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Distriktsguvernør Elisabet Stray sender sin hilsen til alle klubber vedrørende arbeid med webløsning 

som har pågått dette Rotary år 2013-14.

Informasjon til distrikt 2290

Distriktsguvernør Elisabet Stray sender sin hilsen til alle klubber vedrørende  arbeid med 

webløsning som har pågått dette Rotary år 2013-14.

Guvernørgruppen er på Vårmøte  holdt 4. april 2014 blitt enige om følgende:

Guvernør gruppen 2013 -2014 ber styret i NORFO om å gi kommunikasjonskomiteen oppgave, i

samarbeid med distriktenes DICO, 

å videreføre web-arbeidet ut fra avtalen av 2003, med et addendum som spesifiserer nye

tilleggsfunksjoner.

Videre etablere/sluttføre en kravspesifikasjon

hvor også konkurransedyktig pris og tidsplan legges til grunn.

Webløsning som tilbys Rotary Norge i dag har vært levert siden 2003 fra Web Computing. Denne 

avtale har løpt og løper inntil vi sier den opp.

Web plattformen skiftes ut i disse dager og løftes over i en ny plattform.

Dette er nå opplyst oss fra leverandør til å gjøres gratis.

Den nye plattform gir nye muligheter for ekstrafunksjoner.

Kjøp av ekstra funksjoner krever et addendum til avtalen av 2003. 

En avtale skal alle Guvernørene akseptere enstemmig. Dersom guvernørene ikke enstemmig går inn 

for en avtale, blir den ikke gjennomført. (se vedtekter)

Guvernørene savnet en brukervennlig avtale. Avtalen som leverandøren presenterte for Norsk Rotary 

Forum (arbeidsutvalg) fant Guvernørgruppen meget leverandørvennlig, og hadde juridiske svakheter. 

Distrikts guvernørene (6) har hatt et stort ønske om å komme frem til en god og felles løsning for en 

avtale om leveranse av tilleggsfunksjon til en webplattform for Rotary i Norge

Distriktsrådet i 2290, ble derfor av meg i desember 2013 opplyst at ”på vegne av mitt distrikt kunne jeg 

ikke være med på å signere en avtale, for så å diskutere endelig innhold og fremdrift, og at evt. innspill 

på oppløpssiden skal tas med, etter at avtalen er signert. ”

Avtalen ble gjennomgått av to forskjellige juridiske IT- eksperter. Dette ble inngående arbeidet med i 

fjor høst, og resulterte i brukervennlige endringer. Men fortsatt er vi ikke i mål.

Det har vært en krevende prosess og vi har hatt behov for felles møter for dialog og nærmere avklaring 

rundt saken. Dette har Guvernørgruppen 2013-14 hatt endel runder på.

Vennligst aksepter at saken har tatt sin tid, og at vi har gjort det vi trodde var til det beste for klubbene I 

Norge.

Jeg avventer derfor resultat av Kommunikasjonskomiteens videre arbeid, og håper at neste Rotary år 

2014-15 skal få stor glede av websidene som ganske sikkert er på plass  med nye muligheter.

Med vennlig hilsen Elisabet.

Guvernør i distrikt 2290    

Kommunikasjonskomiteen består av 

Tore Jørgen Slettahjell, webredaktør,

Fra distrikt 2250Ida Hassan 

Fra distrikt 2260 Jan Arild Gundersen

Fra distrikt 2275Tore Jørgen Slettahjell

Fra distrikt 2290 Edrund Olaisen

Fra distrikt 2305 Per Joar Mediås

Fra distrikt 2310 Leif Agnar Ellevset

MDA Executive Sekretær:Terje Lauten

District Internet Communication Officers (DICO) i 2013-14 er

08.04.2014
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Fra distrikt 2250 Einar Solheim

Fra distrikt 2260 Hans Jacob Rommetvedt

Fra distrikt 2275Jan Moslet

Fra distrikt 2290 Peter Stray-Röding

Fra distrikt 2305Arild Bjørkøy

Fra distrikt 2310Per Thrane-Nielsen
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