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Rotaryåret 2011 – 2012 
Årsmelding for Rotary Distrikt 2290 

Zone 16 

Org.nr. 992197544 

 

 

Rotarys visjon: 

Vi skal være den foretrukne serviceorganisasjonen med dynamiske, handlingsorienterte klubber 

som bidrar til å forbedre livet i samfunn over hele verden. 

RIs prioriterte områder er å: 

 støtte og styrke klubbene 
 fokuserer og øke humanitær service 
 forbedre omdømme (Public Image)og kjennskap til Rotary 

 

RI-president Kalyan Banerjees motto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI presidenten ba oss også om å styrke våre familier, å fortsette å gjøre det vi gjør best og å  

forandre det som behøver forandring. 

Med dette som ledetråd har distriktsorganisasjonen og guvernøren sammen med klubbene 

gjennomført et spennende år. Rotarys største internasjonale mål har vært innspurten på 

poliokampanjen.  Bill og Melinda Gates utfordret oss til å samle inn 200 mill US$ før 30. juni 

2012. Vi klarte det med glans og utløste 355 mill US$ pluss en «bonus» på 50 mill US$ fra fondet.  

Det er med stor glede vi kan konstatere at vi også er svært nær målet om utryddelsen av 

sykdommen poliomelitt. Men den siste lille prosenten er den vanskeligste. Hovedårsaken er uro 

og krig i de gjenstående landene. Vi må derfor sette inn alle gode krefter for å sluttføre arbeid.  
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Målene vi har hatt for vårt eget distrikt er flere,  men satsing på ungdom og styrking av klubbene 

har vært de vesentligste. Vi ser direkte resultater blant annet gjennom vekst i 

ungdomsutvekslingen. 

Et annet viktige mål har vært å vise at Rotary er relevant for de nye genereasjonene og å finne 

nye måter å formidle hva vi står for. Både hva Rotary kan gi det enkelte medlem, og hva det 

enkelte medlem kan bidra med til samfunnet gjennom Rotary.  

Bedre samhandling mellom presidentene fra år til år gir bedre klubber og klubber det er 

interessant å være medlemmer i. Strategisk planlegging i et 3-årsperspektiv, med årlig rullering 

av tiltak, har derfor blitt sterkt vektlagt på alle samlinger. Gjennom PrePETS, PETS, Distrikts-

samling og egne temakurs har distriktet forsøkt å legge til rette for at klubbene skal kunne drive 

effektivt og bruke energien på arbeid som gir resultater. Vi har også forsøkt å skape begeistring 

gjennom Distriktskonferansen og møter med klubbene.  

Gjennom Årsmeldingen 2011-2012 oppsummeres det arbeidet som er gjort i distriktet. Vi håper 

på den måten å gi et mest mulig korrekt bilde av den virksomheten som har vært.   

Mange enkeltklubbers innsats og prosjekter er referert i Ukebrev og Kvartalsbrev som kan leses 

på distriktets hjemmeside: d2290.rotary.no. I tillegg har mange klubber gode hjemmesider der 

deres virksomhet er dokumentert. Dette er god dokumentasjon og morsom lesing. 

Som guvernør vil jeg takke alle klubbene og distriktsorganisasjonen for den store innsatsen dere 

har lagt ned og for det vi i felleskap har oppnådd! 

Samtidig vil jeg ønske DG Njål Gjennestad og hans team lykke til med arbeidet i 2012-2013! 

 

Langesund 29. august 2012 

Ingrid Grandum Berget 

Guvernør 2011-2012 
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Presidenter 2011 -2012 

 
    Klubbnavn 

Klubbnavn Etternavn Fornavn Mobil E-Post 

Arendal Dahl-Paulsen Beth 900 68 303 Beth.Dahl-Paulsen@sshf.no 

Borre Jespersen Bjarne 911 53 110 bjajes@c2i.net 

Brevik Nilsen Lene Ursula 924 56 266 l-ursuln@online.no 

Bø Kaasin Helge 908 82 350 helge.kaasin@hit.no 

Farsund Vågsvoll Egil Dag 404 27 195 egil.vagsvoll@jbv.no 

Flekkefjord Egeland Åse Halvorsen 909 12 782 aaselog@hotmail.com 

Færder Brambani Mia 915 62 095 mia.brambani@drammen.kommune.no 

Gimsøy Rutlin Knut 915 62 732 knrutli@hotmail.com 

Grenland Syvertsen Odd 35 51 53 93 odd.syvertsen@vichotel.no 

Grimstad Møller Mogens Linnet 913 46 715 mogens.l.moeller@advance-as.com 

Grøm Reichert Frank 917 30 561 frank.reichert@uia.no 

Holmestrand Tingbø Tor 415 13 022 tor-ting@online.no 

Horten Volle Jan Sverre 975 50 189 i-holt@online.no 

Jarlsberg Skjæveland Tor 917 06 881 torskland@yahoo.no 

Kongsgaard Bø Pål Inge 991 69 382 palboa@ae.no 

Kragerø Lier Hege M. B. 992 41 416 hege.lier@t-fk.no 

Kristiansand Ledang Nina Schei 911 82 840 ninaledang@hotmail.com 

Kristiansand V. Borning Ragnar 913 10 910 ragnar@borning.no 

Kristiansand Ø. Hamre Svein 916 37 812 svehamr@online.no 

Langesund Kaggerud Inge 918 03 285 ikaggeru@online.no 

Larvik Guren Lars 913 88 848 guren@torp.no 

Larvik Øst Idland Eva 992 76 024 eidland@broadpark.no 

Lillesand Lauritzen Bente Sophie Ribe 415 67 737 bentesophie@hotmail.com 

Lyngdal Stavenes Arild Odd 38 34 30 42 arild.odd.stavenes@vaf.no 

Lågendalen Rønning Aase Øyvor 997 23 863 aasro@online.no 

Mandal Tallaksen Hilde Elisabeth 992 43 635 hilde@naringshagen.no 

Nedenes Norman Tove 997 47 607 tove.norman@arendal.kommune.no 

Notodden Michelet Elling 408 56 492 elmichel@c2i.net 

Nøtterøy Solvang Gunnar 911 91 924 gunnar@solvang.no 

Porsgrunn Løkslid Jan Tormod 907 69 236 j-loeks@online.no 

Re Holm Kjell 913 71 535 kjell.holm@c2i.net 

Risør Bjerke Per Erik 957 47 206 Per.Erik.Bjerke@vegarshei.kommune.no 

Sande Husa Knut Eilif 452 49 496 knut.eilif.husa@tellu.no 

Sandefjord Allum Leif 976 28 809 leiall@online.no 

Sandefjord Øst Poppe-Jensen Jan 918 22 478 jan.poppe-jensen@sfjbb.net 

Sem Kristiansen Pål 950 36 103 pakris@sf-nett.no 

Skien Thomassen Odd Reidar 909 63 506 ort@opconsulting.no 

Skien vest Tvinnereim Kjell Ove 913 69 802 kjell.ove.tvinnereim@sweco.no 

Stavern Steien Per Inge 928 59 112 ping-ste@online.no 

Stokke Aas Olav Haakon 913 81 029 olaaas@broadpark.no 

Svelvik Rolland Ole Jakob 467 85 903 ol-jak@online.no 

Tvedestrand Nistov Hilde Marie 918 52 527 hilde.marie.nistov@tvedestrand.kommune.no 

Tønsberg Tønnesen Jan 915 89 223 j-toen2@online.no 

Ulefoss Årmot Olav 977 11 133 byggarmot@gmail.com 

Vennesla Ingebretsen Per Otto 913 43 920 per2111@getmail.no 
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Distriktsorganisasjonens sammensetning 
Distriktsorganisasjonen har i 2011-2012 bestått av: 

DG Distriktsguvernør 
Styremedlem NORFO 2011-2012 

Ingrid Grandum Berget 

 Distriktsekretær Halvor Thommesen 
 Distriktskasserer Sissel Berit Hoell 
IPDG Guvernør 2010-2011 Inger Britt Zeiner 
DGE Guvernør 2012-2013 Njål Gjennestad 
DGN Guvernør 2013-2014 Elisabeth Stray 
DT District Trainer Mette Sand 
PDG Strategisk planlegging 

Leder av NORFO 2011-2012 
Fred Schwabe-Hansen 

PDG/DRFC District Rotary Foundation Chair, 
Future Vision Plan 
Kommunikasjonsansvarlig 

Edrund Olaisen 

PDG/PPC Polio Plus Coordinator Egil Omdal 
PDG/RFAC Rotary Foundation Alumni Coordinator 

 
Laila Lerum 

PDG Interesseforeningen - Forretningsfører  Per A. Filseth 
RYLA Rotary Youth Leadership Seminar Thor A. Andersen 
DYEO Distriktets ungdomsutveksling Tone Kolbenstvedt 
DICO Nettsider Hans Jørgensen 
GSE Group Study Exchange Rune Olsen 
ROTARACT ROTARACT – Etablering avklubber Niels Jørgen Andersen 
 Kvartalsbrev Thor Eriksrød 
AG Assisterende guvernør for Brevik, 

Tvedestrand, Kragerø, Langesund, 
Porsgrunn og Risør 

Ole J. Devold 

AG Assisterende guvernør for Farsund, 
Flekkefjord, Kongsgaard, Kristiansand, 
Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, 
Lyngdal, Mandal, Vennesla 

Svein-Eirik Jensen 

AG Assisterende guvernør for Borre, 
Færder, Horten, Jarlsberg, Nøtterøy, Re, 
Sem, Stokke, Tønsberg 

Ranveig Roberg 

AG Assisterende guvernør for Arendal, 
Grimstad, Grøm, Lillesand, Nedenes 

Svein Tore Stiansen 

AG Assisterende guvernør for Bø, Gimsøy, 
Grenland, Notodden, Skien, Skien Vest, 
Ulefoss 

Jan W. Sørensen 

AG  Assisterende guvernør for Holme-
strand, Larvik, Larvik Øst, Lågendalen, 
Sande, Sandefjord, Sandefjord Øst, 
Stavern, Svelvik 

Dag Helge Tvedt 

 

Distriktsrådet har i perioden blitt ledet av DG Ingrid Grandum Berget og bestått av: IPDG Inger-

Britt Zeiner, PDG Fred Schwabe-Hansen, PDG Per A. Filseth, PDG Laila Lerum og DGE Njål 

Gjennestad. DGN Elisabeth Stray og DGNN Svein-Eirik Jensen har vært observatører. Distriktets 

TRF-ansvarlige Edrund Olaisen møter fast. 
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Rådet er formelt distriktets styre, men fungerer primært som et organ for råd og støtte til 

guvernøren. Det er gjennomført  4 møter. Alle vedtak har vært enstemmige. 

Viktige saker dette året har vært avslutning av PolioPlus-prosjektet, oppfølging av og støtte til 

klubbene, gjennomføring av sammenslåing av det nasjonale og internasjonale medlemsnettet,  

nominering av kandidat til Nominating Commitee for Director, nasjonale og internasjonale 

prosjekter, oppstart av arbeid med Roatry Friendship Excahnge (RFE), distriktets 3-årsplan, 

forberedelse til budsjett for 2012-2013 mm. 

 

Assisterende guvernører (AG) 
De 6 assisterende guvernørene er gode bindeledd mellom klubbene og guvernøren og viktige 

støttespillere for klubbene. De representerer et «lavterskeltilbud» for klubbene og fungere over 

minst 3 år. På den måten bidrar de til kontinuitet. AGene deltar på guvernørens klubb-besøk, 

samler presidentene i sine områder til regelmessige møter og bidrar til samarbeid og 

erfaringsutveksling. Til sammen utgjør de en uvurderlig ressurs som letter presidentenes arbeid 

og bistår klubbene i små og store saker. Tema på møtene i AG-gruppene bestemmes av gruppene 

selv, men de fleste har lagt stor vekt på medlemsutvikling og utveksling av gode ideer til drift av 

klubbene. 
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Opplæring og kompetanseheving 
Forberedelsen til et nytt rotaryår består av 4 blokker: 

 Opplæring av distriktsguvernøren 
 Etablering og opplæring av distriktsorganisasjonen 
 Opplæring av tillitsmenn i distriktet og klubbene 
 RI Convention 

Opplæring av distriktsguvernøren 

En viktig del av guvernøropplæringen er deltagelse i egen organisasjon. DGNN blir derfor 

invitert inn i distriktsrådet fra den dato han/hun er nominert og deltar på alle relevante møter 

og seminarer. Årets guvernør har 3 år bak seg som AG og 2 år som DT og har dermed solid 

erfaring fra distriktet. I tillegg er den obligatoriske opplæringen gjennomført. Guvernørens 

ledsager ansees som en viktig ressurs i Rotary og deltar i opplæringen.  

1. Nasjonal GETS (Governor Elect Training Seminar) i regi av NORFO 27. – 29. august 2010, 
Lillestrøm. Samlingen gir grunnopplæring og formalisering av samarbeid med øvrige 
guvernører. 
 

2. Sone GETS i regi av sone 16 ble arrangeret i tilknytning til Zone Institute 6. – 7. oktober 
2010 i Ålborg, Danmark. Samlingen gir kunnskap og grunnlag for forståelsen av Rotary 
International (RI) og arbeidet som utføres i alle ledd av organisasjonen. Den samler ca 30 
nordiske/østeuropeiske DGE’er. 

 
3. IA (International Assembley) i regi av RI 16. -22. januar 2011, San Diego, California, USA 

under ledelse av innkommende RI president Kalyan Banerjee. Her møttes ca 530 
innkommende guvernører. Motto og logo for året 2011-2012 ble lansert: Reach Within 
to Embrace Humanity. Videre ble det fokusert på Rotarys visjon og mål og gitt mye god 
og viktig informasjon og inspirasjon. Hovedfokus ble lagt på avslutning av PolioPlus-
kampanjen og utfordringen gitt av Bill Gates om å samle inn 200 mill US$ mot at Bill and 
Melinda Gates Foundation ville stille med 355mill. US$. Overgangen til Futur Visisn Plan 
(FVT) var også sentral. En stor del av lange dagers kompakte program var dessuten 
arbeid i grupper på rundt 20, forskjellige sammensatt hver sesjon, der viktige rotary-
spørsmål ble diskutert. 
 

4. RI-Convention er en møteplass for rotarianere fra hele verden og kan sammenlignes med 
en gigantisk distriktskonferanse. Den ble gjennomført i New Orleans 21.-25. mai 2011 
med rundt 18 000 deltagere fra hele verden. Polio-kampanjen og arbeidet med New 
Generations var blant  de viktigste hovedtemaene.  

 

Opplæring av AGer og distriktets ledere 

Årets ledersamling (DTTS) ble holdt i Langesund 11. – 12. februar. AGene møter fredag 

ettermiddag sammen med DGE (District Governor Elect), District Governor Nominee (DGN ) og 

den påfølgende DGN. Resten deltar på dagsmøte lørdag. Dette er et arbeidsmøte der distriktes 

ledere blir enige om samarbeidsform, rullerer den 3-årige strategiplanen og utabeider forslag til 

mål for kommende år. Målene diskuteres med presidentene på PETS (President Elect Training 

Seminar) og konfirmeres endelig av dem. 
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Opplæring av innkommende presidenter 

Opplæring av innkommende presidenter foregår i flere trinn. Første møte mellom 

innkommende guvernør (DGE ) og innkommende presidenter (PE) var på Pre-PETS, som ble 

arrangert på tre steder: Rugtvedt 17. november, Tønsberg 1. desember  og Kristiansand 30. 

november. Formålet med PrePETS  er å bli kjent med hverandre, få frem tanker de 

innkommende presidentene har for kommende rotaryår og å avklare forventninger. De 

problemstillingene som ble presentert denne kvelden dannet grunnlaget for store deler av 

innholdet i årets PETS  

PETS ble gjennomført på Tyholmen hotell i Arendal. 18. og 19. mars og er obligatorisk. Her fikk 

de innkommende presidentene opplæring innenfor sentrale rotaryområder, ideer, tips og 

verktøy for enkel og effektiv drift av klubbene. Det ble dessuten satt av god tid til å diskutere 

problemstillinger i AG-grupper. Et viktig punkt var avklaring av mål for klubbene og distriktet.  

Sonekoordinator Per Hylander fra Danmark holdt inspirerende foredrag om rekruttering og om 

internasjonalt arbeid i Rotary. Vår egen assisterende sonekoordinator, PDG Svein Aanestad 

deltok også. 

Opplæring av sekretærer, kasserere og klubbenes komiteledere 

19. mars ble det samme sted arrangert Distriktssamling. Samlingen er todelt. En fellesdel for 

alle, inkludert de innkommende presidenter og egne separate sesjoner for presidenter, kasserer, 

sekretærer og andre. Innspurten i Polio-aksjonen og overgangen til Future Vision Plan (FVP) var 

sentrale tema i plenum. 
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Det er svært viktig at klubbene møter på disse samlingen. Opplæringen letter det arbeidet som 

skal gjennomføres og deltagerne får  større og oppdatert kunnskap og økt forståelse for Rotary 

som organisasjon.  

TRF- og Medlemsseminar ble i år arrangert parallelt, og det var god deltakelse på alle 

seminarene. 15. september i Porsgrunn og 29. september i Kristiansand. Se egne rapporter fra 

TRF-ansvarlig Edrund Olaisen  og ansvarlig for medlemsutvikling, Laila Lerum. 

Seminar i produksjon av hjemmeside ble holdt  23. januar med god oppslutning. 

Samling av AG’er mm i desember 

Guvernøren samlet distriktstrener, AGene, fjorårets guvernør og innkommende guvernør til 

statusmøte i desember. Dette var en nyttig felles forberedelse til presidentsamlingen i januar. 

Presidentsamling 

Presidentene møttes igjen 6.-7. januar i Arendal. På denne samlingen satte vi en fot i bakken. 

Hvor var vi etter halvgått løp? Viktige tema var medlemsutvikling, planlegging i 3-års perspektiv, 

Nye Generasjoner og Future Vision Plan. Også på denne samlingen var gruppearbeid en vesentlig 

del av samlingen. 

Under kveldens middag ble Ivar Hauler Halvorsen tildelt PHF med safir og Club Builder Award 

tildelt Odd Svang Rasmussen. 
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Kommunikasjon og informasjon 
Kommunikasjon mellom klubber og distrikt har hovedsakelig foregått via epost og noe telefon. I 

tillegg er distriktets hjemmeside www.d2290.rotary.no flittig benyttet. DG har skrevet 48 

ukebrev og brukt denne kanalen til informasjon og nyhetsformidling. Brevene har også hatt en 

funksjon som vennlig påminnelse om frister. I tillegg er det utgitt 3 kvartalsbrev med Thor 

Eriksrød som redaktør. Disse inneholder i stor grad stoff fra klubbene. 

De fleste klubbene har nettsider på felles plattform. De som gjenstår har av ulike årsaker ikke 

ønske om å bytte. 

Håndbøker og nettsted 

Distriktet legger mye arbeid i å utarbeide oppdaterte håndbøker til hjelp for klubbene. Disse er 

klare til PETS og deles ut der. Samtidig legges de ut på distriktets hjemmeside, slik at de blir 

tilgjengelig for alle. 

NORFO utgir i tillegg en håndbok. Tidligere kom den årlig og inneholdt også en 

medlemsoversikt. Fra 2011/2012 utgis det nå en håndbok som har varighet 3 år. 

Medlemsoversikt hentes direkte av hver enkelt ut fra Medlemsnettet. Se forøvrig kapittelet: 

NORFO. 

  

http://www.d2290.rotary.no/
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Etikk Takk - Distriktkonferansen 2011 
Distriktskonferansen ble avviklet i Langesund 4. – 6. september med mer enn 200 deltagere, 

hvorav 140 rotarianere. Hovedtema var etikk. Konferansen  ble åpnet med nyskrevet sang, 

fremført av Langesund Rotaryklubb. Deretter ble ulike aspekt ved etikk i våre liv belyst av Ruth 

Ryste - tidligere sosialminister, Tormod Tingstad fra Yara International og Espen Malmberg fra 

Rotarys kontor i Zürich. I tillegg var professor May Thorseth fra universitete i Trondheim 

engasjert for å snakke om Rotarys samfunnsansvar: Mange roller men bare en hatt? Anette 

Kollungstad holdt er engasjerende foredrag om Handicamp, RI presidentens representant, PDG  

Margareta Källgren, fra Langesunds vennskapsklubb i Vestervik, snakket om vår store 

utfordring: Utryddelse av polio, og ga på et levende vis poliosatsingen og sykdommens  ofrene et 

ansikt. Konferansen la for øvrig stor vekt på kulturinnslag med deltagelse av barn fra Bamble 

kulturskole. 

Under middagen ble Ole Devold, 

Sidsel Schwabe-Hansen, Thor 

Asbjørn Andersen  og Laila 

Lerum hedret med en PHF/PHF 

med safir for sin innsats for 

Rotary. 

PDG Margareta og Hasse Källgren 

fra Vestervik i Sverige 

representerte RI-presidenten, DG 

Tryggvi Pálsson og Rannveig fra 

Gunnarsdóttir fra D1360 på 

Island representerte de nordiske 

distriktene og  DG  Ingrunn Olsen 

Mossefin og Tor Helge Øygarden fra D2250 representerte de norske distriktene. 

DG Ingrid Grandum Berget deltok på distriktskonferansen til D1360 i Reykjavik og  D2350 

Stockholm som de nordiske guvernørers representant  og som de norske guvernørers 

representant på D2250s distriktskonferanse på Ullensvang. 

Distriktets generalforsamling 
Generalforsamlingen ble gjennomført i forbindelse med distriktskonferansen søndag 6. 

september. 42 av distriktes 45 klubber var representert. IPDG Inger-Britt Zeiner redegjorde for 

Årsmelding og regnskap for året 2010-2011. Begge ble enstemmig godkjent, også forslag til 

disponering av årets overskudd. 

Årsmøtet bekreftet så vel det budsjettet, som var godkjent på distriktssamlingen i mars, som 

nominasjon av Elisabeth Stray som DG for året 2013 – 2014.  Kontingent ble fastsatt og nytt   

Distriktsråd ble valgt. Det ble gjort endringer i vedtektene og saker til CoL (Lovrådet) ble 

presentert. Styret fikk fullmakt til å bearbeide og fremme forslaget til neste lovråd. 

PDG Per A. Filseth la frem årsmelding og regnskap for Interesseforeningen. Begge ble enstemmig 

godkjent. Deretter ble nytt styre for foreningen valgt.  
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Klubbene og klubb-besøk 
Guvernørens besøk til den enkelt klubb er det viktigste virkemiddelet i kommunikasjonen 

mellom distrikt og klubb. Målet er å sikre toveis kommunikasjon med vektlegging av klubbenes 

behov for utvikling og Rotarys mål for inneværende år. Guvernøren besøkte i løpet av høsten og 

en mandag i begynnelsen av januar alle de 45 klubbene i distriktet. Klubbesøkene ble forberedt 

ved at guvernøren sendte ut et forslag til agenda på forhånd, og at klubbene føyde til tema de 

ønsket å ta opp. Klubb-besøket ble gjennomført med et 2-timers møte med klubbens styre og 

tillitsvalgte, etterfulgt av møte med klubbens medlemmer. Svært mange klubber arrangerte et 

hyggelig måltid i etterkant av klubb-møtene. Denne delen av møtene ble opplevd som svært 

verdifull fordi den åpnet for uformelle samtaler og meningsutvekslinger med alle klubbens 

medlemmer.  Klubb-besøkene har antagelig vært den mest tidkrevende delen av guvernørens 

oppgaver, men også den mest meningsfulle. Det innblikket besøket gir i klubbenes liv og laden 

inngir respekt. De aller fleste klubbene fungere godt, har god aktivitet og et miljø medlemmene 

trives i. Og om hvert enkelt medlem ikke bidrar så mye alene, er summen av innsats formidabel. 

  

I tillegg til klubb-besøkene deltok guvernøren i tre jubileer: Lyngdal og Sande 50 år og Mandal 

75 år. Grøm fylte 25 år og ved dette jubileet måtte dessverre guvernøren melde forfall. Isteden 

møtte PDG Fred Schwabe Hansen. Ved alle jubileene ble det overbragt en hilsen fra RI-

presidenten og en gave fra distriktet på kr 2 000 til klubbens TRF-konto. 

Ulefoss RK har i samarbeid med sine vennskapsklubber i Danmark og Tyskland gjennomført 

vannprosjekter i  Surabaya i Indonesia. I juni kom deres lokale samarbeidsklubb på gjennvisitt. 

Guvernøren fikk gleden av å hilse på gruppen, noe som var en svært hyggelig opplevelse! 
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ROTARCT – Etablering av nye klubber? 
Rotaract er en organisasjon som retter seg mot kvinner og menn i alderen 18-30 år og fokuserer 

på utvikling av unge voksne som ledere i sine lokalsamfunn og arbeidsplasser. Klubbene deltar 

også i prosjekter og er f.eks aktivt med som arrangører av Handicamp. Rataract er en del av 

rotaryfamilien og en god rekrutteringsarena for rotarymedlemsskap. 

Distriktet har gjennom flere år forsøkt å etablere rotaractklubber, uten å lykkes. Med de 

moderne trender, der ungdom utrykker ønsker mentorer, vil vi i det videre arbeidet heller 

forsterke satsingen for å få yngre medlemmer direkte inn i Rotary. 

Guvernørskifte 
Guvernørskifte ble gjennomført på Fagerheimlåven i Bamble 30. juni med ca 50 deltagere. Her 

fikk guvernøren anledning til å takke alle de som stiller opp og bruker store deler av sin fritid på 

Rotary. I tillegg ble Mette Sand hedret for sin innsats som AG og DT med en Paul Harris. 

 

Ingrid Grandum Berget og Njål Gjennestad 
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Økonomi 

Budsjettforutsetninger 

Budsjettet bygger på inntekter fra et medlemstall på 1984 medlemmer og en kontingent på kr 

520.- pr capita. Guvernørens kostnader ved klubb-besøk osv. dekkes av RI med inntill kr 

66 000.- I tillegg dekkes de fleste kostnader ved sone- GETS og «guvernørskolen» International 

Assembley (IA) i San Diego. Det som dekkes direkte av RI  inngår  ikke som en del av distriktenes 

budsjett og regnskap. Kostnaden ved opplæring av AGene dekkes av RI med inntil kr 6 000.-. 

Klubbene betaler inn kr 50.-pr medlem pr år til Handicamp. Beløpet viderbetales av distriktet og 

blir synlig både som en  inntekt og en kostnad i budsjettet. 

Budsjett for 2011-2012:  kr 1 195 680.-, vedtatt på PETS/Distriktsamlingen 19. mars 2011 og 

bekreftet på General-forsamlingen 4. september samme år. 

Kommentarer til regnskapet 

Da budsjettet for 2011-2012 skulle legges forelå  det ikke umiddelbart sammenlignbare 

regnskapsposter å gå ut i fra. Distriktet la om budsjettperioden i 2009-2010 og budsjettet for 

2011-2012 måtte legges midt i regnskapsåret  2010-2011. Med dette som utgangspunkt valgte 

vi å være konservative i våre anslag. Store utgifter i begynnelsen av rotaryåret , og klare 

indikasjoner på fall i medlemstallet, medførte at vi også  valgte å være  svært forsiktige i forhold 

til videre drift. Resultatet er et overskudd på kr 85 298.- 

Budsjettet skal gi uttrykk for distriktets satsingsområder: Arbeid i forhold til unge  og styrking 

av klubbene. Distriktsrådet ble raskt klar over at ungdomsutvekslingen var underbudsjettert, og 

vedtok derfor at denne posten  skulle styrkes. AGene har tidligere stort sett ikke sendt 

reiseregninger. Distriktsrådet mener at direkte kostnader knyttet  til kjøring mm skal dekkes og 

har oppfordret AGene til å sende reiseregninger. Disse postene fremstår nå med til dels store 

avvik, men her ble det gjort bevisste valg. 

Kommentarer til noen enkeltposter: 

Post Budsjett Regnskap Avvik Kommentar 

310 
Medlemskontingent 

1 031 680 1 015 600 16 800 Medlemstallet har sunket i 
perioden. Inntekten har 
sunket tilsvarende. 
 

 630 
Telekommunikasjon 
 

15 000 0 15 000 Guvernør har dekket sine 
utgifter ved bredbånd 
gjennom arbeidsgiver 

680 og 681 
Guvernørens 
klubbbesøk, kjøring 
og overnatting 

70 000 56 207 13 793 Guvernøren bor midt i 
distriktet og har kort vei til 
de fleste klubbene. 

685 Div møter: AGer 
og distriktsråd 

20 000 52 108 -32 108 Gir et riktigere bilde av 
faktiske kostnader og stor 
aktivitet 

 715 
Ungdomsutveksling 

50 000 84 753 -34 753 Økt antall studenter og  
deltagelse på EEMA, inter-
nasjonale konferansen for 
ungdomsutveksling i Sør-
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Afrika. (Se egen rapport.) 
720 Rotaract 30 000 0 30 000 Ingen ny klubb er etablert. 

(Se egen rapport.) 
735 presidenttreff  
og 740 
PrePETS/PETS/ 
Distrikssamling 

60 000 18 102 
52 970 

-1 072 Er splittet for å skille hvilke 
kostnad som er knyttet til DG 
og DGE 

 

Forslag til disponering av overskudd: 

Til Interesseforeningen: kr 30 000 
Til Klubbprosjekt: kr 30 000 
Til Egenkapital: kr 25 298 
SUM:  kr 85298 
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Mål og nøkkeltall for distriktet 
Distriktsorganisasjonen har utarbeidet en strategisk 3-årsplan som rulleres hvert år. De årlige 

målsettingene godkjennes av de  innkommende presidentene på PETS.  Målene og resultatene 

presenteres i kortform i tabellen under. Rapporter fra de ulike programområdene ligger som 

egne kapitler i årsmeldingen og gir utfyllende informasjon. 

 
Område 

Mål pr 31.06.2012 Status pr 
31.06.2012 

Ble målet nådd? 

End Polio Now: kr 500 pr medlem 
innen 30.06.2012 

kr 500 pr. medlem 
innen 30.06.2012 

Ja 

Medlemsutvikling: 
 

Min netto 1 nytt 
medlem 2011/2012 
 

-39 medlemmer i 
perioden 

Nei 

Min 80% av 
medlemmene er 
fortsatt medlemmer 
30.6.2010 
 

93,7% Ja 

Antall medlemmer: 
2010 pr 31.06.2012 
 

1 942 Nei 

Øke kvinneandel til 
20% 
 

16% Nei 

Ungdom: 
 

RYLA-seminar  
 

Gjennomført av 
Arendal Rotaryklubb 

Ja 

GSE-team ut 
 

Team sendt  Ja 

Hver klubb utveksling 
hvert 3. år 

13 studenter ut 
12 studenter inn 

Nesten! 

TRF: 
 

40 US$ pr medlem 
 

USD$ 37 pr. capita Nesten! 

TRF-ansvarlig i hver 
klubb 
 

 Nei 

3 TRF kurs i distriktet 2 gjennomført med 
bra resultat 

Nesten 

Utvikling av ledere. 
 

Opplæring av nye 
medlemmer– 
oppdatering av 
«gamle» 

Gjennomført 2 
seminar i 
medlemsutvikling og 
TRF 

Ja 

Deltagelse på 
distriktskonferansene 
 

 Ja 

Oppmuntre til 
deltagelse på andre 
møter, eks Institute 
på Lillestrøm 2011 

 Nei 

Informasjon og PR 
 

Aktiv bruk av media 
når noe positivt skjer 
 

 Ja 
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Shelterbox-aksjoner? 
 

Mange Ja 

Aktiv kommunikasjon 
mellom klubber, 
distriktsguvernør  
Spre gode eksempler 
 

 Ja 

Ny virksomhet 
 

Etablere 2 
Rotaractklubber:  
Grenland og 
Kristiansand 
 

0 Nei 

 Vurdere etablering av 
frokostklubber 
 

0 Nei 
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Strategisk planlegging   
PDG Fred Schwabe-Hansen 

 

Den årlige omdreiningen av Rotaryhjulet innebærer skifte av ledelse og ansvar på alle nivåer 

innen vår organisasjon. Disse hyppige skiftene utgjør både en STYRKE og en TRUSSEL for vår 

utvikling: 

 

 En STYRKE fordi det bidrar til en årlig tilførsel av nye ideer og ny energi. Alle ønsker å 

viderelevere klubben i bedre skikk enn de mottok den 

 En TRUSSEL fordi det medfører fare for diskontinuitet i organisasjonens utvikling hver 

gang vi har et skifte. I tillegg er det stor fare for at de som leder vil slite med begrenset 

hukommelse innen organisasjonen (hva skal vi gjøre og hvorfor gjør vi det blir ofte 

uklart.) 

 

STRATEGISK PLANLEGGING/ 3-ÅRS PLANER er et virkemiddel for å sikre at vi som organisasjon 

jobber fremover uten stadig skifte av kurs. Felles arbeid med 3 årsplaner tvinger frem 

samarbeid/samhandling mellom ”generasjoner” av ansvarlige. Det sikrer at vi trekker på 

erfaring og ideer fra flere medlemmer.  

 

Strategiplaner utarbeides på alle nivåer innen Rotary. Grunnlaget er RI s strategiske plan. Planen 

som ble lansert i 2010 fokuserer på 3 områder: 

 Støtte til og styrking av klubbene 

 Fokusere og øke humanitær innats 

 Forbedre omdømme (Public Image) og kjennskap til Rotary 

 

Innenfor disse rammene har distriktet utarbeidet sine strategi planer som et ledd i opplæringen 

av nye tillitsmenn i distrikt og klubber. Dette innebærer at planen rulleres hvert år – og at flere 

”årskull” blir involvert i arbeidet med planene. Hovedmål for distrikt 2290 har i flere år vært 

fokusert rundt: 

 Skape fornyelse og fleksibilitet i klubbene 

o Rekruttere nye medlemmer 

o Beholde de medlemmene vi har 

 Fremme mangfold blant medlemmene 

o Økt kvinneandel 

o Rekrutter medlemmer med fremmed-kulturell bakgrunn 

o Sikre foryngelse ved årlig rekruttering av yngre medlemmer 

 Følge opp ungdomsutveksling 

 Engasjement i prosjekter lokalt og internasjonalt 

 Styrke Rotarys evne til å gjennomføre prosjekter gjennom økt bidrag til TRF 

  

 

I 2011/2012 har det vært lagt vekt på å forbedre strategiarbeidet i klubbene. Arbeid med 

planene skal være en viktig del av de forberedelsene som innkommende president i samarbeid 

med styret og sin forgjenger skal gjøre for sitt år. Derfor ble det i år lagt mye vekt på arbeid med 

planer under årets PETS. 
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Det er viktig at 3 årsplanlegging på klubbplan blir et fast element i klubbenes virksomhet og 

dette vil bli fulgt opp fremover.  
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Medlemsutvikling 
 PDG/RFAC Laila Lerum 

Ansvarlig for Medlemsutviklingen i D 2290  har i 2011/ 2012 vært PDG Laila Lerum og  

PDG Fred Scwabe- Hansen 

Medlemsutvikling ble satt høgt på dagorden på PETS 2011 gjennom foredrag og gruppearbeid. 

Etter inspirasjon fra ideologien i RI presidentenes motto ble det satt mål for medlemsutviklingen 

i hver klubb, noe som guvernøren har etterspurt i sine klubbesøk og AG-ene er satt til å følge opp 

i sine grupper. 

Tema ble også satt på dagsorden på Distriktskonferansen i Langesund primo september.  

Det ble arrangert Medlemsutviklingsseminarer i Porsgrunn den 15. september og i                         

Kristiansand den 29. september 2011. Tema var: Fornyelse via foryngelse 

Målgruppe var presidenter, medlemsutviklingsansvarlige og aktuelle styremedlemmer. Innhold 

gikk på hvordan gjøre medlemskap i Rotary attraktivt for travle, yngre mennesker og hvordan 

motivere til å beholde medlemskapet ved oppfølging og aktivisering av medlemmene. Gode, 

konkrete eksempler fra klubber som har fått det til ble lagt fram  og det var lagt opp til 

erfaringsutveksling mellom klubber.  

Det møtte opp om lag 40 personer begge steder og det ble gitt positiv tilbakemelding på at 

medlemsutviklingsseminarene kom så tidlig i Rotaryåret. 

På Presidentenes midtvegssamling i januar ble fokuset lagt på New Generations og på hva 

som skal til for å nå yngre ressurspersoners tankesett i forhold til ambisjoner, etiske dilemmaer 

og global tankegang. Dette ble koblet mot strategien i Future Vision Plan. 

Klubbenes medlemsutviklingsplaner for 2011/ 2012 ble tatt fram igjen i AG- gruppene og det 

ble gitt status og drøftet tjenlige virkemidler for rekruttering våren 2012. Det ble presentert 

strategier for hvordan engasjere unge mennesker i Rotaryarbeidet. Et virkemiddel er å starte 

med “ Alumnis”, som er unge mennesker som har hatt tidligere positiv erfaring med Rotary 

gjennom ungdomsutveksling, RYLA, GSE eller annet. Guvernøren trakk fram unge mennesker 

som fortalte presidentene hva det hadde betydd for dem å delta på RYLA, i Ungdomsutvikling 

eller i GSE- team.  Å oppleve innhold og presentasjonsform fra disse ungdommene gav oss en 

pekepinn på viktigheten av å få engasjert de i aktivt Rotaryarbeid 

DG Ingrid Berget har hatt Medlemsutvikling og New Generations som tema på alle sine 

klubbesøk 

Færder RK har i inneværende år satt i gang et spennende utviklingsprosjekt innen aktivisering 

av unge mennesker som “ assosiate members” .  

Ansvarlig for Medlemsutvikling har som RFAC i Sone 16 skrevet en artikkel til TRF Newsletter i 

februar 2012: Alumni as the future of Rotary 

Hva har vi oppnådd? 

Konkret medlemsutvikling for D 2290: 

 1.7.11 var vi 1.981 
 30.6.12 er vi 1.942 
 Dvs. nedgang på 39 
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I forhold til netto medlemsutvikling har 14 klubber økt antall medlemmer, 2 har status quo. De 

øvrige 29 har hatt nedgang. Dog er det slik at 7 klubber står for brorparten av nedgangen. 

Imidlertid må det fremheves at 2 klubber har tatt opp 8 nye medlemmer  

( Kristiansand Øst og Nøtterøy RK) og at 3 klubber har tatt opp 7 nye medlemmer 

( Borre, Kristiansand og Sandefjord RK). 

Klubber som har best netto resultat er : Sandefjord, Kristiansand Vest og Nøtterøy RK 

Det har sluttet 151 medlemmer og vi har fått 107 nye medlemmer i 2011/ 2012. 

Snittalderen i medlemsmassen i D 2290  har gått litt ned til 62,51 år. 

Hva har vi lært?  Vegen videre i medlemsutviklingen i D 2290 i kommende 3- årsperiode: 

 Vi er en del av en verdensomspennende Rotary organisasjon hvor  medlemstallet i 
klubber i den den vestlige verden går nedover. 

 Det synes som at Rotarys tidligere organisering av møter og klubbarbeid ikke tiltrekker 
unge, dynamiske og ambisiøse ledere/ ressurspersoner.  

 Utfordringen blir da å tenke nye organiseringsformer og ny metodikk i rekrutteringen 
uten at det skal gå på bekostning av Rotarys grunnidealer i Paul Harris ånd. 

 D 2290 bør lage en Medlemsutviklingsgruppe med New Generation- metodikk som 
innfallsvinkel til rekrutteringsarbeidet. I denne gruppen må innlemmes et par nye, unge 
medlemmer og en AG. 

 Hver klubb må forpliktes til å ha en Medlemsutviklingsansvarlig som aktiviserer nye, 
aktive og yngre medlemmer i rekrutteringen. 

 Distriktet må bistå klubbene i å framskaffe oversikt over tidligere utvekslingsstudenter, 
deltakere på RYLA og GSE og påpeke viktigheten av at disse blir kontaktet for 
prosjektbistand/som assosierte  medlemmer/ for medlemskap.  Vi må gjøre en innsats 
til å få fram deltakerlister fra disse aktivitetene. 

 Fremtidige AG- er må prioritere veiledning og oppfølging av sine klubber gjennom året 
og følge medlemsutviklingen nøye i sine klubber. 

 Medlemsutviklingen vil alltid være summen av den enkeltes klubb omdømme og 
aktivitet i nærmiljøet.  

 Unge ledere/ resurspersoner trenger mer enn tidligere det mentor- nettverket som 
Rotary representerer i nærmiljøet. Det er et rekrutteringsvirkemiddel som vi ikke må 
undervurdere. 

 Paul Harris idealer om et verdensomspennende nettverk som fremmer tverrfaglig 
kompetanse og har arbeid for fred og forståelse som mål er fremdeles den beste grunn til 
å ta imot medlemskap i Rotary.  
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TRF-komiteens arbeid 
PDG /DRFC Edrund Olaisen 

 

TRF-komiteen har i rotaryåret bestått av PDG Edrund Olaisen, leder, PDG Per Filseth DGSC 

(district grant subcommittee chair = skal gjennomgå og godkjenne alle grant-søknader), Polio-

koordinator PDG Egil Omdal og  GSE-ansvarlig Rune Olsen. DGE skal alltid være med i komiteen, 

for året 2011-12 har det vært Njål Gjennestad. PDG Egil Omdal flytter til annet distrikt og går ut 

av komiteen. Rune Olsen har bedt seg fritatt på grunn av arbeidssituasjon. Tidligere GSE-

koordinator Knut Børge Knutsen fra Færder har sagt seg villig til å overta ansvaret for GSE dette 

siste året med ordinær GSE utveksling. AG Dag Helge Tvedt fra Stavern sa seg også villig til å bli 

med i komiteen, og DGE Elisabet Stray  gjør komiteen fulltallig for rotaryåret 2012-13. 

Møter/kontakt: 

Komiteen hadde første møte 4.september 2011, og har i løpet av året vært samlet alle eller deler 

av komiteen i forbindelse med distriktets arrangement. Det har vært avholdt Skype-møter og 

ellers kontakt via e-post og telefon. 

Grants: 

Matching grants  

Distriktet har bidratt med District Designated Fund (DDF )midler til 3 prosjekter. 

 Langesund RK i samarbeid med Kyiv RK, Ukraina – 4000 USD i DDF midler. 
Prosjektet var å skaffe bil til et barnehjem som ligger ca 17 mil utenfor Kyiv.   

 Notodden RK i samarbeid med bl.a. Jelenia Gora RK i Polen – 2000 USD til 
hjertestarter. 

 Langesund RK i samarbeid med Orimattila RK i Finland – USD 3825 for utstyr til 
musikkskole  

 

Pr 30.juni  hadde distriktet USD 64817,01 i DDF midler, og 1. juli ble USD 22864,30 tilført 

distriktets DDFkonto. 

District Simplified Grant (DSG):  

Distriktet fikk tildelt USD 2719,80, og midlene ble fordelt som følger: 

 Grimstad RK og Nøtterøy RK, NOK 3500 hver 
 Arendal RK, Tvedestrand RK og Skien, alle NOK 3000 hver. 

Alle klubbene har brukt DSG til prosjekter i nærmiljøet. Årets DSG midler ble tildelt sent  på 

grunn av manglende/sen rapportering fra forrige års prosjekter. 

Bidrag fra klubbene: 

Det har vært et år der klubbene har gjort en flott innsats for å oppfylle Rotarys målsetting. Det 

ble innbetalt USD 37 per capita, totalt USD 72931,19 til annual programs fund.  Bidragene 

varierer fra USD 3 til 122 per capita. Permanent fund fikk et bidrag på USD 672,27.  

Poliokampanjen 

Kampen for å utrydde polio fortsetter, men selve kampanjen ble avsluttet 30.6.2012. Distriktet,  

under ledelse av ”polio-general” Egil Omdal, har i løpet av kampanjeperioden 1.12.2007 til 
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30.6.2012 bidratt med fantastiske USD 326770,83 (inkludert USD 20.000 fra distriktets DDF 

midler). Og ALLE KLUBBER HAR BIDRATT! 

Annet 

Rotarianere i 25 av distriktets klubber har avtalegiro, og det er i løpet av året innbetalt NOK 

34.180 via denne ordningen. Totalt for rotaryåret 2011-12 har rotarianere i distrikt 2290 bidratt 

til Rotarys mangfoldige arbeid med USD 135278,04!! 

Peace centers og GSE 

Distriktet har dette året ikke selv hatt kandidat til fredsstudiene, men har bidratt med USD 5000 

av distriktets DDF midler til denne viktige oppgaven. 

GSE-teamet som ble ledet av Herman Meier gjennomførte en vellykket utveksling med distrikt 

6800 i USA. Det var 5 søkere til teamet, og distriktet valgte å sende alle 5. TRF dekker utgiftene 

for fire + leder, og  femte deltaker ble dekket med USD 3000 fra distriktets DDF midler.   

TRF-seminar. 

TRF og medlemsseminar ble i år arrangert samtidig, og det var god deltakelse på alle 

seminarene. 15. september i Porsgrunn og 29. september i Kristiansand.  

Future Vision Plan 

Den nye planen trår i kraft om et år, og alle klubbene er informert om hva som skjer. Kommende 

år vil kjøre to parallelle løp, og vil være utfordrende både for klubbene og distriktet. 

Hovedbudskapet er at vi skal gjøre det samme som rotaryklubber har gjort i alle år, men vi skal 

gjøre ting på en litt annen måte. Klubbene i distriktet er et forbilde når det gjelder å støtte opp 

om vårt eget fond. Komiteen håper at mange klubber planlegger både lokale og internasjonale  

prosjekter for kommende år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 23. februar 2012 Opplsyning av Grand Hotell i Oslo 
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Polio Plus 
PDG / Poliokoordinator Egil Omdal 
 
Bill og Melinda Gates Foundation ga Rotary en utfordring ved å gi 200 millioner USD mot at vi 

selv samlet inn samme beløp innen 1. juli 2012. Bill og Melinda sier at utryddelse av Polio er 

deres prioritet nr.1, og de har stor tro på det arbeid Rotary har startet opp, nemlig utryddelse av 

Polio i verden. 

Da Rotary startet prosjektet i 1985 skulle vi samle inn 120 millioner USD, men det var langt fra 

tilstrekkelig. Nå 27 år senere er vi fremdeles i gang med innsamlinger, og når vi nå nærmer oss 

slutten av prosjektet så har Rotary bidratt med 1,2 milliarder USD. Mange land og andre har 

bidratt med store beløp og fremdeles vil det i årene som kommer være et behov for midler. Vi er 

ikke alene om prosjektet. Samarbeidspartnerne er World Health Organisation, UNICEF og Center 

of Disease Control, men RI har sittet i førersetet. Vårt distrikt startet innsamlingen for 3 år siden. 

NORFO anbefalte at rotarianerne i Norge skulle bidra med 1000 kr. pr. medlem, og vårt distrikt 

fulgte denne oppfordring ved at vi startet med kr 500 første år og deretter 250 kr pr. år de neste 

2 år. Med ca. 2000 medlemmer i vårt distrikt så skulle det bli 2 millioner kr. som da ble vår 

målsetting. Presentasjon av prosjektet og påminnelser har vært mange. Spesielt må vi rette en 

stor takk til Sidsel Schwabe-Hansen som på egen kostnad dro til Chandigarh i India for å være 

med på en vaksinasjonstur. Gjennom ord og bilder har hun formidlet til oss hva prosjektet dreier 

seg om. EN STOR TAKK SIDSEL.  

Hva ble så resultatet for vårt distrikt?  

Pr. 30. juni er det kommet inn USD 326770,83 (inkludert USD 20.000 fra distriktets DDF midler). 

Når vi multipliserer dette med dagens dollarkurs så er vi svært nær vår målsetting på 2 

millioner kroner. Et strålende resultat og fremdeles er det klubber som er i gang for å få inn de 

siste dollar før fristen løper ut. Samtlige klubber har deltatt, og det viser at en får det til når 

viljen er tilstede. EN STOR TAKK TIL SAMTLIGE KLUBBER.  

RI har hitill fått inn 217 millioner USD og vi har dermed klart utfordringen. Bill og Melinda er så 

begeistret at deres Foundation gir totalt 405 mil. USD. Men jobben er ikke over. Det at vi klarte 

utfordringen betyr ikke at Polio er utryddet, men det betyr at Rotary opprettholder forpliktelsen 

og vi vil fortsette vår forpliktelse til alle barn i verden. Polio er fremdeles en trussel i Afganistan, 

Pakistan og Nigeria hvor det har vært en økning av antall tilfeller i 2011, mens India har vært 

Poliofri siste år.Det har og så vært en økning av antall tilfeller, spesielt i Afrika, som tidligere var 

poliofri. Men tross alt så var det totalt en nedgang på 53% fra 2010 til 2011.  

IGJEN EN STOR TAKK TIL DERE ALLE FOR INSATSEN! 
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Group Study Exchange (GSE) 2012 
GSE chair Rune Olsen 

 

GSE er en forkortelse for Group Study Exchange, og er et Rotarytiltak som tar sikte på å gi unge, 

profesjonelle ikke-rotarianere verdifull innsikt i hvordan deres yrker utøves i andre land og 

andre kulturer. Samtidig som utvekslingen er ment å ha en klar faglig profil, legger man også 

vekt på å gi deltakerne rike opplevelser både sosialt og kulturelt. I bunnen ligger en oppfatning 

av at økt forståelse og samvirke over landegrenser er et viktig tiltak for å skape og opprettholde 

fred og vennskap. 

 

Distriktet skulle, etter planen, sendt ut et team til D-6800 i oktober 2011. Dette distriktet ligger i 

USA – i statene Tennessee og Mississippi. Beklageligvis måtte denne utvekslingen avlyses på 

grunn av sykdom i teamet og dødsfall i ett teammedlems nære familie. Teamleder for turen 

skulle vært Herman Meier fra Færder Rotaryklubb. 

I tett samarbeid med distriktsledelsen, TRF-komiteen, D-6800 og GSE-administrasjonen i USA, 

besluttet vi å gjøre et nytt forsøk i løpet av rotaryåret. Konklusjonen ble at vi la opp til å 

gjennomføre en utveksling i mai 2012. Herman Meier stilte igjen velvillig opp som teamleder, og 

klubbene ble bedt om å anbefale nye kandidater til reisen.  
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Vi fikk god respons fra klubbene, og kunne derfor lansere følgende team for utreise til USA i mai: 

Loella Bakka (anbefalt av Horten RK), Helge Ødegård Hovland (anbefalt av Kongsgaard RK), Lise 

Strand Andersen Høiback og Helle Rasmussen-Korsager (begge anbefalt av Færder RK), samt 

Thomas Jarl Haukedal (anbefalt av Langesund RK). Distriktet stilte DDF-midler til rådighet, slik 

at vi kunne sende ut et team bestående av fem medlemmer. På grunn av erfaringene fra oktober 

– hvor vi måtte avlyse på grunn av at teamet ble for lite – valgte vi å prioritere dette. 

Teamet ble litt kjent med hverandre og teamleder gjennom planleggingstreff fram mot avreise. I 

denne fasen ble vi betrygget på at dette var en flott gruppe mennesker å sende til D-6800 som 

representanter for vårt rotarydistrikt og for Norge som sådan. 

 

GSE-teamet reiste ut 1. mai og returnerte fra USA 29. mai – etter fire uker med flotte opplevelser, 

både av sosial og kulturell art. Store deler av utvekslingen var konsentrert rundt Memphis-

området – et meget spennende og interessant sted for musikkinteresserte mennesker spesielt, 

og ellers fullspekket med spennende historie. 

Teamet rapporterte at de ble tatt svært godt i mot og at de opplevde stor velvilje overalt hvor de 

var. Ikke helt uventet, erfarte vi at den yrkesmessige verdien av utvekslingen var noe varierende 

– noe som ofte har vært bildet på disse utvekslingene. Herman Meier ivaretok sitt 

teamlederansvar på en forbilledlig måte, og han var glad for å kunne fortelle at stemningen i 

gruppa hadde vært god hele veien. 

Hele GSE-teamet var aktive på Facebook underveis, og hyppige poster på dette sosiale mediet ga 

utvekslingen en tilleggsdimensjon for oss som fulgte reisen fra Norge. Vi fikk dele opplevelser, 

bilder og betraktninger mens de var ferske – noe som både ga trygghet og en følelse av 

deltakelse for oss. 

  



26 
Årsmelding D2290 

Ingrid Grandum Berget 
Distriktsguvernør, 2011-2012 

Rotary Friendship Exchange (RFE) 
PDG/ RFE-chair Fred Schwabe-Hansen 

Fredsskapende arbeid gjennom kontakt og forståelse over landegrensene er blant Rotarys 

kjerneverdier, med mange aktiviteter som støtter opp under dette målet.  

Best kjent er alle aktivitene som er rettet mot ungdom og unge voksne: Utvekslings-studenter, 

leir/Round Trip, stipendier til studier i utlandet og Group Study Exchange (GSE). Men det er 

også andre aktiviteter, rettet mot etablerte Rotarianere. Et av disse er RFE: Rotary Friendship 

Exchange en strukturert kontakt mellom RI distrikter i ulike land. I tillegg til å fremme 

internasjonal forståelse og fred gjennom personlig kontakt, samt å lære andre kulturer, er det et 

mål å kunne etablere mer langvarige kontakter mellom klubber, evt. også kunne samarbeide om 

service prosjekter. 

 

Vårt distrikt 2290 har tidligere ikke vært engasjert i RFE aktivitet. Etter flere henvendelser har 

vi inngått avtale med distrikt 9640 i Australia om gjensidige RFE besøk i 2013/2014. RFE er lagt 

opp ved at et team på 10 – 14 (5 – 7 rotarianere + ledsagere) fra hvert av distriktene besøker 

RFE partner. Normalt legges det opp til besøk i 5 klubber. 3 dager på hvert sted, totalt 15 dager 

på selve RFE oppholdet. Normalt bor man hjemme hos rotarianere når man er på besøk. 

Vertskapet sørger normalt for biltransporter og inviterer til måltider hjemme, mens de 

besøkende dekker kostnader til offentlig transport (inkludert flyreiser) i tillegg til andre 

kostnader som evt. hotell-opphold og måltider ute. 

 

Både for våre australske venner og oss selv er det ønskelig å kombinere reise til RFE – besøket 

og deltagelse på RI Convention. Derfor er det avtalt at 9640 besøker oss mellom ca. 5. og 20. juni 

2013 (flyr 20. eller 21. juni til Portugal for å delta i Convention i Lisboa). Gjenbesøket blir i 

Australia i perioden 14. til 29.mai 2014, hvor de som ønsker det flyr  til Sydney 29. eller 30. mai 

for å delta i Convention der 1. – 4. juni. Utover disse rammene er programmet åpent. Vi tenker på 

vår side å vise våre gjester mangfoldet i vårt distrikt: 

 Vestfoldbyene: Røtter i hvalfangst og sjøfart ++ 

 Telemark med fokus på indre Telemark (Rjukan/Vemork og Morgedal ++) 

 Aust-Agder kysten 

 Kristiansandsområdet og evt. Vestre del av Vest-Agder. 
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Ungdomsutvekslingen 
DYEO Tone Kolbenstvedt 

 

Arbeidet med ungdomsutveksling har i vårt distrikt vært i en god utvikling. Vi øker aktiviteten, 

og i meldingsåret har vi hatt 13 ungdommer ute og 12 inne. Målet er  minimum 15 utvekslinger 

hvert år. Distriktsansvarlig, Tone Kolbenstvedt Nedenes RK har også dette året hatt støtte av 

Stein Graf, Sem RK, tidligere DYEO. Samtidig har jeg vært på jakt etter flere personer som kan 

utgjøre en komitè bestående av medlemmer fra henholdsvis, Agder, Telemark og Vestfold.  Dette 

vil gjøre arbeidet enklere og samtidig sikre god kontinuitet.  

Samarbeidet internt med Guvernør og distriktsorganisasjonen har vært støttende og til god 

inspirasjon. Året har bydd på noen utfordringer i forhold til Multidistriktets ledelse og 

korrespondentarbeid. Sykdom og en rekke interne uklarheter har skapt usikkerhet og også vært 

krevende for oss distriktsansvarlige å forholde oss til. 

Fra Ambassadørkurset 2012 

Representasjon 

DYEO har vært representert på Distriktskonferansen, Distriktssamlinger,  og PETS.  Tone 

Kolbenstvedt var også representert på landssamlingen for utvekslingsstudenter i Hardanger  

høsten 2011. Dette var årets multidistriktskonferanse.  DYEO var videre representert på 

Multidistriktets møte i Oslo i januar 2012,-  og på årets kurs for utreisende utvekslingsstudenter 

i Oslo i juni 2012. 

DYEO var også deltaker på EEMA 2011 som ble arrangert i Sør Afrika i august. EEMA er den 

årlige internasjonale møteplassen for Ungdomsutveksling.  
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Tone Kolbenstvedt deltar  på Guvernørskiftet i Langesund 30. juni 2012. 

Kontakt med klubbene 

Undertegnede har hatt kontakt med samtlige klubber  i Distriktet. Flere av klubbene har fått 

opplæring og bistand i utvekslingsarbeidet, og DYEO har sammen med inbounds og rebounds 

deltatt en rekke  klubbmøter hvor Ungdomsutveksling har vært hovedtema. 

D 2290 sendte ut 13 studenter og fikk inn 12 studenter i løpet av rotaryåret: 

UT:   Kongsgård/Kr.sand V - Canada 

 Lillesand  - USA 

 Arendal  - USA 

 Langesund  - USA 

 Skien V/Skien/Gimsøy - Frankrike 

 Ulefoss /Bø  - Brasil 

 Notodden  - Australia 

 Sandefjord  - USA 

 Re   - Australia 

 Jarlsberg  - Brasil 

Jarlsberg  - Canada 

 Tønsberg  - Australia 

 Horten/Sem  - Frankrike 

INN: Canada   - Kongsgaard/Kristiansand Vest 

 USA   - Lillesand 

USA   - Arendal 

Brasil   - Ulefoss/Bø 

Brasil   - Notodden 

Frankrike  - Skien V/Skien/Gimsøy 

Canada   - Sandefjord 

Australia  - Re 

Brasil   - Jarlsberg 

Canada   - Jarlsberg 

Australia  - Tønsberg 

Frankrike  - Horten/Sem 

Hjemsendelse 

Det er aldri hyggelig å sende studenter hjem. Men dersom ikke regler og avtaler vil følges, må 

hjemsendelse bli en konsekvens. En student ble derfor sendt hjem til Frankrike i begynnelsen av 

januar. Selv fikk vi en student hjem fra Australia i slutten av november. Denne situasjonen var 

meget spesiell. Vedkommende fikk derfor mulighet til å fullføre utvekslingsåret i Brasil. 

Rebounds 

En viktig del av ungdomsutvekslingsarbeidet er å ta vare på/holde kontakt med våre studenter 

etter utvekslingsåret. De aller fleste har gjennom året blitt involvert i Rotary, de har lært mye om 

hva Rotary er, og erfart en del av hva Rotary gjør! Flere uttaler at de ønsker å bli mer involvert i 

Rotary etter utvekslingsåret! Dette er viktig for Distrikt og klubber å følge opp! 
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Rebounds har bl.a. deltatt på Distriktskonferanser, PETS og klubbmøter for å promotere 

ungdomsutvekslingsprogrammet. Det er også nå laget en oversikt over distriktets 

utvekslingsstudenter de siste 10 årene. Dette med tanke på Rotaract og andre Rotary- 

aktiviteter.  

Arrangement 

Våre studenter har deltatt på samtlige arrangement som har vært avholdt for dem i løpet av året.  

På distriktskonferansen i Langesund september 2011 deltok alle 12 inbound-studentene 

sammen med 8 rebounds.  Dette var en suksess for studentene som hadde stor glede av 

samværet, men som også bidro godt i å markedsføre ungdomsutveksling overfor klubbene.  

Våre inbounds deltok på en ukes Språkkurs i Kinsarvik, med påfølgende Høstsamling, og med 

opptreden på Distrikt 2250 sin Distriktskonferanse i Ullensvang.  

De fleste av våre studenter deltok på den årlige Skicampen i Hallingdal en uke i februar. Det er 

utrolig hva unge mennesker som aldri har hatt ski på beina,- klarer å prestere etter en uke i 

fjellheimen! Samtlige studenter fikk også oppleve noen fine dager i Oslo under 

Holmenkolltreffet. Et flott program til inspirasjon og begeistring for studentene! De aller fleste 

av distriktets studenter deltok også på Europaturen de to ukene i mai. En meget vellykket tur,- 

interessant, lærerik og flott gjennomført av studenter og ledere.  

Ambassadørkurs 

Ambassadørkurset for nye outbounds ble avholdt i Bamble lørdag 14. april. Her deltok 

utreisende studenter, deres foresatte, inbounds og rebounds og rådgivere fra klubbene som får 

inn studenter,-  totalt 58 deltakere. Guvernør Ingrid Grandum Berget hilste og gav forsamlingen 

en god leksjon om hva Rotary ER og hva Rotary GJØR. Stor takk til Ingrid. Ellers takk til gode 

bidrag fra Stein Graf, ADYEO og Cato Gulli, Multidistriktets korrespondent. 

Sertifisering 

D 2290 er i meldingsåret regodkjent av RI for å drive med ungdomsutveksling.   

Økonomi 

Vi har i perioden hatt et rammebudsjett på kr 70 000 og regnskapet er ført av 

distriktskassereren. 
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Rotary Youth Leadership Award (RYLA) 
RYLA-ansvarlig Thor A. Andersen  

RYLA 2012 ble arrangert på Eikely Leirsted i Froland. Fra den 15. til den 17. mars fikk 25 

ungdommer i gleden av å delta på dette flotte Rotary programmet. Temaene i år var Etablering 

og Ledelse av Gründerbedrifter, med fokus på grundervirksomhet. Den tekniske 

gjennomføringen stod Arendal Rotaryklubb for. 

Ungdommene satt pris på kontakten med næringslivet og det å møte gründere personlig. Det var 

17 klubber som sponset ungdommene i år. Takket være at flere klubber sponset mer enn 1 

ungdom kom vi opp i 25 deltagere.  Det er vi veldig takknemlige for. Men, det betyr at det på den 

annen side er hele 28 klubber i distriktet som ikke satser på RYLA. Betenkelig, i et år hvor det 

skulle satses på den nye generasjonen. Neste år er det Flekkefjord som skal arrangere; la oss alle 

sende minst 1 – en deltager hver dit!  

Referat fra RYLA i Arendal – 15. – 17.mars 2012 

RYLA– ansvarlig Arendal Rotary klubb Jan Hannestad 

Arendal Rotaryklubb hadde fått oppgaven å arrangere årets Ryla i distrikt 2290. Temaet for 

årets Ryla var ”Bedriftsetablering og gründerskap” og samlet 25 deltagere fra hele distriktet. Det 

var tydelig at mange hadde funnet årets tema interessant og engasjementet og interessen som 

ble vist under samlingen var stor.  

Vi gjennomførte arrangementet på Eikely i Froland – et kurssenter som egner seg godt for denne 

type samlinger. Etter lunsj på torsdag var det hilsen fra guvernør Ingrid Grandum Berget og 

Arendal Rotaryklubbs president Beth Dahl-Paulsen. 

Innledningsvis ble det et kort historisk tilbakeblikk på Arendals identitet og historie slik at 

deltagerne ble litt bedre kjent med byen og distriktet. Dette ble fulgt opp fredag med god tid til å 

gjøre seg kjent i byen. 

Torsdag ettermiddag gikk med til en presentasjon av virkemiddelapparatet som er tilgjengelig 

for gründere. Vi hadde også en presentasjon av etetableringscase som en av klubbens 

medlemmer hadde gjennomført. Dagen ble avsluttet med at det ble holdt ordinært Rotarymøte i 

Arendal Rotary hvor alle Ryla – deltagerne fikk være tilstede og høre om den nye stamveien 

mellom Tvedestrand og Arendal. 

Fredag var det lagt opp til bedriftsbesøk. Først på Otrum ASA hvor gründer Jan Sigurd Oterlei 

fortalte om selskapet fra etableringsfasen til et internasjonalt, børsnotert konsern. Vi fikk 

deretter en omvisning på Bratteklev Museum hvor Aage Bibow fortalte om skipsbygging og 

redervirksomhet på 1800 – tallet. Etter en deilig lunsj på Bjellandstrand Gård var det 

nyetableringen Flumill AS som ble besøkt – et selskap som er bygget opp rundt 

tidevannsteknologi. 

Lørdag var det nye foredrag og case om bedriftsetablering  - fulgt opp av tid til refleksjon og 

ettertanke i grupper. 

Deltagerne avsluttet sitt opphold med lunsj lørdag og det var god stemning og mange godord om 

programmet og det sosiale fellesskapet som Ryla hadde gitt. 
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Rotary Distrikt 2290 – Litauenkomiteen   
Årsrapport for Rotary-året 2011/2012 

 

Komiteen har i perioden bestått av: Christian Offenberg, Skien RK (kasserer), Tormod Lislerud, 
Svelvik RK, Knut Børge Knutsen, Færder RK, Elling Michelet, Notodden RK og Werner Olsen fra 
Nøtterøy RK. Dag Albertsen så seg av jobbmessige årsaker nødt til å trekke seg fra komiteen på 
slutten av året.  Komiteen ledes av Edrund Olaisen 
 
Etter et hektisk jubileumsår i 2010-11, ble aktiviteten noe redusert dette året.  Komiteen har 
hatt møter 13.9, 25.10 og 3.11 i tillegg til møter i Panevezys i forbindelse med juleturen. I 2012 
har vi hatt møter 26.1. og 13.6.  I tillegg har vi hatt flere møter i Litauen. Leder var der 26.9.11 
for å få komiteen i Litauen på plass, og i juni 2012 var 3 av medlemmene fra komiteen i d 2290 
der for å forankre arbeidet og være sikre på at det vi gjør er i tråd med behov og ønsker fra våre 
medrotarianere og myndighetene i Litauen.  I tillegg har det vært kontakt via epost og telefon. 
Ny komiteleder i Panevezys er Kestutis Rimkus som har med seg de to tidligere ledere 
Algimantas Lukozevicius og Juozas Becelis. Tomas Prusas er av språkhensyn den daglige 
kontaktperson.  
Viktig møte 
Vi ba om fellesmøte med myndigheter og rotaryklubber i Litauen, og i juni hadde vi møter med 3 
ordførere, over 30 sosialarbeidere og 7 rotaryklubber. Alle ga uttrykk for den positive 
innvirkning dette samarbeidet har hatt for lokalsamfunnene i Litauen, og alle ønsket at 
samarbeidet – og hjelpen – fortsetter. Det ble enighet om visse justeringer i det praktiske 
arbeidet. Informasjon om dette ble sendt distriktsledelsen i både 2290 og 1460 (dansk distrikt 
som har ansvar for Litauen). Fra dansk side er det gitt uttrykk for både takknemlighet og 
beundering for det arbeid som rotarianere i distrikt 2290 utfører i Litauen.    
Det er viktig å være klar over at rotaryklubbene i Litauen også driver et utstrakt 
hjelpearbeid i egen regi, i tillegg til samarbeidet med distrikt 2290. 
 
 

 
Barn fra Linkauciai, Juleturen 2010 
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Juleturen 2011 
24 personer fra distrikt 2290 deltok. Turen ble litt annerledes enn før, særlig opplegget for vår 
felles aften, som dette året ikke var norsk, men litauisk aften. Det var uvant opplegg for oss fra 
Norge, og vi søker å endre for senere år. Besøk på barnehjem og hos familier er alltid vellykket, 
og i år fungerte logistikken.  
Pakking og forsendelse var i år mer arbeidskrevende enn vanlig, og mengden som ble sendt var 
større enn tidligere. Flere klubber pakket til valgte familier og barnehjem, men den overveiende 
del ble sortert, klargjort og pakket i Langesund. Uten den innsats og arbeidsvilje som ble lagt for 
dagen av klubbens medlemmer – og ektefeller, hadde en slik forsendelse ikke latt seg 
gjennomføre. 
Tømmerås barnehage i Svelvik hadde også i år sendt med en pengegave til barnehjemmet i 
Linkauciai, og både aktive klubber og enkeltpersoner nedla en stor innsats for å få ”julebussen” 
av gårde. Det var også mange gaver og mye utstyr gitt av personer og bedrifter utenfor Rotary. 
Nøtterøy bakeri bidro også i år med pepperkakehus til barnehjemmene. Alltid populært.  
Studenter: Støtte til studenter – som får utdannelse i Litauen – er en svært viktig del av 
arbeidet, og klubber og enkeltpersoner har støttet opp. 4 studenter har dette året fått hjelp av 
klubber og enkeltpersoner i distrikt 2290. Det er ønskelig å forsterke denne delen av 
samarbeidet. 
Vennskapsklubber: Alle de 7 klubbene i samarbeidsområdet ønsker å få bedre kontakt med 
norske rotaryklubber, og forsterke den kontakten som allerede eksisterer. 
Prosjekter: Flere klubber har enkeltstående prosjekter i Litauen, og komiteen har delvis bistått 
i dette arbeidet. Sandefjord Øst ferdigstilte sitt prosjekt med utvendig heis på sykehuset i Birzai, 
og Langesund og Brevik hadde gleden av å se det flotte prosjektet med basketballbane på Banzos 
barnehjem i Panevezys klar til bruk. Under komiteens besøk i juni var det en formell åpning av 
anlegget med viseminister for sports- og idrettsdepartementet til stede. Et flott anlegg som blir 
brukt kontinuerlig av barnehjemsbarna – og andre. 
Økonomi: Juleturen og arbeidet ellers blir muliggjort ved økonomisk støtte fra distriktet, i 
tillegg til bidrag fra klubber, bedrifter og enkeltpersoner.  
 
Komiteen er bedt om å overbringe en varm takk til rotarianere i distriktet vårt fra 
ordførere og sosialarbeidere i områdene vi samarbeider med, fra ledelsen på alle 
barnehjemmene, fra de mange familiene som har fått hjelp (nå bortimot 1000 familier) og 
fra våre medrotarianere som gleder seg over vennskap og samarbeid.  
 
Det starter med Pažintis -bekjentskap 
Utvikler seg til Draugiste-vennskap 
Vi håper og tror at det leder til Taika – Fred 
 
Komiteen takker alle som gjennom ulike former for deltakelse i dette arbeidet bidrar til å 
virkeliggjøre Rotarys målsetting om ”International peace and understanding”. 
 
  
 
 
 
 
   Litauenkomiteen i distrikt 2290, august 2012 
 
Christian Offenberg Tormod Lislerud Knut Børge Knutsen Elling Michelet 
Dag Albertsen  Werner Olsen  Edrund Olaisen 
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Rotary Distrikt 2290 – Interesseforeningen 

Årsrapport for Rotary-året 2011/2012 

 

Rotaryåret 2011/2012 er det sjette året Rotary Distrikt, Interesseforeningen, har vært i 

virksomhet. Formålet er å få etablert en form for reisestipendium, 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 til rette 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.  

 
Registrering i Børønnøysundregistrene. 
Interesseforeningen er registrert i Brønnøysundregistrene 17. januar 2007 med 

organisasjonsnummer 990731632. 

 
Interesseforeningens styre har bestått av: 
DG Ingrid Grandum Berget, styreleder 

DGE Njål Gjennestad, styremedlem 

DGN, Elisabet Stray, styremedlem.  

Forretningsfører har vært :  PDG Per A. Filseth 

 
Bankkonto for Rotary Distrikt 2290 – Interesseforeningen. 
Forretningsfører har hatt fullmakt til å disponere interesseforeningens  driftskonto i Nordea 

Bank ASA, avdeling Kristiansand med konto nr. 6320.06.31244.  

Distrikt 2290  v/DG Ingrid Grandum Berget overførte kr. 25 000 til styrking av kontoen. 

 
Det er tildelt 2 stipendier i Rotary-året 2011/2012. 
Invitasjon til å søke stipend ble utlyst gjennom distriktets organer. Det ble innen fristen mottatt 

18 søknader fra meget godt kvalifiserte søkere. Helene Husmo Buer, anbefalt av Porsgrunn RK, 

ble tildelt stipend til delvis dekning av utgifter til deltakelse i Global Young Leaders Conference i 

New York og Washington, USA.  Bjørn Sondre Saltvik, anbefalt av Færder RK, ble tildelt stipend  

til dekning av utgiftene til å delta på 35th Annual World Affairs Seminar ved Carroll University, 

Waukesha, Wisconsin, USA. Begge stipender var på NOK 12000. 

 

Styremøter har vært holdt i tilslutning til distriktets rådsmøter. 

 

Innestående på bankkonto 6320.06.31244 er pr. 01..07.2012 kr. 361.116,88 

 

Langesund 30. juni 2012 

 

Ingrid Grandum Berget                 Njål Gjennestad                             Elisabet Stray 

Styreleder                                      Styremedlem                                 Styremedlem      

                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                                Per A. Filseth  

                                                                                                Forretningsfører 
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Regnskap for Rotaryåret 01/07/2011 til 30/06 2012 

 

 

 

 
 

Dato Navn Bilag Debet NOK Kredit NOK 

1.07.2011 Saldo knr 6320.06.31244 31.08.211 1  354.031,13 
30.03.2012 
31.5.2012 

Bankgebyr  2 *7,00   

01.01.2012 Renter 2011 1  6092,75 
02.03.2012 Overførsel fra Rotary Distrikt 2290 2  25.000,00 
30.03.2012 Stipend til Helene Husmo Buer 2 12.000,00  
10.05.2012 Stipend til Bjørn Sondre Saltvik 2      12.000,00  

 Til sammen  24.007,00 385.123,88 

 Kredit    385.123,88    
 Debet            * 24007,00    
                         NOK   361.116,88    
 som stemmer med saldoen på konto i 

Nordea Bank, konto nr. 6320.06.31244  
den 13.06.2012 

   

1.07.2012 
 
 
 
Bankgebyr: 
*2 utbetalinger,  en før  bankens takstheving 1. april 2012 kr. 3 
                           en etter 1. april 2012 kr. 4.  Til sammen kr. 7. 
 
 
 

 
         Ingrid Grandum Berget       
                     Sign. 
                             
       
               

     
         Njål Gjennestad  
                   Sign. 

 
      Elisabet Stray 
            Sign. 

   
Forretningsfører:  Per A. Filseth 
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Norsk Rotary Forum, NORFO 
PDG Fred Scwabe-Hansen, Leder NORFO 2011-2012 

Rotary i Norge er organisert i 6 distrikter. For å kunne løse oppgaver best mulig er en del 

oppgaver løst gjennom samarbeid i et multi-distriktsorgan – Norsk Rotary Forum (NORFO). 

NORFO fungerer innenfor et regelverk gitt av Rotary International og godkjennes av RI for 3 år 

av gangen etter forutgående vedtak på distriktenes generalforsamlinger. Vedtak i NORFO fattes 

av de sittende guvernører som møtes to ganger i året. Her vedtas hvilke oppgaver som skal løses 

i fellesskap og i hvilket omfang. I viktige saker kreves enstemmighet. NORFOs styre kan sees som 

et arbeidsutvalg som følger opp og gjennomfører de vedtak som de sittende guvernører har 

gjort. Dette året har arbeidet med gjennomføring av de multidistriktsaktiviteter som var 

besluttet vært ledet av PDG Fred Schwabe-Hansen. Flere av  våre medlemmer har hatt oppgaver 

i NORFO dette rotaryåret. PDG Fred Schwabe-Hansen som styreleder, DG Ingrid Berget som 

styremedlem (representant for 2011-12 kullet) . PDG Edrund Olaisen, Langesund RK, har 

kommunikasjonskomiteen. Günter Zettel virket som ansvarlig for ungdomsutveksling (MDYEO) 

inntil han i vinter på grunn av helsen måtte trekke seg.  

Reorganisering av de norske Rotarydistriktene 

RI har skjerpet kravene til minimum antall klubber og medlemmer. Med virkning fra 1.7.2011 

ble de norske distriktene reorganisert. Distrikt 2270 og Trøndelagsfylkene pluss Nord-Møre fra 

2280 er slått 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. 

Høstmøtet ble avholdt 4. oktober 2011. Regnskap og årsberetning for 2010-11 ble godkjent. 

Status for oppgaver som løses i felles regi ble gjennomgått: 

 Administrasjon og internasjonal kontakt ungdomsutveksling 
 Felles administrasjon av øvrige ungdomsaktiviteter (Georgia Stipend, round trips 

med mer) 
 Drift av felles nettsted Rotary.no. Matrikkelen (Medlemsnett) er nå tilgjengelig 

via en Intranett-løsning og som land nr 2 (etter Sverige) ble det fra 1.7.2011 
innført samkjøring av norsk medlemsnett og RI medlemsnett for å unngå ekstra 
arbeid for sekretærene. 

 Det ble vedtatt å lage en Norsk Rotary håndbok som med grunnleggende Rotary 
informasjon. Årboken skulle foreligge innen slutten av Rotary året 2011-12. 

 Status forberedelse til Handicamp 2012 ble gjennomgått og det ble med glede 
konstatert at forberedelsene var i god gjenge. 

 Norge er tildelt ansvaret for konferanse i 2014 for Ungdomsutvekslings-
organisasjonene i Europa, Midt-Østen og Afrika. 

 

Vårmøtet ble avholdt 20. april 2012. NORFOs budsjett for Rotaryåret 2012/2013 ble enstemmig 

vedtatt. Budsjettet er i tråd med tidligere vedtak basert på en kontingent  på 140 kr pr medlem 

pr år.  

Etter innspill fra distriktene ble det i vinter etablert en arbeidsgruppe for bedring av 

Rotaryopplæring i Norge. Gruppen består av (leder) Leif Agnar Ellevset (AG 2310), Per Joar 

Mediaas (PDG 2305) og Ingrid Berget (DG 2290) og er godt i gang med arbeidet. 
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HandiCamp 2012 
Leirleder Anette Kollungstad 

 

Arbeidet med leiren har pågått siden HandiCamp 2010 ble avsluttet. Formelt ble første styremøte 

avholdt 9. mai 2011. Da var Arne Fuglum valgt som administrator og styret valgt ut bestående av 

følgende personer; 

Arne Fuglum   Administrator  Drammen Syd-Vest RK 

Hanne Nordgård  Sekretær  Drammen St. Hallvard RK 

Jan Thore Nordli  Kasserer  Drammen Syd-Vest RK 

Svein Stubberud  Logistikksjef  Drammen Syd-Vest RK 

Per Nessjøen   Sponsorsjef  Drammen RK 

Annette Kollungstad  Leirleder  Kolbotn Rotaract klubb 

Ann-Kristin Sæther  Leirleder  Smaalenene Rotaract klubb 

Juul Arne Sandnes  Styremedlem  Drammen Syd-Vest RK 

Katja Olven Moe  Styremedlem  Inner Wheel Norge 

Elisabeth Slevolden  Styremedlem  Inner Wheel Drammen 

Kristine Berge Stubberud Styremedlem  Rotaract Norge 

 

Styremøter ble avholdt en gang i måneden hvor planlegging og gjennomgang av oppgaver stod på 

agendaen. Invitasjoner til Rotary representanter verden over ble sendt ut 1. 12.2011 og frist for å 

søke ble satt til 1. februar 2012. Deretter begynte prosessen med å velge ut deltagere, ett arbeid som 

ble avsluttet i løpet av februar og alle deltagere fikk personlig informasjon om deltagelse innen 1. 

mars. 100 deltagere fra 14 land ble valgt ut, hvorav 50% er handikappede og halvparten jenter og 

gutter.  Leirledere ansatte aktivitetsledere i samme periode, 18 stykker fra 8 land, 3 Rotary 

Utvekslings studenter ble også utvalgt til å være en del av leiren.  

Ved siden av utvelgelsen av deltagere og aktivitetsledere har styrearbeidet bestått av å finne 

sponsorer, utarbeidelse av program, innhente samarbeidspartnere, media omtaler og styring av 

økonomi i henhold til budsjett godkjent fra NORFO. 

HandiCamp 2012 avholdes fra 22. juli til 4. august på Haraldvangen. 
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WAS 2012 
Bjørn Sondre Saltvik  

Deltagelse påWorld Affairs Seminar ble for meg et av årets største høydepunkt. Det var en 

lærerik, spennende, interessant, og ikke minst morsom opplevelse jeg aldri kommer til å 

glemme. Årets tema var Technology’s  Impact on Understanding. Programmet på seminaret var 

en god kombinasjon av praktiske aktiviteter, gruppesamtaler/diskusjoner, og interessante 

forelesninger med dyktige forelesere som fortalte om alt fra bruk av teknologi og teknologisk 

innovasjon, til hvordan å kvitte seg med gammel teknologi på en best mulig måte. 

Seminaret startet den 16. juni med bli-kjent-aktiviteter, åpningsseremoni og omvisning på 

Carroll Universitys område. Som eneste nordmann og skandinav på årets seminar fikk jeg mye 

oppmerksomhet, og etter hvert også mange gode venner fra mange land. Mangfoldet og den 

utadvendte og åpne holdningen på WAS var noe helt spesielt. Uansett hvilket opphav og hvilke 

syn man hadde, så ble man respektert. Noen var svært interesserte i norsk klima og sport(hadde 

hørt at vi gikk på ski i gatene), mens andre helst ville diskutere politikk.  

Det er vanskelig å trekke frem høydepunkter fra oppholdet i Waukesha da alt var utrolig bra, 

men personlig synes jeg forelesningene var noe av det beste. Foreleserne hadde faglig tyngde, og 

ikke minst erfaring rundt emnene de snakket om. Jeg synes feltet var overraskende bredt, da vi 

bl.a. fikk høre om; bruk av kommunikasjons-teknologi under den Arabiske våren (Sahar Maher El 

Issawi, egyptisk 

opprører og journalist), 

utvikling av en tjeneste 

som gjør det mulig å 

kommunisere til tross 

for at tele-nettet er 

nede(Sean McDonald), 

hvordan være trygg på 

nettet(Ali Ravi), 

teknologisk innovasjon 

og bruk av teknologi i det 

amerikanske 

forsvaret(Rear Admiral 

Joseph P. Aucoin), 

hvordan kvitte seg med 

teknologisk avfall på en god måte(Jacques Du Plessis), og hvordan starte opp 

nettsamfunn(Chrysanthe Tenentes). Alle disse forelesningene belyste årets tema, og ga meg 

ytterligere kunnskap om teknologi. Emnene var interessante og passende for det unge 

publikumet, og lærte oss mye. 

Det sosiale var også en vesentlig del av seminaret. Jeg fikk møte folk fra hele verden, og erfarte at 

man har forskjellig syn på ting avhengig av hvor i verden man kommer fra, men fikk også se at 

det er forskjeller innad i USA. Som nevnt var mangfoldet av ulike mennesker noe helt spesielt på 

WAS. Jeg ble kjent med folk fra Chile, Brasil, Italia, Nepal, USA og mange andre land. I tillegg til 

ulike nasjonaliteter var det stor forskjell på folks opphav og væremåte; To av guttene som var på 

årets seminar hadde fått et stipendiat av militærskolen de gikk på, etter å ha delt sin livshistorie 
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som besto av mye kriminalitet. Jeg snakket en del med disse, og forsto at det de til tross for 

utseende og førsteinntrykk var smarte og reflekterte, men med en vanskelig oppvekst.  

WAS 2012 ble for meg et bevis på at det lønner seg å jobbe iherdig og nytenkende, og det ga meg 

motivasjon til å stå på videre. Samtidig lærte jeg mye nytt som helt klart vil hjelpe meg videre i 

mitt arbeid med teknologisk innovasjon og entreprenørskap. Jeg har fortalt om mine opplevelser 

til både ledelsen på skolen, og medelever. Jeg tror alle hadde hatt godt av å delta på et seminar 

som WAS - da det virkelig ga meg nye perspektiver på livet. Jeg fikk kjennskap til mye nytt og 

spennende som vil være nyttig å ta med seg videre i livet. Jeg er svært takknemlig for støtten og 

for at jeg fikk muligheten til å delta på dette fantastiske seminaret, men ikke minst for at dere 

hadde troen på meg som person, og at jeg ville representere Rotary og Norge på en positiv måte. 

Tusen hjertelig takk! 

 

 

 

 

 

Årets deltagere klare for forelesning 

  











  



 




