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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 
 fokusere på – og øke – humanitær tjeneste 
 forbedre omdømme (Public Image) og kjennskap til Rotary 

 
RI-president Sakuji Tanaka satte som sitt motto: Peace through service. 
Det har vært interessant og inspirerende å se hvordan han har vektlagt service-begrepet i sine 
taler og innlegg i Rotarytidsskriftene gjennom hele året.  Det har vært holdt viktige 
fredsseminarer i Berlin, Honolulu og Hiroshima i Rotarys regi, men president Tanaka har hele 
tiden understreket viktigheten av tjenesten.  Rotary er en service/tjeneste-organisasjon, og vi 
har som visjon å være den foretrukne sådanne.                                                          
 
Det er tjenesten for andre som er med på å skape fred i verden.  Tjenesten 
er en av Rotarys grunnleggende verdier.  Gjennom min tjenestetid som 
guvernør har det vært viktig for meg å understreke dette.  Vi er ikke først 
og fremst sosiale klubber, men ”dynamiske, handlingsorienterte klubber 
som bidrar til å forbedre livet i samfunn verden over”.  
 
Våre mål: 
 
Vi har også hatt våre mål i distrikt 2290.  Vi har satset sterkt på medlemsutvikling og vekst etter 
et par år med nedgang i medlemstallet.  Vi har merket oss Rotarys nyeste tjeneste: De nye 
generasjonene og forsøkt å trekke fram ungdommen, både i ungdomsutveksling og i det å 
invitere nye og yngre medlemmer til klubbene.  Vi har vært opptatt av å synes i media og styrke 
vårt omdømme.  Det oppnår vi bare om vi har noe å fortelle, noe om hva vi gjør for andre.   
Og derfor har vi også ønsket å holde trykket oppe når det gjelder The Rotary Foundation.  En 
viktig jobb har vært å motivere og lære opp klubbene slik at de kan bli sertifisert og klare til å 
benytte den nye modellen for bruk av fondet og bidrag til klubbenes prosjekter. 
 
Vi har sett betydningen av god samhandling mellom klubbpresidentene og andre tillitsvalgte på 
klubbnivå.  Noe av dette skjer i mindre grupper, organisert rundt de assisterende guvernørene.  
Vi har understreket viktigheten av strategisk planlegging, og oppmuntret klubbene til å legge en 
plan for sitt arbeide i et treårsperspektiv og rullere den hvert år.  Gjennom opplæring på lokalt 
og sentralt nivå har vi forsøket å motivere og inspirere klubbene, slik at de kan drive effektivt og 
bruke tiden sin på arbeid som gir resultater.  Vi har også forsøkt å skape begeistring for Rotary 
og tjenesteidealet gjennom distriktskonferansen og guvernørens besøk i klubbene.  Det 
grunnleggende spørsmålet fra guvernøren har vært:  ”Hva skal vi her – egentlig?” 
 



Gjennom årsmeldingen for 2012-2013 oppsummerer vi det arbeidet som er gjort i distriktet.  På 
den måten håper vi å ha gitt et korrekt bilde av det som har foregått. 
Ellers finnes stoff om hva som skjer i distriktet og i klubbene på hjemmesidene.  Distriktets 
hjemmeside er d2290.rotary.no og mange klubber har også hjemmesider som det er fint å lese. 
 
Som distriktsguvernør vil jeg gjerne takke klubbene for et åpent og fint samarbeid i det året jeg 
fikk gleden av å lede arbeidet.  Og jeg vil takke distriktsorganisasjonen for engasjement og 
inspirasjon og all den hjelpen dere har gitt meg, og for det vi har oppnådd sammen.  
 
Og jeg ønsker DG Elisabet Stray og hennes team lykke til med arbeidet i 2013-2014. 
 
 
 
Sandefjord, 28. august 2013 
 
Njål Gjennestad 
Guvernør 2012-2013 
  

                         
 
 

Det heiter ikkje eg - no lenger.  
Heretter heiter det: vi.   
Eig du lykka, så er ho ikkje lenger  
berre di.   
Alt det som bror din kan ta imot  
av lykka di, må du gi. 
 
Alt du kan løfte av børa til bror din, 
må du ta på deg. 
Det er mange ikring deg som frys, 
ver du eit bål, strål varme ifrå deg! 
 
Hender finn hender, herd stør herd, 
barm slår varmt imot barm. 
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne, 
at du er varm! 
                                                                                                    Halldis Moren Vesaas. 



Distriktsorganisasjonens sammensetning 
Distriktsorganisasjonen har i 2012-2013 bestått av: 
 
DG  Distriktsguvernør     Njål Armann Gjennestad 
  Distriktssekretær     Anders Rasmussen 
  Distriktskasserer     Sverre Krømke 
 
IPDG  Guvernør 2011-2012     Ingrid Grandum Berget 
DGE  Guvernør 2013-2014     Elisabet Stray 
DGN  Guvernør 2014-2015     Svein-Eirik Jensen 
DT  District Trainer     Mette Sand 
PDG  Strategisk planlegging/medlemsutvikling,  Fred Schwabe-Hansen 
  Rotary Friendship Exchange    
PDG/DRFC District Rotary Foundation Chair,   Edrund Olaisen 
  Future Vision Plan, 
  Kommunikasjonsansvarlig 
PDG/RFAC Rotary Foundation Alumni Coordinator,  Laila Lerum 
  medlemsutvikling 
PDG  Interesseforeningen – forretningsfører  Per A. Filseth 
PDG  Nye generasjoner     Inger-Britt Zeiner 
RYLA  Rotary Youth Leadership Award   Thor A. Andersen 
DYEO  Distriktets ungdomsutveksling   Tone Kolbenstvedt 
DICO  Nettsider      Hans Jørgensen 
GSE  Group Study Exchange     Knut Børge Knutsen 
 
AG  Assisterende guvernør for Farsund,    Gaute Melhus Johannessen 
         Flekkefjord, Kongsgaard, Kristiansand, 
  Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Lyngdal, 
  Mandal, Vennesla 
 
AG  Assisterende guvernør for Arendal, Grimstad, Svein Tore Stiansen  
  Grøm, Kragerø, Lillesand, Nedenes, Risør,  

Tvedestrand. 
 

AG  Assisterende guvernør for Brevik, Bø, Gimsøy, Jan Syvertsen 
  Grenland, Langesund, Notodden, Porsgrunn, 

Skien, Skien Vest, Ulefoss  
 

AG  Assisterende guvernør forHolmestrand, Larvik, Dag Helge Tvedt   
Larvik Øst, Lågendalen, Sande, Sandefjord,  
Sandefjord Øst, Stavern, Svelvik. 
  

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

 
 

 
 
 
 
 
 



Distriktsrådet 
 
Distriktsrådet har i perioden blitt ledet av DG Njål Gjennestad og har bestått av IPDG Ingrid 
Grandum Berget, PDG Inger Britt Zeiner, PDG Fred Schwabe-Hansen, PDG Per A. Filseth, DGE 
Elisabet Stray.  DGN Svein Eirik Jensen og DGNN Bjørn Aas har vært observatører.  Distriktets 
TRF-ansvarlige Edrund Olaisen møter fast. 
Rådet er formelt distriktets styre, men fungerer primært som et organ som gir råd og støtte til 
guvernøren.  Det er gjennomført 4 møter og alle vedtak har vært enstemmige. 
Viktige saker dette året har vært medlemssatsingen, igangsetting av RFE, overgang til den nye 
Grant-modellen, distriktets treårsplan og forberedelse av budsjett for 2013-2014 med mer.  
 

 
Assisterende guvernører 
 
Distriktet gikk over fra å ha 6 assisterende guvernører til å ha 5, som har ansvaret for 9 klubber 
hver – med en liten justering i Telemark/Aust-Agder.  I dette året fikk vi Gaute Melhus 
Johannesen og Jan Syvertsen som nye AG’er, og sammen med de gamle, har de gjort en god jobb 
med å være bindeledd mellom guvernøren og klubbene.  De har avlagt en del klubb-besøk og har 
også arrangert samlinger for presidentene og andre tillitsvalgte i AG-området.  Her har 
erfaringsdeling vært en viktig post, og man har tatt opp medlemsutvikling, kommunikasjon og 
rotaryopplæring for nye og gamle medlemmer.  AG’ene er en viktig ressurs i Rotarysystemet. 
 
 
Takk for innsatsen 
 
Ved Rotaryårets slutt er det noen som har fullført sin tjeneste i vår organisasjon.  PDG Per A. 
Filseth går ut av distriktsrådet og slutter som forretningsfører for Interesseforeningen.  Hans 
Jørgensen slutter som DICO, Knut Børge Knutsen har fullført GSE-oppgaven og Ranveig Roberg 
går ut etter tre år som assisterende guvernør.  Distriktssekretær Anders Rasmussen og 
distriktskasserer Sverre Krømke har også gjort sin jobb og har levert stafettpinnen til nye 
mennesker.  Vi takker for innsatsen.       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presidenter 2012-2013 

 

Klubbnavn Etternavn Fornavn Mobil 
 

E-post 
   Arendal Hannestad Jan 95178475 

 
ja-hann@online.no 

  Borre Berg Rolf 
  

rs.berg@online.no 
  Brevik Berget Per Magne 90034069 

 
per.magne.berget@edb.com 

 Bø Aune Mary Anne 97689008 
 

mary-aun@online.no 
  Farsund Hystad Inge 90882690 

 
inge.hystad@elkem.no 

 Flekkefjord Klungland Rolf Terje 41457581 
 

Rolf.terje.klungland@flekkefjord.kommune.no 
  Færder Wilhelmsen Arve 93005641 

 
arve.wilhelmsen@adg.no 

 Gimsøy Sveva Hilde Wang 40325482 
 

hildewanghansen@gmail.com 
 Grenland Fredriksen Tore Amund 95841395 

 
tafr@statoil.com 

  Grimstad Birkedahl Mette 90125121 
 

mb@castorshipping.no 

Grøm Gabrielsen Geir 90570434 
 

geir.gabrielsen@lillesand.kommune.no 

Holmestrand Rønningen Jan-Arne 40400242 
 

j-aroenn@online.no 
  Horten Holth Inger 97550189 

 
i-holt@online.no 

  Jarlsberg Arveschoug Anne 47022437 
 

anne.arveschoug@vfm.no 
 Kongsgaard Underland Tore 95747512 

 
Tore.wonderland@gmail.com 

  Kragerø Bugge Fredrik M. 90999886 
 

fmbugge@gmail.com 
  Kristiansand Andersen Terje With 90910248 

 
terjewith@gmail.com 

  Kristiansand Vest Hoel Elin 90629005 
 

elin.hoel@losmail.no 
  Kristiansand Øst Berg Jon Sverre 90512810 

 
jon.sverre.berg@sshf.no 

 Langesund Hoell Sissel Berit 91365081 
 

hoell@online.no 
  Larvik Hagen Oddbjørn 90056468 

 
oddbjoern.hagen@fritzoe.no 

 Larvik Øst Vagle Jan Olav 98231744 
 

jan.olav.vagle@larvik.kommune.no 

Lillesand Pedersen Jan Otto 90012263 
 

jan-o-p@online.no 
  Lyngdal Olsen Lars Trygve 91127641 

 
lars.olsen@alloc.no 

  Lågendalen Røsholt Nils 91736200 
 

nils@rosholt.no 
  Mandal Klemsdal Johan Peter 90519554 

 
peter.klemsdal@online.no 

 Nedenes Andersen Torkil P. 92034875 
 

post@ketolyse.no 
  Notodden Hordvei Signe 99472118 

 
signe.hordvei@fossli.info 

 Nøtterøy Thelle Øystein 92422291 
 

tove.the@online.no 
  Porsgrunn Holmern Hege 90080986 

 
hege.holmern@sthf.no 

 Re Wittingsrud Terje 98282251 
 

wittings@online.no 
  Risør Bjørndal Jon 

  
jonbjorndal@gmail.com 

  Sande Bjørløw Øystein 95466694 
 

bjorlow@hotmail.com 
 Sandefjord Stentun Yngve 

  
syngv@online.no 

  Sandefjord Øst Reppesgård Berit 95224207 
 

beri-rep@online.no 
  Sem Reiersen Lars 90536660 

 
lars.reiersen@gmail.com 

 Skien Mustvedt Per Simon 90996930 
 

per.simon.mustvedt@info3.no 
 Skien Vest Hoff Solberg Unni 90926045 

 
Unni.solberg@emerson.com 

  Stavern Sinding-Larsen Chr. Magnus 93200952 
 

chrm.s-l@online.no 
  Stokke Aarvold Vidar 90553383 

 
vaarvold@online.no 

  Svelvik Dahlgren Finn 90693543 
 

dahlgren@online.no 
  Tvedestrand Oppegaard Mads 40406702 

 
moppegaard@c2i.net 

  Tønsberg Haraldsen Aksel Even 90137774 
 

aksel.haraldsen@advhb.no 
 Ulefoss Lissl Hermann 46416801 

 
lissl49@hotmail.com 

  Vennesla Stavdahl Halvor M. 95189644 
 

matstavd@online.no 
   

 
 



Opplæring og kompetanseheving. 
 
Forberedelsen til et nytt rotaryår har flere trinn: 

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

 
Opplæring av distriktsguvernøren. 
  
Denne opplæringen starter lenge før den nyvalgte blir guvernør.  Så snart man er nominert, 
inviteres man til å delta på alle relevante møter og seminarer.  Undertegnede hadde noe erfaring 
fra distriktet gjennom ett år som assisterende guvernør.  Gjennom deltakelse i distriktsrådets 
møter og på seminarer og kurs, er innsikten og kompetansen økt.  I tillegg er den obligatoriske 
opplæringen gjennomført.  Det er også viktig at guvernørens ledsager ”er med på laget” og deltar 
i opplæringen. 
 

1. Nasjonal GETS (Governor Elect Training Seminar) i regi av NORFO  8.-10. april 2011 på 
Gardermoen.  Samlingen gir grunnopplæring og viktig informasjon og formaliserer 
samarbeidet mellom de 6 norske guvernørene.  For øvrig et samarbeid som har fungert 
utmerket. 

 
2. Sone GETS i regi av Sone 16 ble arrangert på Lillestrøm i tilknytning til Zone Institute 5.-

6. oktober 2011.  Her møter vi Rotary International og får en større forståelse for den 
internasjonale dimensjonen.  Her møter vi ca. 30 innkommende guvernører fra Norden 
og Øst-Europa. 

 
3. IA (International Assembly) i regi av RI 15.-21. januar 2012 i San Diego, California, USA 

under ledelse av da innkommende RI-president Sakuji Tanaka.  Her møttes over 530 
innkommende guvernører fra hele verden.  Motto og logo for året 2012-2013 ble lansert.  
Videre ble det fokusert på Rotarys visjon og målsetting.  Store plenumssamlinger, mindre 
gruppeundervisning og egne samlinger for ledsagerne ga mye nyttig og inspirerende 
informasjon.  Mange nyttige kontakter ble knyttet disse dagene. 

 
4. RI-Convention er en møteplass for rotarianere fra hele verden – den er på en måte en 

gigantiske distriktskonferanse.  I 2012 ble Convention arrangert i Bangkok 6.-9. mai,med 
over 30.000 deltakere fra hele verden.  End polio now og Future generations var viktige 
emner, sammen med Future Vision Plan og det å styrke vårt omdømme i offentligheten. 

 

  Internasjonalt møte – guvernørkolleger fra Swaziland i full mundur! 



Opplæring av AG’er og distriktets ledere 

Årets ledersamling ble holdt i Sandefjord 10.-11. februar.  AGene møtte fredag ettermiddag 
sammen med DGN og DGNN (de nominerte guvernørene) og DT (district trainer) og distriktets 
innkommende sekretær.  Resten deltar på et dagmøte lørdag.  Det er et arbeidsmøte hvor 
distriktets ledelse blir kjent med motto for kommende år, innkommende guvernør får samlet sitt 
team og de blir enige om samarbeidsformer.  Man arbeider også med en rullering av den 3-årige 
strategiplanen og utarbeider forslag til mål for kommende år.  Disse målene diskuteres med 
presidentene på deres opplæringssamling og godkjennes endelig av dem. 
 
Opplæring av innkommende presidenter  
 
Opplæringen av presidentene foregår i flere trinn.  Det første møtet mellom innkommende 
guvernør og innkommende presidenter var på et Pre-PETS (President Elect Training Seminar) 
som ble arrangert på tre steder i distriktet høsten 2011:  Vennesla 10.11., Tønsberg 17.11. og 
Bamble/Rugtvedt 22.11.  Formålet med Pre-PETS er at de innkommende presidentene skal bli 
kjent med hverandre og med de assisterende guvernørene, få fram tanker og avklare 
forventninger.  Her ble også planen for guvernørbesøkene lagt. 
 
PETS ble arrangert på Tyholmen hotell i Arendal 16.-17. mars 2012.  Det er obligatorisk for 
presidentene.  Her fikk de innkommende opplæring i sentrale rotaryområder med ideer, tips og 
verktøy for enkel og effektiv drift av klubbene.  Man brukte også god tid på samtale og 
ideutveksling i AG-gruppene.   
 

Opplæring av sekretærer, kasserer og klubbenes komiteledere 
 
17. mars ble det arrangert Distriktssamling på Tyholmen hotell.  Denne samlingen er todelt.  En 
fellesdel for alle, inkludert innkommende presidenter, og egne separate sesjoner for presidenter, 
kasserere, sekretærer og andre.  Her fikk Future Vision Plan mye oppmerksomhet. 
Vi ser hvor viktig det er at klubbene møter på disse samlingene.  Opplæringen letter arbeidet 
som skal gjøres, og mange misforståelser kan unngås.  Man for også økt Rotarykunnskap og 
forståelse for organisasjonen. 
 
TRF-seminar ble holdt i Tønsberg og Kristiansand og medlemsseminar ble holdt i Kristiansand 
og Porsgrunn på høsten med god deltakelse.  Se rapporter fra TRF-komiteen ved Edrund Olaisen 
og medlemsutviklingsansvarlig Laila Lerum.  Våren 2013 ble det også holdt flere 
sertifiseringskurs for den nye Grant-modellen.  Se rapport fra TRF-komiteen. 
 

Samling av AG’er m.fl. i desember 
 
Guvernøren samlet distriktstrener, AG’er og IPDG og DGE til et statusmøte i desember.  Det var 
en nyttig oppsummering og forberedelse til presidenttreffet i januar. 
 
Presidentsamling 
 
Presidentene møttes igjen 11.-12. januar 2013 i Arendal.  Nå var det viktig å se: Hvor er vi nå?  Er 
vi på vei til å nå målene våre?  Viktige tema var den strategiske planleggingen i et 3-
årsperspektiv, medlemsutviklingen og overgangen til den nye Grants-modellen.  Også denne 
gangen var gruppesamtalene viktige. 
 
Distriktsrådet har sett viktigheten av en effektiv opplæring i distriktet, og har dermed opprettet 
en opplæringskomite som skal samarbeide med distriktstrener om kurs og opplæring i 
distriktet. 



Kommunikasjon  og informasjon 
 
Kommunikasjonen mellom klubber og distrikt har hovedsakelig foregått via epost.  I tillegg har 
distriktets hjemmeside blitt benyttet.  DG har skrevet 11 månedsbrev og ellers hatt en god del 
direkte kontakt med presidentene.  
De fleste klubbene har nå den samme plattformen for sine nettsider.  Noen få har ikke noe ønske 
om å bytte.  En del klubber har ennå et stykke igjen før deres hjemmesider er effektive og 
oppdaterte. 
 
Distriktet har vært med på arbeidet i NORFO med å styrke kommunikasjonen og 
informasjonsarbeidet.  Distriktsrådet bestemte å opprette en egen kommunikasjonskomite.  
Edrund Olaisen er leder av denne. 
 
Håndbøker og nettsted 
 
Distriktet legger ned 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, så alle 
kan bruke dem. 
NORFO utgir i tillegg en håndbok med mye god og nyttig informasjon.  Denne bør i alle fall gis til 
alle nye Rotarymedlemmer.  Den inneholdt tidligere også medlemsoversikt for hele landet.  
Denne finnes nå på Medlemsnett og kan leses der av den enkelte. 
 

  
”Et bedre samfunn” – distriktskonferansen 2012 
 

Distriktskonferansen for 
distrikt 2290 ble arrangert 
i Sandefjord 14.-16. 
september 2012 med ca. 
200 deltakere.  Hovedtema 
var hentet fra Rotarys 
visjon om å skape et bedre 
samfunn for mennesker 
verden over.  Spennende 
foredragsholdere bidro til 
å inspirere deltakerne.  
Loveleen Brenna, Kjersti 
Fløgstad (bildet)og Einar 
Lunde leverte sterke 
bidrag om fellesskap og 
mangfold, om 
samfunnsansvar og om 
forsoning og fred. 

 
RI-presidentens representant, Noel Fryer fra England hadde også en inspirerende hilsen som 
senere ble lagt ut på distriktets hjemmeside. 
 
Noel Fryer og hans kone Ann representerte RI-presidenten.  DG Håkan Anttila og hans kone 
Irene fra Vasa i Finland representerte de nordiske distriktene mens Jon Eidsvik og hans kone 
Guri fra Stjørdal og distrikt 2275 representerte de norske distriktene. 
 



DG Njål Gjennestad deltok på distriktskonferansen til distrikt 2275 i Stjørdal og distrikt 2305 i 
Asker  som de norske guvernørenes representant og i distrikt 1380 i Vasa i Finland som de 
nordiske distriktenes representant. 

 
 
Distriktets årsmøte 
 
Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med distriktskonferansen søndag 16. september 2012.  42 av 
distriktets 45 klubber var representert.  IPDG Ingrid Grandum Berget la fram årsmelding og 
regnskap for året 2011-2012.  Begge ble enstemmig godkjent, også forslag til disponering av 
årets overskudd. 
Årsmøtet bekreftet budsjettet som var godkjent på distriktssamlingen i mars.  Nominasjonen av 
Svein Eirik Jensen som guvernør for året 2014-2015 ble også godkjent. 
DG Njål Gjennestad la fram årsmelding og regnskap for Interesseforeningen, da forretningsfører 
Per A. Filseth var fraværende.  Begge deler ble enstemmig godkjent.  Deretter ble nytt styre for 
foreningen valgt. 
 

 
Klubbene og klubb-besøkene 
 
Hva er det som kjennetegner en god Rotaryklubb – enten den har 25 eller 75 medlemmer?  
Minimumskravet er  

 at man betaler sin kontingent til RI,  
 at man abonnerer på et Rotary tidsskrift(og gjerne leser det!),  
 at man holder ukentlige møter hele året,  
 at man gjennomfører gode prosjekter både lokalt og internasjonalt  
 og at man tar imot både assisterende guvernør og guvernør i klubben.  

 
La oss gripe tak i det siste:  Guvernørens besøk i den enkelte klubb er det viktigste virkemiddelet 
i kommunikasjonen mellom distrikt og klubb.  Gjennom møtet med styret og møtet med hele 
klubben får vi en god dialog.  Guvernøren lærer mye om hva som skjer og ikke skjer på 
grunnplanet og klubbene kan få svar p sine spørsmål og få noen nye utfordringer.  I klubb-
besøkene høsten 2012 vektla vi medlemsutviklingen og engasjementet for TRF og klubbenes 
prosjekter. 

Klubb-besøkene ble forberedt ved at guvernøren sendte ut en 
påminnelse noen uker på forhånd, og i samtalen med styret fulgte 
vi disposisjonen fra dokumentet ”Klubbens mål og planer” som var 
sendt inn tidligere. 
 
Noen klubber signaliserte at guvernørbesøket er et av årets 
høydepunkt og viktigste møter, mens andre tok det mer som et 
alminnelig møte.  Mange klubber innbød til et hyggelig måltid etter 
møtet, og både guvernøren og hans ektefelle satte stor pris på de 
mer uformelle møtene og samtalene de fikk på denne måten. 
Besøkene i de 45 klubbene fra Flekkefjord til Svelvik er 
tidkrevende, men meningsfulle.  Det er kanskje det viktigste 
guvernøren gjør.  På denne måten holder distriktet kontakten med 
grasrota og klubbene får se noe av den større sammenhengen.  

Klubben er ikke en enkeltstående gruppe som møtes og har de hyggelig en gang i uka, men de er 
en del av noe større, noe som er globalt.  Det kan guvernøren være med på å formidle. 
Guvernøren har også fått være med på mer spesielle ting – som å plante et tre i Mandal RK’s 
skog! (se bilde over) 



 
I tillegg til klubb-besøkene har guvernøren deltatt i Gimsøy RK’s 50-årsjubileum, Vennesla RK’s 
60-årsjubileum og Borre RK’s 40-årsjubileum.  Sem RK hadde 50-årsjubileum, men valgte å 
utsette feiringen til høsten.  Fra distriktet overrakte guvernøren en gave på kr. 2000 som ble 
innbetalt til klubbens TRF-konto. 
 
 

ROTARACT  - etablering av nye klubber? 
 
Heller ikke dette året har det lyktes oss å etablere en Rotaractklubb i vårt distrikt.  Det ser ut til 
at vi heller må nå de yngre med et tilbud om medlemsskap i den lokale rotaryklubben. 
 

Guvernørskifte 
 
Guvernørskifte var planlagt å finne sted i Sandefjord 29. juni.  På grunn av at mange av de 
sentrale personene – bl.a. innkommende guvernør Elisabet Stray – var rammet av  en streik i 
Portugal så de ikke kom hjem fra Convention i Lisboa, ble arrangementet avlyst og 
guvernørkjedet ble overdradd til den innkommende guvernøren under distriktsrådsmøtet som 
ble avholdt 5. juli.   
Guvernøren fikk dermed ikke anledning til å takke alle som har stilt opp og gjort en stor innsats i 
året som gikk.  Det gjøres hermed:   
Stor takk til hele distriktsorganisasjonen og til alle andre frivillige og engasjerte 
rotarianere! 
 
 
 
 

Økonomi 
 
 Budsjettforutsetninger 
Budsjettet bygger på inntekter fra et medlemstall på 1938 og en kontingent på  kr. 530,- pr år.  
Guvernørens kostnader ved klubb-besøk og til administrasjon dekkes av RI med inntil kr. 
70.500.  I tillegg dekkes de fleste utgiftene ved guvernøropplæringen.  Dette går ikke inn i 
distriktets budsjett og regnskap.  AG-opplæring dekkes med inntil kr. 7.000.  Klubbene betaler 
inn kr. 50,- pr år til Handicamp.  Dette beløpet viderebetales av distriktet og sees som både en 
kostnad og en inntekt i vårt regnskap. 
Budsjettet for 2012-2013 var på 1 038 800, og det ble vedtatt på Distriktssamlingen 17. mars 
2012 og bekreftet på Årsmøtet 16. september samme år. 
 
Kommentarer til regnskapet 
 
Budsjettet ble lagt opp i balanse, med et positivt driftsresultat på kr. 4.900,- Vi var opptatt av at 
distriktets utgifter skulle synliggjøres – bl.a. utgiftene til kurs og skyssutgifter for AG’ene og 
distriktsorganisasjonen for øvrig. 
Det er brukt mindre enn forventet på guvernørens reisevirksomhet til klubbene (lite 
overnatting), og på ungdomsutvekslingen, men adskillig mer på møteutgifter og 
skyssgodtgjørelse til AG’er og andre.  Totalt endte vi opp med et overskudd på kr. 63.899,- 
 
Forslag til disponering av overskudd. 
Til Interesseforeningen:  kr. 30.000,- 
Til klubbprosjekter:   kr. 30.000,- 
Til egenkapitalen:   kr.   3.899,- 
SUM:     kr. 63.899,- 



Mål og nøkkeltall for distriktet 

 
Distriktets treårsplan rulleres hvert år og målsettingene godkjennes av presidentene på PETS.  
Hvordan er samsvaret mellom målene og resultatene?  Noen av dem presenteres i tabellen her.  
Utfyllende informasjon finnes i rapportene fra de ulike programområdene, som ligger som egne 
kapitler i årsrapporten. 
 
Område Mål pr. 30.06.2013 Status pr. 30.06.2013 Nådde vi målet? 
Medlems- 
utvikling 

1985 medlemmer 1983 medlemmer!!  Ja! 

 Beholde 92-93% av 
medlemmene 

 Ja 

 Øke kvinneandelen til 20%   
 Ett nytt medlem pr. klubb 

netto 
Økning på 45 medlemmer 
netto 

Ja 

Ungdom Arrangere RYLA-seminar i 
Flekkefjord 

Avlyst p.g.a manglende 
deltakelse 

Nei 

 Et GSE-team ut og et inn Team sendt og mottatt Ja 
 Hver klubb utveksling hvert 

3. år 
14 studenter på utveksling Ja, nesten! 

 Arrangere Camp hvert år Gjennomført i august 
2012 av Larvik Øst, 
Lågendalen og Lillesand 

Ja 

TRF Pr. capita bidrag til APF: 50 
USD 

Vi nådde USD 39,27 Nei 

 TRF-ansvarlig i hver klubb  Nei 
 3 TRF-kurs i distriktet 2 vanlige og 3 

sertifiseringskurs holdt 
Ja 

Opplæring Dele ut infohefter til nye 
medlemmer 

Håndboken er delt ut i 
mange klubber 

Ja 

 Skolering av ledere Kurs i medlemsutvikling, 
TRF og kommunikasjon 

Ja 

 Samarbeid mellom klubber Flere AG-områder har 
gode samlinger 2-3 ganger 
i året 

Ja 

Kommunikasjon Positiv omtale i pressen min. 
en gang pr. år 

 Ja 

 Aktiv bruk av hjemmeside Det kommer seg! Ja 
 DG’s ukebrev min. 

annenhver uke 
11 månedsbrev sendt ut Nei 

Nye klubber Starte arbeid for 
frokostklubb i Tønsberg og i 
Grenland 

 Nei 

 

 

 

 

 

 

 



Strategisk planlegging i distriktet 
v/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 
Rekruttere nye medlemmer 
Beholde de medlemmene vi har 
Fremme mangfold blant medlemmene 
Økt kvinneandel 
Rekruttere medlemmer med fremmed-kulturell bakgrunn 
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 2012/2013 har distriktet videreført det arbeid som ble startet i 2011/2012 med 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 også i år lagt mye vekt på arbeid med planer under årets PETS. 
 
Det er viktig at 3 årsplanlegging på klubbplan blir et fast element i klubbenes virksomhet og 
dette vil bli fulgt opp fremover. Omtrent halvpartene av klubbene har nå utarbeidet egne 
strategiplaner. 
 

 

 



MEDLEMSUTVIKLING D 2290 
 v/ PDG/ RFAC Laila Lerum  
 
2012 / 2013 – en økning på 45 medlemmer!  
-  D 2290 har i snitt en  netto vekst på ett medlem pr klubb i år! 
-  D 2290 er ett av kun 3 distrikt i Sone 16 som har økning i medlemsmassen 
 
Medlemsutvikling ble satt høgt på dagorden på PETS 2012 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 Sandefjord primo 
september.  
 
Forarbeid til årets Medlemsutviklingsseminarer: Vi bestemte oss for i Distriktsrådet å jobbe mer 
tverrfaglig med årets medlemsutviklingsseminarer ved å etablere en gruppe som forberedte og 
gjennomførte seminarene sammen. Disse var  
PDG Fred Schwabe – Hansen; Strategi, PDG Inger Brit Zeiner; New Generation, 
PDG Laila Lerum; Medlemsutvikling, DGE Svein- Eirik Jensen 
 
Medlemsutviklingsseminar 
 
Det ble arrangert Medlemsutviklingsseminarer i Kristiansand 30. oktober 2012 og i Porsgrunn 
den 6. november 2012.  
Tema var: MEDLEMSKAPSUTVIKLING og NYE GENERASJONER 
Fornyelse via foryngelse og ved samarbeid mellom generasjoner 
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 ble delt ut lister over Alumnis - dvs utvekslingsstudenter og GSE- deltakere som klubbene 
kunne kontakte i sitt rekrutteringsarbeid. 
Det møtte opp om lag 40 personer på begge seminarene og det ble gitt positiv tilbakemelding på 
at seminarene kom så tidlig i Rotaryåret. Ansvarlig for medlemsutviklingen har vært invitert ut 
med Inspirasjonsforedrag til flere klubber i løpet av året. 
 
Presidentenes midtveissamling 
 
På midtveissamlingen 12. januar 2013 ble fokuset også lagt på Medlemsutvikling og 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 2012/ 2013 ble tatt fram igjen i AG- gruppene og det 
ble gitt status og drøftet tjenlige virkemidler for rekruttering våren 2013. 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 Ungdomsutveksling, i 
GSE- team og på Global Young Leaders Conference . 
Å oppleve innhold og presentasjonsform fra disse ungdommene gav oss en pekepinn på 
viktigheten av å få engasjert dem i aktivt Rotaryarbeid på sikt. 
Guvernøren har hatt Medlemsutvikling og New Generations som tema på alle sine klubbesøk. 
 



Hva har vi oppnådd? 
 
Konkret medlemsutvikling for D 2290 oppgitt fra Ris statistikk: 
1.7.11 var vi 1.981 
30.6.12 er vi 1.938  
30.6.13 er vi 1983  dvs en oppgang på 45  medlemmer 
 
Klubber som har tatt opp flest medlemmer er: 
Tønsberg(13), Kristiansand Vest ( 12), Tvedestrand (12), Holmestrand (10), Stavern(8), 
Stokke(8), Lågendalen(7), Mandal (7), Nedenes(7), Porsgrunn(7). 
Klubber som har høyest netto vekst er:  
Kristiansand Vest ( 11), Tønsberg(10), Holmestrand ( 9) Lågendalen ( 7), Porsgrunn ( 5) og 
Stokke (5)  
I noen klubber er det status quo i medlemsmassen mens andre har mistet medlemmer av ulike 
årsaker og ikke greid å rekruttere inn nye tilsvarende avgangen. 
 
Veien videre  
 
Hvor går veien videre i medlemsutviklingen i D 2290 i kommende 3- årsperiode? 
En samlet strategi i D 2290 med hensikt økt rekruttering har ført fram. 
Årets økning av  medlemstallet er et resultat av arbeid over tid i distriktet og i klubbene 
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. Flere av våre klubber har 
lykkes med dette i år. 
D 2290 har dette året laget en Medlemsutviklingsgruppe med New Generation- metodikk som 
innfallsvinkel til rekrutteringsarbeidet. I denne gruppen må vi neste år innlemme et par nye, 
unge medlemmer og en AG. 
Medlemsutvikling må være et sentralt tema i kommende års AG- opplæring. 
Fremtidige AG’er må prioritere veiledning og oppfølging av sine klubber gjennom året og følge 
medlemsutviklingen nøye i sine klubber. 
RI har som mål at alle klubber skal ha 3-årsplaner for rekruttering. 
Hver klubb må forpliktes til å ha en Medlemsutviklingsansvarlig som aktiviserer nye, aktive og 
yngre medlemmer i rekrutteringen. 
Distriktet har i inneværende år bistått klubbene i å framskaffe oversikt over tidligere 
utvekslingsstudenter, deltakere på RYLA og GSE.  
Vi må påpeke viktigheten av at disse blir kontaktet for prosjektbistand/ 
som assosierte medlemmer/ eller for medlemskap. 
Unge ledere/ ressurspersoner 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 
medlemsskap i Rotary. 
 
Medlemsutviklingen vil alltid være summen av den enkelte klubbs omdømme og aktivitet 
i nærmiljøet. 
 

 

 

 



Rotarys lovråd 
v/PDG  Fred Schwabe-Hansen 

 

Rotarys lovråd (Council on Legislation) møtes hvert 3. år for å behandle forslag til endringer i 
Rotarys lovverk som omfatter lover og vedtekter for Rotary International så vel som standard 
vedtekter for de enkelte klubber.  I tillegg behandles forslag til resolusjoner som oppfordrer RI’s 
styre til å ta initiativ til/følge opp ulike områder.  
 
I Lovrådet møter en representant for hvert distrikt, totalt 532 stemmeberettigede. PDG Fred 
Schwabe-Hansen representerte distrikt 2290. Rådet møttes i Chicago siste uke av april 2013 for 
å ta stilling til 151 lovforslag og 50 forslag til resolusjoner. 
 
Av lovforslagene ble 52 vedtatt. Blant disse var et forslag som åpner for at Rotary medlemmer 
kan få Rotary Norden på digital form i stedet for blad som tidligere.   
Et forslag fra vårt distrikt om å øke antall møtefrie uker fra 4 til 6 ble dessverre nedstemt. I det 
hele tatt ble de fleste forslag til å myke opp regelverket for klubbvirksomheten (inkludert 
fremmøte regler) forkastet.  
 
Mer informasjon om Lovrådet 2013 finnes på distriktets hjemmeside og på rotary.no. 
 

 

RFE – Rotary Friendship Exchange 
v/PDG Fred Schwabe-Hansen 

 

 
 
RFE er et program som tar sikte på å øke kontakten mellom Rotarianere fra ulike land. RFE 
avtales mellom to ulike Rotary distrikt hvor 5-6 par fra hvert distrikt besøker det andre 
distriktet. I hvert distrikt er 5 klubber verter i 3 dager og legger opp et program som viser frem 
egen kultur og omgivelser samtidig som det legges grunnlag for dypere forståelse av Rotary ved 
å se hvordan klubber i andre land fungerer. Distrikt 2290 hadde for første gang besøk av et RFE 
team i juni. Våre gjester var fra distrikt 9640 i Australia. Verter var klubbene Kristiansand, 
Flekkefjord i samarbeid med Lyngdal, Langesund, Risør og Sandefjord. Mange hyggelige 
kontakter ble etablert. Gjenbesøk til Australia finner sted i mai 2014 og det er lagt opp til at de 
som ønsker det kan kombinere turen med deltagelse på Convention i Sydney 1. – 4. juni.  
 

 

 

 



TRF-komiteen i distrikt 2290 – årsmelding for 2012-2013 

v/ Edrund Olaisen, DRFC 

Året var preget av forberedelse til innføring av nytt ”grant system” – tidligere omtalt som ”future 

vision plan - FVP”. 

Komiteens sammensetning: 

I tråd med nytt system ble komiteens sammensetning endret vinteren 2013.  

DGSC(district grant subcommittee chair) Per Filseth er erstattet av AG Dag Helge Tvedt som i 

tillegg til å være DGSC bestyrer komiteens bankkonto og har hatt ansvar for søknader til - og 

utbetaling av årets DSG. PDG Fred Schwabe-Hansen var medlem av komiteen deler av året.  PDG 

Egil Omdal flyttet til annet distrikt, og ny poliokoordinator er PDG Ingrid Grandum Berget. AG 

Svein Tore Stiansen er kontroller, en rolle som er påbudt etter ny ordning. Knut Børge Knutsen 

sa seg villig til å være GSE koordinator for dette siste året med GSE etter kjent mønster. 

 DGE skal alltid være med i komiteen som observatør, og for året 2012-13 har det vært Elisabet 

Stray. 

DRFC (district Rotary Foundation chair) og komiteleder har vært PDG Edrund Olaisen. I 

forbindelse med ny ordning skal DRFC sitte 3 år fra 1.7.2013. 

Komiteen har i løpet av året vært samlet alle eller deler av komiteen i forbindelse med 

distriktets arrangement. Det har ellers vært kontakt via e-post og telefon, og deler av komiteen 

har hatt møter for å diskutere enkeltsaker og planlegge veien videre.  

TRF-seminar: 

I forindelse med overgang til ny ordning ble det avholdt høstkurs i Tønsberg og  Kristiansand 

med god deltakelse. I mars 2013 hadde vi sertifiseringskurs i Sandefjord, Kristiansand og på 

Stathelle. Komiteens medlemmer har deltatt på kursene. Det var over 100 deltakere på 

sertifiseringskursene, og over 30 klubber ble sertifisert. I tillegg har DRFC hatt flere klubbmøter 

med den nye ordning som tema. Også disse møtene har hatt god deltakelse. Det har også vært 

opplæring i ny modell på PETS, innen AG-område og på årets ledersamling. Distriktets klubber 

er i god rute og klar til å støtte fondet, og bidra til å bruke det nye systemet.

 
 

Sertifiseringskurs i Kristiansand 



GRANTS: 

 

Matching grants –  

MG 78016 – Kristiansand RK i samarbeid med rotaryklubb i Bangladesh sørget for utstyr til et 

kreftsykehus i landet. Distrikt 2290 bidro med USD 10.000 av distriktets fondsmidler (DDF) 

Prosjektet hadde en total kostnadsrammet på USD 60.000.- Prosjektet er fullført og sluttrapport 

sendt. 

MG 79141 – Flekkefjord RK i samarbeid med klubb i Rwanda har i mange år arbeidet for utstyr 

og hjelp til sykehus i Rwanda. Prosjektet har en totalramme på USD 15450 og distriktet har 

bidratt med USD 5377 av DDF-midler.  Prosjektet er godkjent, men ikke fullført enda. 

MG 79476 – Notodden RK i samarbeid med klubber i Polen. Dette gjelder også utstyr til sykehus. 

Prosjektet er godkjent av TRF, har en totalramme på USD 16242 og distrikt 2290 har bidratt 

med DDF-midler USD 4000.-  

  

Den største utfordring i forhold til matching grants er å få lokal klubb til å ta ansvar og være 

vertsklubb i hjemlandet.  Det har vært bøygen for tre av klubbene i Kristiansand som har 

samarbeidet om et prosjekt i Guatemala. Gjennom året er det gjort en stor jobb for å legge alt til 

rette for distriktets første GLOBAL GRANT, men man er fortsatt avhengig av å få vertsklubb i 

Guatemala. 

 

District Simplified Grant - DSG:  

I det året med siste DSG etter gammel ordning, fikk distriktet tildelt USD 4573. Det var mange 

søknader fra klubbene, noen søknader falt utenfor kriteriene. Følgende klubber fikk tildelt 

midler til egne prosjekter, i hovedsak lokale: 

Risør kr. 5000, Lillesand kr. 8000, Stokke kr. 3500, Tønsberg kr. 3500, Tvedestrand kr. 

2000, Svelvik kr 2000, Nøtterøy kr. 2000 og Færder kr 1000.  

 

Distriktsrådet hadde gjort vedtak om at kr 30.000 i overskudd fra tidligere års distriktsregnskap 

skulle brukes til klubbenes prosjekter. Av dette beløpet ble kr 15.000 gitt til Kristiansand Øst, 

Kristiansand Vest og Kongsgaard for deres prosjekt i Guatemala, og de resterende kr 15.000 ble 

brukt som tillegg til DSGmidler, og fordelt til: 

Lågendalen kr. 5000, Grimstad kr 4000, Holmestrand kr. 4000 og Arendal kr 2000 

 

Bidrag fra klubbene 

 

Rotarianere i 26 av distriktets klubber har avtalegiro, og det er i løpet av året innbetalt kr 36730 

via denne ordningen. 

Totalt for rotaryåret 2012-13 har rotarianere i distrikt 2290 bidratt til Rotarys 

mangfoldige arbeid med USD 89 847,87. Vi nådde et flott resultat med USD 39,27 per 

capita. Og for første gang hadde to av distriktets klubber innbetalt over 100 USD per 

capita. Det er strålende resultater! 

Pr 30.juni hadde distriktet 53816 USD i DDF midler, og 1.juli ble nye USD 35096 tilført 

distriktets DDFkonto. Distriktet står i dag godt rustet til å støtte klubbenes prosjekter i 

det nye systemet.  

Poliokampanjen er avsluttet, men kampen for å utrydde polio fortsetter. Distriktet har gitt USD 

5000 av DDF-midler til kampen mot polio, i tillegg er det innbetalt to bidrag på til sammen USD 

982,75.   



Peace centers og GSE 

 

Distriktet har dette året ikke hatt kandidat til fredsstudiene, og det er ikke registrert innbetaling 

til Peace centers. 

Det siste GSE-teamet etter gammel ordning dro til distrikt 7790 USA/Canada, og 

tilbakemeldingene var positive. Det var klubbene i Sandefjord, Bø, Skien Vest og Tvedestrand 

som hadde ansvar for innkommende team.  Valgt teamleder Jan Syvertsen måtte trekke seg av 

helsemessige grunner, men vara Herman Meier overtok på kort varsel og sørget for nok en 

vellykket utveksling.  De norske deltakerne var Anette Roberg (Nøtterøy RK), Marianne 

Haugseter Sarkkila og Solfrid Leirgul Øverbø (Skien RK) samt Nina Ambro Knutsen (Færder RK) 

 

Innreisende team på Karl Johan ved 

ankomsten:  Anne Trenholm og 

Jessica Porter fra Maine, USA og 

Tommy Bèranger og Abdoul Eschraf 

fra Quebec, Canada med teamleder 

Andrè Pomerlau, Canada til høyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbene i distriktet er et forbilde når det gjelder å støtte opp om vårt eget fond. 

Komiteen håper at mange klubber planlegger lokale og internasjonale prosjekter når vi 

nå for første gang skal arbeide etter ny modell med alle de muligheter den gir.     

 

 

Årsmelding for Litauenkomiteen i distrikt 2290 for 2012-13 
 
Komiteen har i perioden bestått av: Christian Offenberg, Skien RK (kasserer), Tormod Lislerud, 
Svelvik RK, Knut Børge Knutsen, Færder RK, Elling Michelet, Notodden RK . Werner Olsen fra 
Nøtterøy RK, Kari Herder Kaggerud, Langesund RK,Thor Asbjørn Andersen, Sandefjord-Øst RK. 
Fra Tønsberg deltok Aksel Haraldsen gjennom året, og han ble i sommer erstattet av Christina 
Moen fra samme klubb.   Komiteen ledes av Edrund Olaisen 
 
Komiteen møtes jevnlig, og har i tillegg mye kontakt via epost og telefon. Møtene ledes nå på 
omgang blant komiteens medlemmer, og vi sikrer dermed at alle får bedre kunnskap om 
arbeidet og større innflytelse på beslutninger. Møtene er holdt på ulike steder, de fleste i 
Tønsberg.   
Komiteen i Litauen ledes av Kestutis Rimkus, Panevezys RK. I tillegg er to tidligere ledere med, 
Algimantas Lukozevicius, Panevezys RK og Juozas Becelis, Nevezys RK. Tomas Prusas fra ARTA 
RK er fjerdemann i komiteen i Litauen, og blir av språkhensyn ofte kontaktet. Komiteen i Litauen 



ønsker ofte å ha alle presidentene med i beslutningsprossessene, noe som tidvis kan være en 
utfordring i forhold til kontinuitet og kvalitet i samarbeidet. 
 
Samarbeid 
På grunnlag av møtet vi hadde i juni 2012 i Panevezys, har vi prøvd å tilpasse hjelp og samarbeid 
i tråd med ønsker og anbefalinger fra rotarianere og sosialarbeidere i Litauen. 
Det var stor tilfredshet med at vi dro bort og sjekket ut hvordan de ønsket støtte, og hva 
behovene var. Alle ga uttrykk for den positive innvirkning dette samarbeidet har hatt for 
lokalsamfunnene i Litauen, og alle ønsket at samarbeidet – og hjelpen – fortsetter. 
Sosialarbeiderne er nå mer restriktive i forhold til hvilke familier som får hjelp, og vi opplever at 
det stilles flere krav før de får hjelp. Vi opplever denne innstrammingen positiv.   
 
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,  flere danske klubber og rotaryklubber i 
Europa og USA. 
 
Juleturen 2012 
 
Forberedelsene og pakking til juleturen er et tidkrevende arbeid. Alt skal sorteres, mye vaskes, 
fordeles etter lister og pakkes ordentlig. Det var færre hender til å gjøre arbeidet i år, og noe ble 
pakket i Svelvik og Tønsberg, men den overveiende del ble samlet inn, pakket og sortert av 
medlemmer og familiemedlemmer i Langesund.    
Vi hadde rekordmange med fra Norge på juleturen2012. Vår egen DGE, Elisabet Stray var med 
sammen med rotarianere fra 9 av distriktets 45 klubber. I tillegg var flere familie- medlemmer 
og andre med.  Fra Danmark deltok DG Anette i distrikt 1460 (som har ansvar for Litauen), RIDE 
Per Høyen og PDG Peter Hellesøe og to danske rotaractere.  Tømmerås barnehage i Svelvik har i 
flere år støttet Linkauciai barnehjem økonomisk, og på årets juletur var fire ansatte med til 
Litauen. Vi besøkte flere barnehjem og mange familier. Begge deler gjør sterkt inntrykk, og det 
er ingen tvil om at barna ser fram mot dette besøket med glede. Gruppen ble delt slik at vi 
besøkte 3 barnehjem og laget ”juleaften” for dem med nisser, pakker og annen moro. Barna 
hadde som alltid forberedt flott underholdning for oss, og fikk overalt stor og velfortjent 
applaus.  
På vår felles festaften som i år ble holdt på hotell Romantica, var det nydelige bord og mye god 
mat. Vi fikk litauisk folklore med nasjonaldrakter og musikk.  Det ble nok i overkant med taler og 
gaver, men en hyggelig kveld som tradisjonen tro endte med sanger på både tre og fire språk. 
Vår hyggelige norske ambassadør i Litauen, Leif Arne Ulland, var nylig blitt rotarianer, og det 
vakte stor jubel på festkvelden.  
Både klubber og enkeltpersoner har bidratt både økonomisk og på annen måte 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.  
Lager: Gjennom året samler vi klær og utstyr som sendes med trailer før juleturen. Som regel er 
alt lagret privat, men mengden gjør at dette er vanskelig. Etter juleturen 2012 ble det sendt en 
forespørsel til rotaryklubbene og dem som deltok på turen om noen kunne bistå med 
lagringsplass. Stein Aafos fra Tønsberg (ikke-rotarianer) var med på turen. Han ringte med en 
gang og tilbød oss plass for mellomlagring på hans bedrift. Det muliggjør videre arbeid, og vi er 
veldig takknemlige. 
Studenter: Støtte til studenter – som får utdannelse i Litauen – er en svært viktig del av arbeidet, 
og klubber og enkeltpersoner har støttet opp. Dette arbeidet foregår direkte mellom klubbene i 
de to land, og komiteen koordinerer i den grad det er ønskelig. 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. 



Økonomi: Juleturen og arbeidet ellers blir muliggjort ved økonomisk støtte fra distriktet, i tillegg 
til bidrag fra klubber, bedrifter og enkeltpersoner. Komiteens medlemmer dekker alle reiser til 
møter og juletur selv. 
 

 
 
De norske deltakerne på juleturen – sammen med noen litauiske venner. 
 
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 over 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 2013 
 
Christian Offenberg Tormod Lislerud Knut Børge Knutsen Elling Michelet 
Werner Olsen  Kari Herder Kaggerud Aksel Haraldsen Thor Asbjørn Andersen
  
Edrund Olaisen 
 

 
RYLA 
v/Thor A. Andersen 

 

Flekkefjord RK hadde gjort mye for å få til et godt tilbud.  Dessverre ble påmeldingen for lav og 

seminaret måtte avlyses.  Noe av årsaken kan ha vært et noe uspesifisert program og for høye 

overnattingskostnader. 



Ungdomsutvekslingen i D 2290 - rotaryåret 2012/13 
v/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 14 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.  Arbeidet retter seg i store trekk mot informasjon og 
motivasjon av klubber, studenter og foresatte. Forberedelse av studenter og foresatte, 
forberedelse og sertifisering av klubber og vertsfamilier, støtte og oppfølging av rådgivere og 
studenter inne, oppfølging studenter ute og ikke minst oppfølging av rebounds. 
Arbeidet er ganske ressurskrevende, og siden nå også camps- og roundtrip ligger under dette 
ansvarsområdet, bør vi etablere en komite med tre personer, gjerne geografisk plassert, Agder, 
Telemark og Vestfold. Et par personer har uttrykt interesse for oppgavene, og jeg har tro på at 
en forespørsel vil gi resultater.   
I september var vi arrangør for studentenes Høstmøte (landssamling). Dette var samtidig med 
Distriktskonferansen, og  slik sett fikk konferansen et fyldig innslag med utvekslingsstudentene.  
Multidistriktet og Distriktsansvarlige holdt sitt høstmøte samme weekend. Studentenes 
språkkurs ble gjennomført en uke i forkant, og med god støtte og gode hjelpere fra klubbene i 
Sandefjord.   
 
Samarbeidet internt med Guvernør og distriktsorganisasjonen har vært støttende og til god 
inspirasjon. 
 

 
 
Utvekslingsungdom fra hele landet samlet under distriktskonferansen i Sandefjord. 
 
 
Multidistriktet. 
Kvaliteten på tjenester fra Multidistriktet har fortsatt vært varierende og kan skape mye ekstra 
arbeid for oss distriktsansvarlige. Det kan også være grunn til å vurdere om Utvekslingsarbeidet 
kan organiseres på en mer hensiktsmessig og kostnadsbesparende måte. 
  
Representasjon 
DYEO har vært representert på Distriktskonferansen, Distriktssamlinger,  og PETS.  Tone 
Kolbenstvedt var videre representert på Multidistriktets møte i Oslo i januar 2012,-  og på årets 
kurs for utreisende utvekslingsstudenter i Oslo i 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 i en rekke  klubbmøter hvor Ungdomsutveksling har vært hovedtema. God oppfølging og 
støtte til rådgiverne er en viktig del av arbeidet, og har også i år bidratt til at vi har snudd noen 
vanskelige situasjoner til nye muligheter og forbedringer.   
  

Antall studenter 
D 2290 sendte ut 13 studenter og fikk inn 14 studenter i løpet av rotaryåret: 
 
 UT: 
   Mandal   - USA 
 Mandal   - Canada 

Kr.sand V  - Canada 
 Nedenes  - USA       
 Arendal  - Canada 
 Risør   - USA  
 Bø   - Brasil       
 Porsgrunn  - USA 
 Grenland  - Canada 

Skien   - USA 
 Notodden  - Brasil 
 Færder   - Italia 
 Sem   - USA 
 
    
 INN: 
 USA   - Mandal 
 Canada   - Mandal 
 Canada   - Kristiansand V 
 USA   - Nedenes 
 Canada   - Arendal 
 Brasil   - Stavern  
 USA   - Risør 
 Brasil   - Bø 
 USA   - Porsgrunn 
 Canada   - Grenland 
 USA   - Skien 
 Brasil   - Notodden 
 USA   - Sem 

Italia   - Færder 
   
 
 
“Early Return” 
En av våre outbounds ble sendt hjem fra USA i november. Han oppbevarte og røykte marihuana. 
Etter hjemkomsten er han godt fulgt opp av klubb, skole og familie. Han delte sine dyrekjøpte 
erfaringer med alle utreisende studenter under forberedelsesmøtet i Oslo 8.juni i år.  
 
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! 
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.  
 

Arrangementer 
Våre studenter har deltatt på samtlige arrangement som har vært avholdt for dem i løpet av året.  
På distriktskonferansen i Sandefjord september 2012 deltok alle 14 inbound-studentene  
sammen med 11 rebounds.  I tillegg deltok alle inbounds (18) fra de andre fem norske 
distriktene. 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 Sandefjord i forkant av Distriktskonferansen/ 
Høstmøtet. 
Alle 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. Denne gangen gikk turen til store deler av Øst-
Europa, St. Petersburg inkludert. En meget vellykket tur, - interessant, lærerik og flott 
gjennomført av studenter og ledere.  
 
Ambassadørkurs 
Ambassadørkurset for nye outbounds ble avholdt i Langesund lørdag 13. april. Her deltok 
utreisende studenter, deres foresatte, inbounds, rebounds og rådgivere fra klubbene som får inn 
studenter,-  totalt 43 deltakere. Guvernør Njål Gjennestad hilste og gav forsamlingen en god 
leksjon om hva Rotary ER og hva Rotary GJØR. Stor takk til Njål. Ellers takk til gode bidrag fra 
våre rebounds og inbounds, og min gode medhjelper Stein Graf, ADYEO. 
 
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. Regnskapet er ført av distriktskassereren. 
 
 

Camps/Roundtrip 
Klubbene Nedenes, Larvik og Borre gjennomførte en meget vellykket Roundtrip i august 2012. 
13 deltakere fra 12 nasjoner i alderen 16-22 deltok. Distriktet har bidratt med kr. 15.000 fordelt 
på de tre klubbene. Jeg viser for øvrig til egen rapport innsendt høsten 2012.  
 
En ungdom fra Kristiansand deltok sist sommer på Camp i USA, Rocky Mountain, Colorado. 
Campene er et flott tilbud til ungdom i alderen 16-22, og bør markedsføres bedre. 
 
Fevik, 5.juli 2013   
 
Tone Kolbenstvedt 
DYEO  
 

 

 

 

 

 

 



Interesseforeningen, D 2290 - årsmelding 

 
Interesseforeningen er distriktets egen stipendorganisasjon med egne vedtekter.  Regnskapet og 

årsmeldingen framlegges sammen med distriktets. 

Invitasjon til å søke stipend blir annonsert på distriktets hjemmeside, på distriktssamling, på mailer til 

klubene og på plakatoppslag.  Så langt – siden starten i 2009 – har Interesseforeningen tildelt i alt 9 

stipendier på 12.000 kroner.  For året 2012-2013 ble det delt ut 3 stipendier  a 13.000 kroner.  8 

stipendiater har vært jenter, 4 gutter.  11 av stipendiene har vært gitt til full dekning av utgiftene ved 

deltakelse i fredsseminaret for ungdom, World Affairs Seminar (WAS) ved Caroll University i 

Wisconsin, USA. 

Fondets styre var i rotaryåret DG Njål Gjennestad, DGE Elisabet Stray og DGN Svein-Eirik Jensen.  

PDG Per A. Filseth har vært forretningsfører siden starten. 

Stipendet ble i rotaryåret tildelt Ingrid M. Solberg, anbefalt av Sandefjord RK, Per Benjamin 

Slagsvold Fonk, anbefalt av Larvik Øst RK og Kaya Asdahl, anbefalt av Nedenes RK.  Klubbene 

oppfordres til å be stipendiatene om å fortelle om sine stipendreiser. 

Fondets virksomhet er mulig gjennom tilskudd fra distriktet, for inneværende år kr. 30.000. 

 

Per A. Filseth 

forretningsfører 

 
Regnskap for Rotaryåret 01.07.2012-30.06.2013 

Dato Navn Bilag Debet 
NOK 

Kredit 
NOK 

1.07.2012 Saldo knr 6320.06.31244  1  361.116,88 
01.01.2013 Renter 2012 1  6917,90 
31.01.2013 Overførsel fra Rotary Distrikt 2290 2  30.000,00 
03.01.2013 Profilsenteret, plakater 3 1175  
01.18.2013 Refusjon utlegg Filseth, reise 

foredragsholder Husmo Buer 
4 600  

 Bankgebyr 2 a kr. 4 5 8,00  
01.06.2013 Stipend til Kaya Asdahl 6 13.000  
10.06.2013 Stipend til Ingrid Solberg 7 13.000  

11.06.2013 Stipend til Per Benjamin Fonk 8 13.000  

 Til sammen  40783,00 398034,78 

 Kredit    398034 ,78    
 Debet               40783,00    
                         NOK   357251,78    
 som stemmer med saldoen på konto i 

Nordea Bank, konto nr. 6320.06.31244  
den 25.06.2013 

9   

28.06.2013 
 
 
 

Njål Gjennestad (s)                     Elisabet Stray(s)             Svein-Eirik Jensen (s)  
 
 
 

Forretningsfører: Per A. Filseth(s) 
 



   

Norsk Rotary Forum, NORFO 

v/PDG Ingrid Grandum Berget 

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.  
Vedtak i NORFO fattes av de til enhver tid sittende guvernører som møtes to ganger i 
året på Høstmøtet og Vårmøtet.. Her vedtas hvilke oppgaver som skal løses i fellesskap 
og i hvilket omfang. I viktige saker kreves enstemmighet.  
 
NORFOs styre er sammensatt av en representant fra hver av de siste 4 årskulls 
distriktsguvernører. Styret kan sees som et arbeidsutvalg som saksforbereder, følger 
opp og gjennomfører de vedtak som de sittende guvernører har gjort. 
Dette året har arbeidet med gjennomføring av de besluttede multidistriktsaktiviteter  vært ledet 

av PDG Lena Mjerskaug. 

Flere av  våre medlemmer har hatt oppgaver i NORFO også i dette rotaryåret. PDG Fred 
Schwabe-Hansen som tidligere leder (representant for 2009 -10 kullet), IPDG Ingrid 
Berget som innkommende leder (representant for 2011-12 kullet)  og Herman Meier, 
Færder RK som leder av konferansekomiteen for EEMA -2014 i Oslo, (årskonferansen 
for arbeidet med ungdomsutveksling  i Europa, Midt-Østen og Afrika). Halvor 
Thommesen, Langesund RK  tiltrådte styret våren 2013 og overtar som 
økonomiansvarlig fra 1. juni 2013.  
 

Høstmøtet ble avholdt 5. oktober 2012. Regnskap og årsberetning for 2010-11 ble godkjent. 

Vedtektene ble endret slik at godtgjørelse for møter, kost og losji heretter følger statens satser. 

Status for oppgaver som løses i felles regi ble gjennomgått: 

 Administrasjon og internasjonal kontakt for ungdomsutveksling 
 EEMA-konferansen 2014 
 Handicamp 2012 og videreføring 
 Arbeidet med opplæringsmateriell og –strategi 
 Arbeidet i kommunikasjonskomiteen 
 End Polio Now-kampanjen  

 
Vårmøtet ble avholdt 19. april 2013. NORFOs budsjett for Rotaryåret 2013/2014 ble vedtatt. 
Status for oppgaver som løses i felles regi ble gjennomgått: 

 NORFOs formelle posisjon i RI-systemet 
 Skattefritak og personlig godskriving for TRF-bidrag 
 Mandat for kommunikasjonskomiteen 
 Publikasjoner i NORFO-regi 
 Handicamp 2014 
 Oppnevnelser av nye tilltsvalgte i ulike verv og organisasjoner 
 Shelterbox 

 
Referatene kan leses i sin helhet på www.rotary.no 

http://www.rotary.no/

