.  Guvernør Fred Schwabe-
Hansen hilste og orienterte om Rotary.  Stor takk til Fred 
Ellers takk til Bjørg Karin Gjervik (Porsgrunn RK), Tone 
Kolbenstvedt (Nedenes RK) og Cato Lyche Gulli (Kolsås 
RK) for god hjelp. 
 

 
Sertifisering 
 
D 2290 er godkjent av RI for å drive med ungdomsutveksling.   
 
 
12.2. Rotaract 
 
Etter lang tids arbeid var det klart for chartring av distriktets første Rotaract klubb 
oktober 2009 i Kristiansand. Dessverre ble dette avlyst i siste liten pga frafall fra 
nøkkelpersoner. Vi står derfor fortsatt som et distrikt uten noen Rotaract klubb. 
Arbeidet for å etablere klubber fortsetter imidlertid i Kristiansand og 
Grenlandsområdet og vi håper Rotaract i 2290 blir en virkelighet i løpet av Rotary-
året 2010/2011. 
 
 
12.3. RYLA 
 
Årets RYLA ble gjennomført på Vindfjell Gjestegård 3. – 6. mars 2010. Sandefjord-
Øst Rotaryklubb var arrangør og temaene var Etablering, Igangsettelse, Ledelse og 
Etikk. 19 klubber sendte i alt 22 ungdommer til RYLA 2010. Ungdommene gav 
meget positive tilbakemeldinger i sine evalueringsskjemaer og gav klare 
anbefalinger til distriktet om å satse på RYLA.  
 
RYLA er et særdeles flott arrangement og flere klubber burde benytte denne unike 
muligheten til å skaffe og finansiere deltakere fra lokalmiljøet. Thor Asbjørn 
Andersen som i løpet av året overtok ansvar for RYLA aktivitetene etter Ragnhild 
Flåtten Johansen stod også for den tekniske gjennomføringen for Sandefjord-Øst 
Rotaryklubb. Med sitt humør og engasjerende stil var han en viktig grunn til det ble 
et særdeles vellykket arrangement. 
 
12.4. GSE (Group Study Exchange) 

I Rotaryåret 2009-2010 har vårt distrikt  gjennomført GSE uteksling med distrikt 
6290 i Michigan (USA)/Ontario (Canada) der GSE chair Edward Kaminski var 
distriktsansvarlig for utvekslingen under Guvernør John Salan.  

I vårt Distrikt begynte planlegningen av utvekslingen på årets distriktskonferanse 
med kontakt med mottaksklubbene som på forhånd hadde bekreftet ansvaret for å ta 
sin del. 
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Distriktets klubber fikk utfordringen med å sende inn kandidater til så vel jobben som 
Teamleder som til det å være Team deltaker. Vi skulle sende ut et tem med 4-5 
deltakere med en Rotarianer som leder.  
 
Distriktets leder av TRF komitèen, Svein Aanestad og GSE Chair Knut Børge 
Knutsen stod for utvelgelsen av Team leder 
etter mottak av totalt to søknader på 
oppgaven.  Valget falt på Reidar Norschau 
fra Bø RK. Team leder og GSE Chair tok 
deretter oppgaven med å velge ut teamet fra i 
alt syv innkomne forslag på teamdeltakere. 
Teamet som skulle reise til Michigan den 13. 
mai ble tilslutt bare bestående av tre 
personer pga frafall i siste liten. Forsker 
Beathe Kiland Langerud, (Færder RK), 
Advokat Øyvind Tvedt, (Grøm RK) og 
Kultursjef Barbara Ida de Haan, (Sande RK) 
.var utvalgt som deltakere. 
 
Med syv søknader var det ikke mulig å legge seg på noen spesiell linje i utvalget, 
men vi  fikk til en god spredning i yrker og kjønn. Alle hadde en høy utdannelse og 
var svært motiverte for oppgaven før avreise fra Gardermoen.  
 

Det var spente klubber i 2290 som ventet på å 
motta teamet fra Michigan som kom til oss 
den 13 mai og skulle bli til 12. juni hos fem 
ulike klubber nedover kysten. Klubbene hadde 
nedlagt et meget stort og langvarig arbeide for 
å gjøre oppholdet i Norge så vellykket som 
mulig for teamet som bestod av: 
Team Leader Diane C. Marshall (Lærer) med 
teamdeltakerne Cynthia L. Mom ( Land 
Steward of Natural Areas), Krista L. Menacher 
(Curator, Museum), Tara Danielle Kram 
(Director of Missions) og Jody A. Houle  
(Counsellor, Child and Family). 

 
Turen gikk  fra Sande i Vestfold til Stokke i samme fylke, videre til Porsgrunn i 
Telemark  for å ende opp i Agder hos klubbene i Nedenes og Lyngdal. 
Tilbakemeldinger fra så vel klubbene som deltakere beskriver en meget vellykket 
utveksling. Deltakerne som dro ut fikk opplevelser og erfaringer fra både USA og 
Canada med Service Above Self i alle mottaksledd. Teamleder Reidar Norschau 
rapporterte om en velvilje som ikke hadde grenser hos Rotarianerne ”over there” ! 
Det rettes en stor takk til alle impliserte i vårt distrikt som virkelig stod på under hele 
oppholdet. Tilbakemeldinger har gitt uttrykk for uforglemmelige utflukter med inntrykk 
og erfaringer som vil glede og gi nytte resten av livet. (Spøkefull tilbakemelding fra 
DG John Salan i 6290: Vi hadde behandlet 6290 teamet så godt at de nesten ikke 
ville reise hjem  
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12.5. Round Trip 
 
Pga manglende multidistriktanavarlig for Round Trips ble det i år ikke arrangert noen 
Roundtrip i Rotaryåret 2009-2010. 
 
 
13. Informasjon 
 
Håndbok for distriktet ble oppdatert og forelå til PETS. Denne fulgte i  hovedsak 
mønsteret fra tidligere år med noen forenklinger. Det ble gitt ut 36 ukebrev der 
målet var korte brev med matnyttig informasjon til klubbene. Når nytt ukebrev ble 
lagt ut ble det sendt varsel pr. e-post til alle presidentene. Dette varslet ble 
kombinert med praktiske drypp, i annet halvår ofte oppdatering av medlemsstatus. 
 
3 kvartalsbrev med Ingrid Grandum Berget som redaktør ble gitt ut i løpet av året. 
 
Enkelte klubber – som Skien, Svelvik og Holmestrand har lagt ned stort arbeid i 
egne ukebrev eller månedsbrev. Guvernøren har satt stor pris på å motta disse 
brevene med oppdatering av klubbens fremdrift. 
 
Distriktets satsing på it-siden har dette året vært preget av omlegging. De nye 
malene fra NORFO for nettsteder har blitt tilgjengelig. Distriktets egen hjemmeside 
bIe lagt om til den nye malen. Det har foregått en gradvis utvikling av tilbudet, og 
dette vil fortsette også neste år. 
 
For å hjelpe klubbene med overgangen til de nye malene har det vært avholdt tre 
kveldsseminarer for opplæring av CICOer og andre interesserte i klubbene. 
Seminarene har vært godt besøkt. Det har foregått i Kristiansand, Tønsberg og 
Langesund. Nitten klubber er nå over på ny mal, og flere er i gang med jobben. De 
fleste klubbene har en lang vei å gå før de kan vise seg frem med en attraktiv 
hjemmeside. I økende grad vil dette være klubbens ansikt utad og det er derfor viktig 
at CICO funksjonen oppgraderes i klubbene og at samtlige tillitsmenn ser det som 
sitt ansvar å sørge for interessevekkende stoff til en alltid oppdatert hjemeide  
 
Etter 10 års fortjenestefull jobbing som DICO har Per Magne Berget gitt ansvaret 
videre til Hans Jørgensen fra Ulefoss RK. Ti guvernører har hatt glede av Per 
Magnes assistanse og takker for innsatsen. Vi ønsker Hans lykke til med arbeidet 
videre. 
 
 
14. Intereresseforeningen 
 
Styret har bestått av Fred Schwabe-Hansen, styreleder, Inger-Britt Zeiner og Ingrid 
Grandum Berget. Forretningsfører har vært Per Filseth. I likhet med i fjor ble det 
utlyst reisestipend for 2 til å delta på   World Affairs Seminar ved Caroll University, 
Wisconsin USA i slutten av juni. Stipendiet ble Sissil Andersen, anbefalt av 
Kristiansand Vest RK og Sabine Tica anbefalt av Horten RK. I likhet med i fjor er 
tilbakemeldingene fra stipendiatene meg positive og det anbefales at dette tiltaket 
videreføres i 2010 - 2011. 
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15. Budsjett og regnskap 
 
Ved behandlingen av budsjettet for 2009-2010 ble en økning av kontingenten til 
Distriktet på Kr. 500 per medlem godkjent. I tillegg kommer som tidligere, pluss Kr. 
50 pr medlem som tilskudd til Handicamp. Inkludert refusjon av en del av 
guvernørens kostnader var det budsjettert med i alt kr. 1.180.000 i inntekter (basert 
på 2.000 medlemmer). På generalforsamlingen i 2008 ble det vedtatt å legge om 
regnskapsprinsippene med virkning fom 2009/2010 slik at kostnadene fulgte 
rotaryåret og ikke DGE/DG som person. Denne omleggingen medførte en antatt 
økning av kostnadene slik at de totale kostnader ble budsjettert til kr. 1.374.000 
inkludert kr. 220.000 som henhørte til aktiviteter for DGE 2010/2011 (periodiserte 
kostnader). Driftsresultatet var budsjettert til et underskudd på kr. 194.000 
(overskudd kr 26.000 for 2009-2010 etter gamle regnskapsprinsipper). 
 
Foreløpig regnskap bekrefter at virkelige inntekter svakt overstiger de budsjetterte, 
mens vi har lykkes med å holde igjen kostnader både for 2009/2010 aktivitetene og 
for 2010/2011 forberedelsene slik at vi antar vi vil få et overskudd på ca. kr. 100.000 
som planlegges benyttet til bidrag til internasjonale prosjekter (hvor TRF 
finansieringen på kort sikt er begrenset), bidrag til Interesseforeningen og styrking av 
distriktets egenkapital. 
 
En stor takk til distriktskasserer Reidar Christensen for ryddig hjelp. 
 
 
16. Guvernørskiftet 
 
Guvernørskiftet fant sted på ”Lyngørstua i Lyngør 3. juli 2010. DG Fred Schwabe-
Hansen takket alle som gjennom sitt virke hadde bidratt til at vi hadde fått 
gjennomført et godt år for distriktet. Spesielt takket med PHF/safir ved avslutning av 
mangeårig innstas ble DICO Per Magne Berget (Brevik RK), Leder av 
Ungdomsutvekslingen Stein Graf (Sem RK), GSE-ansvarlig Knut Børge Knutsen 
(Færder RK) og AG Svein-Erik Bergsholm (Stokke RK). 
 

Guvernøren delte også ut blomst til 
kvinnene som setter sitt preg på distrikt 
2290 (Edrund, Laila, Ingrid og Inger-Britt) 
og en takkebukett til Sidsel som hadde 
stilt opp og støttet ham gjennom året. 
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IPDG Per Filseth fikk så ordet til en velfortjent 
hyllest av PDG Edrund Olaisen som fikk 
overrakt Rotary Internationals fremste 
utmerkelse SEVICE ABOVE SELF ordenen. 

 
Til sist går takken til klubbene, der det virkelige 
Rotary lever. Vi har  aktive og kompetente 
miljøer i livskraftige klubber. Distriktet har 
samlet fulgt opp budskapet fra John Kenny om 
å ta ansvaret for Rotarys fremdtid. Jeg takker 
hver og en av distriktets rotarianere og ønsker 
Inger-Britt Zeiner lykke til med arbeidet i 
2010.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred Schwabe-Hansen, DG 2290, 2009-2010 


