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Rotaryåret 2014 – 2015                                                                                                                                                                                     
 

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 
• øke humanitær service 
• forsterke den offentlige oppmerksomheten og 

profilen under RI-president Gary C K Huangs 
motto:  

 
«Light up Rotary» 
 
RI presidenten oppfordret i tillegg alle klubbmedlemmer til å 
«Light Up Rotary» i det kommende året ved å arrangere en rotarydag i eget lokalmiljø og å trekke med 
Rotaract der slike klubber finnes. Vi har dessverre ingen Rotaract-klubb i vårt distrikt, men det er arrangert 
mange Rotary-dager i løpet av året. 
 
Med dette som ledetråd har distriktsorganisasjonen og guvernøren sammen med klubbene gjennomført et 
spennende år. Det største felles internasjonale målet har vært arbeidet for å utrydde Polio. Det er med stor 
glede vi kan konstatere at vi nesten er i mål med utryddelsen av sykdommen. 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 arbeidet. Nå sterkere enn noen gang i forhold til nasjonale myndigheter, for å rydde 
hindringer av veien. Målet vil bli nådd, men det vil fortsatt ta noe tid, og vi må være villige til å tenke nytt i 
forhold til metoder. Distriktets samlede bidrag til bekjempelse av polio er ca 113 000 dollar. Det er det grunn 
til å være stolte av! 
 
RI president Huang besøkte Oslo 3.november, der vi bl.a. fikk anledning til å presentere distriktets 
hjelpeprogram i Litauen. RI-presidenten var imponert over den store innsatsen som over tid er nedlagt under 
mottoet, kjennskap-vennskap-fred. 
 
Målene vi har hatt for eget distrikt er flere, men satsing på ungdom og styrking av klubbene har vært de 
viktigste. I tillegg har vi vært opptatt av synlighet i pressen og på nettet. I løpet av året har vi hatt mange 
gode prosjekter som har fått god omtale også i aviser. I tillegg har vi oppgradert hjemmesidene til klubbene 
og distriktet. Det har vært utført en stor jobb som gjør hjemmesiden mer tilgjengelig og Rotary mer synlig. 
En utfordring vi ikke har greid å løse er nedgang i medlemstall. Til tross for aktivt og godt rekrutteringsarbeid 
har vi en negativ utvikling. Vi er flinke til å rekruttere nye medlemmer, men det er ikke nok til å kompensere 
for de som faller fra. Det betyr at det gode arbeidet må føres videre i kommende rotaryår. Vi mener at det 
systematiske rekrutteringsarbeidet som pågår vil gi resultater over tid. 
 
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 i møter med klubbene.  
Gjennom Årsmeldingen 2014-2015 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.   
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Flere enkeltklubbers innsats og prosjekter er referert i månedsbrev 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. 
 
Dessverre har jeg selv vært rammet av sykdom dette året, og har derfor ikke kunnet gjennomføre alle klubb-
besøkene som planlagt. Det er forsøkt kompensert ved at tidligere guvernører har trådt inn der det har vært 
nødvendig. Jeg har imidlertid fulgt med, og fulgt opp alt som har skjedd og er stolt av det gode arbeidet som 
gjøres i klubbene våre. 
 
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 Bjørn Aas og hans team lykke til med arbeidet i 2015 - 2016! 
 
 
Kristiansand 20. juli 2015 
 
Svein-Eirik Jensen 
Distriktsguvernør 2014 – 2015 
 
 
 
 
 

 
 
Guvernørparet Britt og Svein-Eirik Jensen og RI presidentparet Gary C K Huang og frue.   
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Distriktsorganisasjonen                                                                                  
 
Distriktsorganisasjonen har i 2014-2015 bestått av: 
 
DG  Distriktsguvernør     Svein-Eirik Jensen 
  Distriktssekretær     Inger Berit E. Mjølund 
  Distriktskasserer     Astrid Borøy 
 
IPDG  Guvernør 2013-2014     Elisabet Stray 
DGE  Guvernør 2015-2016     Bjørn Aas 
DGN  Guvernør 2016-2017     Sigurd Arbo-Høeg 
DT  District Trainer     Ingrid Grandum Berget 
PDG  Strategisk planlegging/medlemsutvikling,  Fred Schwabe-Hansen 
     
PDG/DRFC District Rotary Foundation Chair,   Edrund Olaisen 
  Future Vision Plan, 
  
PDG/RFAC Rotary Foundation Alumni Coordinator,  Laila Lerum 
  medlemsutvikling 
PDG  Interesseforeningen – forretningsfører  Njål Gjennestad 
PDG  RPIC Rotary Public Image  
                       Coordinator                 Inger-Britt Zeiner 
RYLA  Rotary Youth Leadership Award   Thor A. Andersen 
DYEO  Distriktets ungdomsutveksling   Tone Kolbenstvedt 
DICO  Nettsider      Tor Endre Bakken 
      
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,         (Per Simon Mustvedt) 

Skien, Skien Vest, Ulefoss  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Distriktsorganisasjonen    
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Presidenter                                                                                                             
	  
Klubbnavn	   Etternavn	   Fornavn	   Mobil	   E-‐Post	   	  
Arendal	   Bjerkholt	   Hans	  Jacob	   905	  29	  264	   hjbjerk@online.no	  
Brevik	   Kjeldal	   Hallgeir	   950	  32	  782	   hal-‐kjel@online.no	  
Bø	   Bø	   Sigrid	   997	  03	  537	   sigrid.bo@hit.no	  
Farsund	   Sørensen	   Johnny	   993	  26	  300	   johnny.sorensen@nordea.no	  
Flekkefjord	   Normann	   Alf	  Morten	   951	  11	  495	   alf.morten.normann@norgespost.no	  
Færder	   Olsen	   Rune	   971	  65	  626	   runeols1@yahoo.no	  
Gimsøy	   Holmberg	   Kari	  Lise	   913	  91	  824	   kari.lise.holmberg@live.no	  
Grenland	   Kikut	   Finn	   464	  44	  260	   finkikut@online.no	  

Grimstad	   Skråning	  
Bård	  
Gunnar	   906	  78	  575	   bard@skraning.no	  

Grøm	   Aaserud	   Oddvar	   918	  65	  565	   oddvar.aaserud@gmail.com	  
Holmestrand	   Nordby	   Ole	  Herman	   934	  40	  094	   ole.herman.nordby@bdo.no	  
Horten	   Neumann	   Tonny	   474	  09	  451	   tonny.neumann@eu.exide.com	  
Jarlsberg	   Lien	   Unn-‐Tone	   911	  02	  469	   unntone@gmail.com	  
Kongsgaard	   Eriksen	   Svein	   474	  62	  096	   svein.eriksen@07.no	  
Kragerø	   Bråthen	   Bjørn	  Vidar	   951	  81	  113	   bjorn.v.brathen@kebas.no	  
Kristiansand	   Strand	   Ole	  Edvard	   905	  68	  182	   olstra@online.no	  
Kristiansand	  
Vest	   Holte	   Per	  Svein	   907	  33	  971	   psholte@midt-‐agderfriluft.no	  
Kristiansand	  
Øst	   Stenersen	   Karin	  L.	   917	  44	  395	   kls@vaf.no	   	  
Langesund	   Skilhagen	   Steinar	   917	  18	  782	   steski@frisurf.no	  
Larvik	   Bartels	   Johannes	   970	  17	  659	   johannesbartels@hotmail.com	  
Larvik	  Øst	   Leinæs	   Andreas	   918	  41	  065	   and-‐lei@online.no	  
Lillesand	   Langfeldt	   Håkon	   959	  76	  886	   hakon.langfeldt@cargotec.com	  
Lyngdal	   Thiesen	   Mariann	   945	  26	  733	   Mariann.Thiesen@vaf.no	  
Lågendalen	   Bugge	   Christen	   901	  48	  631	   c.bugge@online.no	  
Mandal	   Farestveit	   Unni	  Grete	   916	  64	  495	   unni.farestveit@ae.no	  
Nedenes	   Hovatn	   Magnar	   975	  01	  550	   magnar.hovatn@bavaria.no	  
Notodden	   Aanestad	   Svein	   930	  30	  469	   svein.aanestad@gmail.com	  
Nøtterøy	   Taksdal	   Kristin	   416	  99	  967	   kristin.taksdal@sf-‐nett.no	  
Porsgrunn	   Meen	   Kjell	   414	  41	  150	   kjell.meen@sf-‐nett.no	  
Re	   Olsen	   Leif	   916	  03	  404	   leifo@vfk.no	  
Risør	   Nysted	   Søs	   916	  64	  620	   soes.nysted@risor.kommune.no	  
Sande	   De	  Haan	   Barbara	   917	  77	  561	   barbara.dehaan@nasjonalmuseet.no	  

Sandefjord	   Bakken	  
Anne	  
Grethe	   959	  69	  971	   annegrethe@startivestfold.no	  

Sandefjord	  Øst	   Andersen	  
Thor	  
Asbjørn	   907	  43	  530	   post@inkasso.no	  

Sem	   Varvin	   Tor	   908	  88	  928	   varvin@online.no	  
Skien	   Høie	   Asbjørn	   913	  27	  692	   asb-‐hoei@online.no	  
Skien	  Vest	   Munoz	   Iris	   903	  66	  216	   haa-‐byg@online.no	  
Stavern	   Chramer	   Jørn	  Robin	   911	  82	  028	   chramer@online.no	  
Stokke	   Lund	   Ole	  Sverre	   913	  25	  039	   ole.sverre.lund@gmail.com	  
Svelvik	   Olsen	   Vidar	   908	  75	  333	   vidar-‐o@online.no	  
Tvedestrand	   Marcussen	   Sven	  Inge	   957	  03	  453	   sveninge@solbygg.net	  
Tønsberg	   Melby	   Liv	  Kristin	   982	  97	  071	   melby@co-‐partner.no	  
Ulefoss	   Haugen	   Øystein	   906	  51	  825	   oystein.haugen@yara.com	  
Vennesla	   Bakken	   Tor	  Endre	   950	  25	  478	   tebakken@gmail.com	  

Presidenter     
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Opplæring og kompetanseheving                                                            
 
Forberedelsen til et nytt rotaryår består av flere trinn: 

1. Opplæring av distriktsguvernøren 
2. Etablering og opplæring av distriktsorganisasjonen 
3. Opplæring av tillitsmenn i distriktet og klubbene 

I tillegg deltar innkommende distriktsguvernør på Rotary International Convention 
 
Opplæring av distriktsguvernøren 
En viktig del av guvernøropplæringen er deltagelse i egen organisasjon. Den som blir nominert til guvernør 
blir derfor invitert inn i distriktsrådet fra den dato han/hun er nominert og deltar på alle relevante møter og 
seminarer i perioden frem til han/hun tiltrer. Årets guvernør har mange år bak seg som assisterende 
guvernør og distrikts trener, 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 også i 
opplæringen.  
 

a) Nasjonal GETS (Governor Elect Training Seminar) i regi av NORFO 19. -  21. april 2013, 
Gardermoen. Samlingen gir grunnopplæring og formalisering av samarbeid med øvrige guvernører. 
 

b) Sone GETS i regi av sone 16 ble arrangert 11. – 13. september i tilknytning til Zone Institute, 13. – 
15. september, i St. Petersburg, Russland. Samlingen gir kunnskap og grunnlag for forståelsen av 
Rotary International (RI) og arbeidet som utføres i alle ledd av organisasjonen og samler ca. 30 
nordiske/østeuropeiske innkommende distriktsguvernører. 
 

c) IA (International Assembly) i regi av RI 12. -18. januar 2014, San Diego, California, USA under 
ledelse av innkommende RI president Gary Huang. Her møttes ca. 530 innkommende guvernører. 
Motto og logo for året 2014-2015 ble lansert: «Light Up Rotary». Videre ble det fokusert på Rotarys 
visjon og mål og gitt mye god og viktig informasjon og inspirasjon. Huang ønsket at det skulle 
arrangeres egne Rotary-dager og oppfordret alle til å holde trykket oppe når det gjelder arbeidet for 
å utrydde polio.  
 

d) RI-Convention ble holdt i Sydney 1. – 4. juni 2014 og er en møteplass for rotarianere fra hele verden 
og kan sammenlignes med en gigantisk distriktskonferanse. 

 
 
 

Opplæring av assisterende guvernører og distriktets ledere 
Ledersamling ble holdt på Cinderella, Brokelandsheia 31. januar – 1. februar 2014. Assisterende guvernører 
møttes fredag ettermiddag sammen med innkommende guvernør, distrikts trener og den som skal etterfølge 
innkommende guvernør. Dette gjøres for å sikre kontinuitet i driften av distriktet. Resten deltar på dagsmøte 
lørdag. Dette er et arbeidsmøte der distriktets ledere blir enige om samarbeidsform, rullerer den 3-årige 
strategiplanen og utarbeider forslag til mål for kommende år. Målene diskuteres med presidentene på PETS 
og konfirmeres endelig av dem. 
 
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 avholdt på tre steder. Formålet med 
PrePETS er å bli kjent med hverandre, få frem tanker de innkommende presidentene har for kommende 
rotaryår og avklare forventninger. De problemstillingene som ble presentert denne kvelden dannet 
grunnlaget for store deler av innholdet i årets PETS (President Elect Training Seminar). 
PETS ble gjennomført på Strand Hotel Fevik 14. og 15. mars og er obligatorisk. Her fikk de innkommende 
presidentene opplæring i sentrale rotaryområder og ideer, tips og verktøy som bakgrunn for enkel og effektiv 
drift av klubbene. Det ble dessuten satt av god tid til å diskutere problemstillinger i mindre grupper. Et viktig 
punkt var avklaring av mål for klubbene og distriktet.  
 
Opplæring av sekretærer, kasserere og klubbenes komiteledere 
15. mars ble det samme sted arrangert Distriktssamling. Samlingen var todelt. En fellesdel for alle, inkludert 
de innkommende presidenter, og egne separate sesjoner for presidenter, kasserer, sekretærer og andre. 
Her ble også budsjettet for 2014-2015 vedtatt. 
Det er svært viktig at klubbene møter på disse samlingene. Opplæringen letter det arbeidet som skal 
gjennomføres, og deltagerne får større og oppdatert kunnskap og forståelse for Rotary som organisasjon.  

Opplæring og kompetanseheving  
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Kurs for klubbene 2014-2015 
 
 
 
Dato 

 
Kurs 

 
Målgruppe 

 
Sted  

 
16.09.14  
 

 
TRF- Sertifisering 

 
TRF-ansvarlig, Presidenter, 
Innkommende presidenter 

 
Kristiansand 

 
17.09.14 

 
TRF – Sertifisering 
 

 
TRF-ansvarlig, Presidenter 
Innkommende presidenter 

 
Porsgrunn 

 
18.09.14 

 
TRF – Sertifisering 
 

 
TRF-ansvarlig Presidenter 
Innkommende presidenter 

 
Tønsberg 

 
21.01.15 
 

Nybegynnerkurs i 
produksjon på oppgradert 
hjemmeside 

 
Klubbens internettansvarlige 
(CICO) 

 
Sandefjord 

 
28.01.15 
 

Nybegynnerkurs i 
produksjon på oppgradert 
hjemmeside 

 
Klubbens internettansvarlige 
(CICO) 

 
Kristiansand 

 
24.09.15 

 
Medlemskaps-seminar 

Presidenter, Innkommende 
presidenter, Klubbens ansvarlig 
for medlemskapsutvikling 

 
Porsgrunn 

 
02.10.15 

 
Medlemskaps-seminar 

Presidenter, Innkommende 
presidenter, Klubbens ansvarlig 
for medlemskapsutvikling 

 
Kristiansand 

 
10.11.15 
 

 
PrePETS (for presidenter 
2015-2016) 

 
Innkommende presidenter 

 
Tønsberg 

 
11.11.15 
  

 
PrePETS (for presidenter 
2015-2016) 

 
Innkommende presidenter 

 
 Kristiansand 

 
12.11.15 
 

 
PrePETS (for presidenter 
2015-2016) 

 
Innkommende presidenter 

 
Porsgrunn 

 
 
Presidentsamling 
 
Presidentene møttes igjen 9. – 10. januar på Strand Hotel Fevik.  
På denne samlingen så vi blant annet på hvor vi var etter halvgått løp. Viktige tema var medlemsutvikling og 
planlegging i et 3-års perspektiv. Også på denne samlingen var gruppearbeid en vesentlig del av møtet. 
 
 
Kommunikasjon og informasjon 
 
Kommunikasjonen mellom klubber og distrikt har hovedsakelig foregått via e-post. 
Klubber har også opprettet egne facebook sider.  
Distriktets hjemmeside har også blitt benyttet. DG Svein-Eirik Jensen har skrevet 6 månedsbrev og har – til 
tross for sykemelding - hatt en del kontakt med klubbenes presidenter. Det samme gjelder for 
distriktssekretær og kasserer. 
 
Håndbøker: 
Distriktet legger ned mye arbeid i å utarbeide oppdaterte håndbøker til hjelp for klubbene. «Håndboken 
2014/2015» var klar til PETS og ble delt ut der. Håndboken ble også lagt ut på hjemmesiden slik at den var 
tilgjengelig for alle. 
Norsk Rotary forum gir ut en egen Norsk Rotary Håndbok 
 
 
                                                                                                                                               

Kurs for klubbene 2014-2015  
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IT tjenesten - webløsninger                                                                                    
 
DICO Tor Endre Bakken: 
 
Der skjer store løft på IT tjenestene i Rotary Norge (NORFO) og det er veldig 
spennende å være med på å utforme disse og jeg ser frem til fortsettelsen. 
 
 
Pilottesting av ny webløsning høsten 2014: 
 
I fjor høst ble det gjennomført pilottesting av den nye webløsningen både for 
klubb og distrikt. Brevik Rotaryklubb v/Per Magne Berget ble valgt som pilotklubb 
og deltok aktivt under testingen. Det ble meldt inn mange forbedringsforslag som 
dannet grunnlaget for webløsningen slik den fremstår i dag. 
 
 
Nye hjemmesider for klubbene våren 2015: 
 
I desember 2014 fikk alle klubbene tilgang til de nye hjemmesidene (for klubben). Det var viktig at klubbene 
kom i gang så raskt som mulig derfor ble det arrangert nybegynnerkurs allerede i januar. Litt over halvparten 
av alle klubbene deltok på kursene. I tillegg til kurset støtter klubbene seg til brukerveiledninger på 
http://support.rotary.no/. Dette er ny nettside som viser hvordan man bruker IT tjenestene levert av NORFO.  
 
Jeg har etter beste evne støttet mange klubber via e-post og telefon ved behov. Det er mye nytt å lære og 
ikke alltid lett å se hvordan det er mest fornuftig å legge opp innholdet. Ellers har jeg fått mange 
tilbakemeldinger på at de nye hjemmesidene er mye enklere å bruke i forhold til de gamle. 
 
Jeg vil takke klubbene for god innsats og positiv innstilling! 
 
 
Ny hjemmeside for Distrikt 2290 
 
Alt innhold er overført fra den gamle hjemmesiden til den nye. Dette har vært en svært omfattende jobb hvor 
historikk helt tilbake fra år 2000 er tatt med. Totalt er over 1000 dokumenter/artikler overført. Av den grunn 
har ikke oppdatering av eksisterende innhold fått høyeste prioritet og må følges opp videre. 
 
 
Videre arbeid: 
 
I løpet 2015-16 vil følgende tjenester bli implementert: 
 
* Nytt medlemsnett med internt meldingssystem, samt integrasjon mot hjemmesidene. 
  Arbeidet med design og logisk oppbygging på nytt medlemsnett er godt i gang. 
* Ny portal som vi kaller for «min side» vil gi brukerne tilgang til ulike tjenester basert på  
  sin funksjon i Rotary      
* Ny media bank (Dokument og Bildearkiv med funksjons og komiterelatert adgang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT tjenesten - webløsninger    
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IT tjenesten - webløsninger                                                                                    
 
DICO Tor Endre Bakken: 
 
Der skjer store løft på IT tjenestene i Rotary Norge (NORFO) og det er veldig 
spennende å være med på å utforme disse og jeg ser frem til fortsettelsen. 
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Distriktskonferansen 2014                                                                               
 
Hovedtema for konferansen 
 «FORNYELSE»  
 
Distriktskonferansen for distrikt 2290 ble arrangert i Kristiansand 5. – 7. september 2014. 
 
Interessante foredragsholdere tok opp dette temaet «Fornyelse» i sine foredrag. 
  

• «Fornyelse innen offentlig sektor» v/ Jon P. Knudsen UIA 
• «Fornyelse i Rotary» v/Ann - Britt Åsebol, Past RI Director Zones 15&16 
• «TRF under fornyelse» v/ Ingrid Grandum Berget, District Trainer 
• «Omdømmebygging i frivillige organisasjoner» v/ Hans-Christian Vadseth – Rådgiver i selskapet 

First House 
 

Konferansen startet fredag 5.september med en uformell sammenkomst på «Skoleskipet Sørlandet».  
Shanty koret ønsket oss velkommen, og det ble servert en deilig fiskesuppe. 
 
Lørdag 6.september holdt RI-presidentens representant, PDG Lena Mjerskaug fra D2260, et inspirerende 
foredrag som også inneholdt en hilsen fra RI presidenten.  
DG Grethe Breum og Arne Steen Skipsby Aarhus RK D 1450 hilste fra de nordiske distrikter, og DG Jan 
Sverre Hanssen, Råde RK D 2260 hadde hilsen fra de norske distriktene. 
 
En interessant, inspirerende og spennende konferanse avsluttet søndag 7.september. 
  

                    
Guvernørparet                            President, Ole Strand                           Fra festmiddagen 
 
 
Generalforsamling/årsmøte i Distrikt 2290 
 
Generalforsamlingen ble gjennomført i løpet av Distriktskonferansen, lørdag 06.09.14. 
37 av distriktets klubber var representert. 
IPDG Elisabet Stray la fram årsmelding for året 2013/2014.  
Denne ble godkjent. 
Møteleder Fred Schwabe - Hansen orienterte om foreløpig resultatregnskap og balanse da kasserer ikke var 
til stede.  

• Resultatregnskapet var ikke fullstendig og kunne derfor ikke godkjennes. Det ble vedtatt å utsette 
godkjenningen til presidenttreffet i januar 2015.  

• Nominasjonen av DGN Sigurd Arbo-Høeg for året 2016/2017 ble godkjent. 
• PDG Njål Gjennestad la fram årsmelding og regnskap for Interesseforeningen. Begge deler ble 

enstemmig godkjent.  
• Handlingsplan for medlemsutvikling, nytt fra NORFO, nytt fra Lovrådet COL ,og TRF var også saker 

på generalforsamlingen/årsmøtet 
 

På presidentsamlingen 9. – 10.januar 2015 ble resultatregnskapet og balanse presentert av kasserer Per 
Christian Omdal og regnskapet for 2013-2014 ble godkjent. 
 
 

Distriktskonferansen 2014       Distriktskonferansen 2014       
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Norsk Rotary Forum, NORFO                                                                             
 
PDG Ingrid Grandum Berget, Leder NORFO 2013-2014 
 
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 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 Margit Bjugstad.  
Flere av våre medlemmer har hatt oppgaver i NORFO dette rotaryåret. Halvor Thommesen fra Langsund RK 
har hatt økonomiansvaret.  
 
PDG Edrund Olaisen, Langesund RK, er medlem av kommunikasjonskomiteen (har tidligere i en årrekke 
vært leder) og undertegnede har hatt sitt siste år i styret, etter å ha hatt lederansvaret i 2013-2014.  
 
Høstmøtet ble avholdt 4. oktober 2014. Regnskap og årsberetning for 2013-14 ble godkjent. Status for 
oppgaver som løses i felles regi ble gjennomgått og diskutert, bl.a.: 
 

• Administrasjon og internasjonal kontakt ungdomsutveksling.  
• Gjennomføring av konferanse for Ungdomsutvekslings-organisasjonene i Europa, Midt-Østen og 

Afrika (EEMA)  
• Digitale tjenester i NORFO, oppgradering til ny plattform - status og framdrift                                                
• «Light up Rotary» multidistriktsplan for profilering og omdømmebygging av Rotary 
• Felles prosjekt for alle Rotary-distriktene i Norge? 
• Handicamp 2014 

 
Vårmøtet ble avholdt 10. april 2015. NORFOs budsjett for Rotaryåret 2015/2016 ble enstemmig vedtatt.  
 
Status for oppgaver som løses i fellesskap ble gjennomgått og diskutert. Bl. a.: 

• Vedtektsendringer vedtatt 
• Administrasjon og internasjonal kontakt ungdomsutveksling 
• Rotary Norden – forslag til endring av organisatorisk enhet 
• «Light up Rotary»  
• Momskompensasjon for klubbene 

 
 
 
Distriktsrådet 
 
Distriktsrådet arbeider etter vedtektenes §12. Det styres og ledes av distriktsguvernøren, og består for øvrig 
av innkommende distriktsguvernører (DGE),den påfølgende distriktsguvernør(DGN),den nettopp avgåtte 
distriktsguvernør(IPDG) og normalt de tre siste distriktsguvernørerene(PDG er). DGN er møtets referent. 
Den DG som etterfølger DGN(DGND) møter som observatør. 
Distriktsrådet har i 2014-2015 hatt 5 møter. Møtene legges normalt i forbindelse med de ulike 
distriktsamlingene. 
 
 
 
 
 
 

Norsk Rotary Forum, NORFO    
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Strategisk planlegging og lovråd                                                                                         
 
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 levere videre klubben i bedre skikk enn da 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. Siden 2010 har 
fokus vært på 3 områder: 

• Støtte til og styrking av klubbene 
• Fokusere og øke humanitær innsats (med særlig vekt på arbeidet for å utrydde Polio) 
• Forbedre omdømme (Public Image) og kjennskap til Rotary 

 
Innenfor disse rammene har distriktet utarbeidet sine strategiplaner 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 Rekruttere 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 2014/2015 har distriktet videreført det arbeid som ble startet i 2011/2012 med å utvide strategiarbeidet til 
klubbene. Arbeid med planer med 3-års perspektiv er en viktig del av de forberedelsene som innkommende 
president gjennomfører i samarbeid med styret i klubben og sin forgjenger. Også i år ble det lagt 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. Med støtte av sin AG arbeider de fleste klubbene arbeider nå med egne strategiplaner. 
 
 
 
 
 
 

Strategisk planlegging og lovråd   
 
 
Rotarys lovråd 
 
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 tiltak på ulike områder 
 
 
I Lovrådet møter en representant for hvert distrikt, totalt vel 530 stemmeberettigede. Forrige lovråd ble 
arrangert i Chicago siste uke av april 2013. Neste lovråd møtes samme sted i april 2016. PDG Fred 
Schwabe-Hansen representerte distrikt 2290 i 2013 og er gjenvalgt til å representere distriktet også i 2016.. 
 
Fristen for å sende inn forslag til lovendringer eller resolusjoner var 31.12.2014. På årsmøtet i forbindelse 
med Distriktskonferansen  7.9.2014 ble det vedtatt at distrikt 2290 stilte seg som medforslagsstiller til 2 
resolusjonsforslag: 

• En henstilling til RI styret om å engasjere seg i kampen mot omskjæring av kvinner (Sammen med et 
finsk, 6 svenske og et australsk distrikt) 

• En henstilling til RI styret om å engasjere et profesjonelt konsulentfirma til å evaluere RI og TRFs 
styrings- og organisasjonsstruktur(Sammen med 4 svenske distrikt). 
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Norske Distriktsguvernører 2014-15

Fra venstre: Jan Sverre Hanssen, D2260, Veena Gill, D2250, Svein-Eirik Jensen D2290
RI president Cary C K Huang, Eiliv Todal Moe, D2275, Bjørg Månum Andersson, D2310
Knut Kvalvågnæs, D2305.
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Medlemsutvikling                                                                                            
 
PDG Laila Lerum  
 
Resultatet i år viser en svak nedgang av medlemsmassen på 5 medlemmer. 
Imidlertid er resultatet veldig varierende i de ulike AG- områdene og i 
klubbene. 3 av de 5 AG- områdene har økt medlemsmassen. En tredjedel av 
klubbene i distriktet har god medlemsvekst og medlemsutvikling. Det er 
spesielt Tønsberg- området og Vestfold for øvrig som sliter mest med  
klubbutviklingen og nedgang i antall medlemmer. D 2290 har lavere nedgang 
i medlemmer enn de andre distriktene i Norge, men det er fattig trøst. Det er 
laget en handlingsplan for å snu utviklingen i 2015 / 2016 under mottoet; Be 
a gift to the world. 
 
Distriktets mål for Medlemsutvikling finner vi vår 3- årige strategiplan: 

• Rekruttere nye medlemmer og beholde de medlemmer som vi har 
• Fremme mangfold blant medlemmene  

ved økt kvinneandel, rekruttere medlemmer med fremmed- kulturell bakgrunn 
og sikre foryngelse ved årlig rekruttering av yngre medlemmer 

• Klubbutvikling; Støtte og forsterke klubbene 
• Måltall for 2014 /2015 var satt til 1960 medlemmer. Ved midtvegs løp justerte vi måltallet til 

1930. Pr 30.6.15 var vi 1915 medlemmer 
 

Hva har vi gjort i medlemsutviklingsarbeidet i 2014/2015?  
Medlemsutvikling ble satt høgt på dagorden på PETS 2014 gjennom foredrag og gruppearbeid. Etter 
inspirasjon fra ideologien i RI presidentenes motto «Light Up Rotary» ble det satt mål for medlemsutviklingen 
i hver klubb. Tema ble også satt på dagsorden på Distriktskonferansen i Kristiansand primo september 2014. 
 
Det ble arrangert Medlemsutviklingsseminarer i Porsgrunn den 24. september og i Kristiansand den 2. 
oktober.  Ansvarlige: PDG Laila Lerum og PDG Fred Schwabe - Hansen   
Tema var: Revitalisering gjennom engasjement og fornyelse 

• Tydeliggjøre hva Rotary står for og øke bevisstheten og forståelsen for Rotary 
• Hvordan bygger vi sterke klubber? 
• Gode, konkrete eksempler fra klubber som har fått det til 

Forberede innlegg fra noen presidenter 
• Konkret arbeid i AG- gruppene med tiltaksplan for klubbens medlemsutvikling 

Erfaringsutveksling 
 
Målgruppe var presidenter, medlemsutviklingsansvarlige og aktuelle styremedlemmer. 
Hvordan kan årets motto «Light Up Rotary» føre til økt mangfold og engasjement i medlemsmassen? 
Hvordan kan dette engasjementet gjøre klubben attraktiv?  
Det møtte opp om lag 25 personer på begge seminarene og det ble gitt positiv tilbakemelding på at 
seminarene kom så tidlig i Rotaryåret. Likevel var dette dårligere oppmøte enn tidligere år, noe som gjør at vi 
har lagt seminarene tidlig på våren i 2016 
Ansvarlig for medlemsutviklingen Laila Lerum har holdt inspirasjonsforedrag i noen klubber i løpet av året og 
AG-ene har bistått i arbeidet med medlemsutvikling. 
 
 
På Presidentenes midtvegssamling i januar 2014 ble fokuset også lagt på Medlemsutvikling med fokus 
på å styrke Rotary og hva som skal til for å nå yngre ressurspersoners tankesett i forhold til ambisjoner, 
etiske dilemmaer og global tankegang.  
Klubbenes medlemsutviklingsplaner for 2014/ 15 ble tatt fram igjen i AG- gruppene og det ble gitt status og 
drøftet tjenlige virkemidler for økt rekruttering våren 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsutvikling     
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Hva har vi oppnådd innen medlemsutvikling for D 2290 i 2014/2015: 

• 30.6.13 var vi 1.976 
• 30.6.14 var vi 1.920( Borre RK ble nedlagt i løpet av 13/14)  
• 30.6.15 var vi 1.915  

 
For 2 år siden økte medlemsmassen i D 2290 med 45 medlemmer, dvs i snitt med en netto vekst på ett 
medlem pr klubb i 2012/2013. I fjor mistet vi svært mange, blant annet pga at Borre RK ble nedlagt. I år er vi 
nær status quo, og vi har en jobb å gjøre for å få med flere! 
 
Resultat - Medlemsutvikling i AG- områdene samlet sett i 2014 /2015: 
AG- område Vest Agder: + 6 medlemmer 
AG- område Telemark: + 2 medlemmer 
AG- område Aust Agder: + 8 medlemmer 
AG- område Tønsberg omr.: - 8 medlemmer 
AG- område Vestfold for øvrig: - 8 medlemmer 
 
Klubber som har best netto vekst er:   
Flekkefjord(8), Grimstad (7), Larvik (5), Skien (4), Nedenes (4), Grenland (4)   
I noen klubber er det status quo i medlemsmassen mens andre har mistet mange medlemmer av ulike 
årsaker og ikke greid å rekruttere inn nye tilsvarende avgangen.  
 
HANDLINGSPLAN for Medlemsutvikling 2015/2016 

1. PETS mars 2015 – foredrag og gruppearbeid, realistisk målsetting for klubbene. 
2. MEDLEMSUTVIKLINGSANSVARLIG - hver klubb peker ut sin medlemsutviklingsansvarlig og 

presidenten sørger for aktiv medlemsutviklingskomite 
3. GUVERNØRBESØK – høsten 2015 – medlemsutvikling som aktivt tema i foredrag og på 

styremøtene 
4. AG- MØTE  / skolering av AG-ene i etterspørrende lederskap/ veiledning av klubbene generelt og for 

medlemsutvikling spesielt. 
AG-ene blir aktivt med selv i å utvikle klubbutviklingopplegget. Dato: 25. August 2015. Ansvarlig 
Laila og Fred 

5. MIDTVEGSSAMLING januar 2016. AG- ene følger opp arbeidet fra PETS 2015 i sine 
områdegrupper og fram til januar 2015. Laila lager opplegget. 

6. MEDLEMSUTVIKLINGSSEMINAR 4. og 11. februar 2016. Ansvarlig Laila og Fred og AG-ene 
7. «Aksjon VÅR 2016». Vi og AG-ene + DG følger aktivt opp hver eneste klubb ift medlemsutvikling 

 
=Resultat: Antall medlemmer pr. 30.6.16 = 1930 
Medlemsutviklingen vil alltid være summen av den enkeltes klubb omdømme og aktivitet i 
nærmiljøet. Vi har en utfordring spesielt i Tønsberg- området og i Vestfold for øvrig å bygge sterkere 
klubber som trekker til seg nye medlemmer og ny kompetanse! Dette må vi klare – sammen! 
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Mål og nøkkeltall for distriktet 

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 30.06.2014 

 
Status pr 30.06.201 

 
Ble målet  
nådd? 
 

Min netto 1 nytt medlem 2014/2015 32 medlemmer i perioden 
 

 
Nei 

Maksimalt tap av medlemmer pr år 5%  Ja 
 

Antall medlemmer:  
Måltallet satt til 1.960 
 pr 30.06.2015. Endret midtveis til 1.930 
 

 
1.915 

 
Nei 

Gjennomsnittsalder 60 år 
 

64 år Nei 

Medlemsutvikling: 
 

Øke kvinneandel til 20% 
 

21 % Ja 

Alle klubber sende minst 1 deltager til 
RYLA-seminar  
 

 27 deltagere Nei Ungdom: 
 

Hver klubb utveksling hvert 3. år 9 studenter ut 
8 studenter inn 
 

Nei 

70 US$ pr medlem USD$ 51.38   Beste  
resultat til nå 
 

Minst ett lokalt prosjekt pr klubb, støttet 
med Distrikt Grant 
 

8 internasjonale 
4 lokale 

Nei 

TRF: 
 

Minst 1 internasjonalt serviceprosjekt Flere klubber arbeider med 
prosjekter 
 

Nei 

PR/kommunikasjonsansvarlige i alle 
klubber 
 

Ikke målt  

Klubbene setter av midler til PR i 
budsjettet 
 

Ikke målt  

Informasjon og 
PR 
 

Arrangere Rotary Day alene eller 
sammen med andre klubber 
 

Ikke rapportert  

 
 

Minst 2 positive omtaler i lokalt media Ikke rapportert  

 Alle klubber har gått over til ny plattform 
 

  

 Alle klubber har oppdaterte 
hjemmesider 
 

 Nei

Mål og nøkkeltall for distriktet    Mål og nøkkeltall for distriktet    
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Interesseforeningen Rotary distrikt 2290 
 
Årsmelding 2014/2015  
                                                                                                                                                       
Interesseforeningen ble opprettet som et fond i 2005 i forbindelse med  
Rotarys 100-årsjubileum.  Formålet med fondet har hele tiden vært  
«å arbeide for fremme av aktiviteter som samsvarer med Rotarys idealer  
og mål, bl.a. ved å fremskaffe  
midler til å dekke reiseutgifter for økt kontakt mellom ungdom  
fra forskjellige kulturer».  Første stipend ble utdelt i 2007, men det viste seg å 
være vanskelig å rekruttere søkere, da svært få hadde konkrete ideer til 
hvordan stipendet kunne brukes. 
Dette endret seg fra 2009, da World Affairs Seminar kom inn i bildet.  Dette er 
et seminar som varer en uke og arrangeres av Rotary distrikt 6270 og samarbeidspartnere i Wisconsin.  Det 
samler ungdom over 18 år fra hele verden under mottoet «Peace through understanding».  Da ble det lettere 
å vise til noe konkret, og foreningen kunne dele ut et beløp til dekning av seminaravgift og reise for 2-3 
ungdom hvert år.   
Det er selvsagt også mulig å søke til andre reiseprosjekter.  Utlysningen foregår gjennom de enkelte 
klubbene, som selv må sørge for å bekjentgjøre på videregående skoler og andre steder.  
  
Styret har i året 2014-2015 bestått av DG Svein-Eirik Jensen, DGE Bjørn Aas og DGN Sigurd Arbo - Høeg.  
PDG Njål Gjennestad er valgt som foreningens forretningsfører. 
I året 2014-2015 har det vært liten interesse for stipendet, men gjennom ungdom som har vært ute tidligere, 
kom det til slutt tre søkere - fra Nøtterøy, Tønsberg og Larvik.  Styret vedtok å dele ut stipend så alle tre 
kunne dra til Wisconsin for å delta på World Affairs Seminar.  Dessverre trakk to av søkerne seg ganske 
raskt, og Kristin Sønnesyn Berg, anbefalt av Larvik RK, er vår eneste utsending med et stipend på kr. 
14.000. 
Fondet har ikke fått tildelt friske midler dette året, men med liten aktivitet holder kapitalen seg på et nivå som 
gjør det trygt å fortsette virksomheten. 
 
 
Svein-Eirik Jensen                                         Bjørn Aas                          Sigurd Arbo-Høeg 
DG                                                                 DGE                                   DGN 
 
Njål Gjennestad 
Forretningsfører 
 
Interesseforeningens regnskap: 
 
Dato Navn Bilag Debet Kredit 
01.07.2014 Saldo konto 6320.06.31244 1  380.704,67 
01.01.2015 Renter 2       7.525,42 
11.06.2015 Betalt til WAS (del av stipend) 3a,b    4.460  
15.06.2015 Rest stipend Kristin S. Berg 4    9.540  
 Sum inn    388.230,09 
 Sum ut   14.000  
 Innestående pr. 27.06.2015, som 

stemmer med saldo i  Nordea 
Bank kto. 6320.06.31244 

5   374.230,09 

 
Njål Gjennestad 
Forretningsfører                                                                                                                        
 
 
 
 
   

Interesseforeningen Rotary distrikt 2290    
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The Rotary Foundation  
PDG Edrund Olaisen 
 
Årsmelding for TRF-komiteen i distrikt 2290 for rotaryåret 2014-15   
 
Komiteens sammensetning: 
DRFC (District Rotary Foundation Chair): Edrund Olaisen  
DGSC (District Grant Subcommittee Chair): Dag Helge Tvedt 
Polio coordinator: Ingrid Grandum Berget 
Controller: Svein Tore Stiansen. 
DGE (District Governor Elect) Bjørn Aas 
Fra nytt rotaryår går ny DGE Sigurd Arbo- Høeg inn som observatør i komiteen  
 
Møter/kontakt: 
Komiteen har i løpet av året hatt 4 ordinære møter i tillegg til samlinger i forbindelse med distrikts- 
arrangement. Hele eller deler av komiteen har i tillegg hatt uformelle møter og hyppig kontakt via epost og 
telefon.  
TRF-seminar/sertifiseringskurs: 
Distriktet ble tidlig sertifisert, og i løpet av tre kurs med meget god deltakelse ble de aller fleste klubbene 
sertifisert. DRFC har i tillegg deltatt på noen klubbmøter. Komiteens medlemmer har deltatt på klubbmøter 
og arrangement med informasjon om rotaryfondets muligheter i det nye systemet.  
Nye sertifiseringskurs er planlagt til 20.- 21. og 22.september 2015 i Tønsberg, Porsgrunn og Kristiansand. 
Distriktet er allerede sertifisert for rotaryåret 2015-16 
 
GRANTS: 
Global grants:  
Distriktets første Global Grant henger fremdeles i luften. Det er godkjent av distriktet, men mangler 
«sustainability» for å bli godkjent av TRF i Chicago. Prosjektet er et flott samarbeid mellom Kristiansand Øst 
RK, Kristiansand Vest RK og Kongsgaard RK og gjelder et prosjekt i Guatemala. Flere andre klubber jobber 
med global grant. Grøm har et samarbeidsprosjekt på Sri Lanka, Færder jobber med et i Litauen, og 
Langesund er i en forberedende fase med prosjekt i Portugal. Andre klubber er i gang med planer for global 
grants.  
Det er viktig å merke seg at noen klubber også har prosjekter utenom TRF.  
 
District grant:  
Distriktet søkte om og fikk alle midler som var mulig for tildeling av district grant. Det ble fordelt NOK 
132.000.  
Pengene ble fordelt etter søknad fra klubbene og i tråd med distriktets retningslinjer for tildeling: 
 
Mandal NOK          10.000 -  vitenskapsrettet fritidstilbud for barn 5-7 klasse   
Stokke         5.000 -  yrkesutveksling i 3 land 
Horten                    30.000 -  prosjekt Liberia – bekjempelse av Ebola   
Svelvik                   10.000 -  Strikkemaskin til senter for funksjonshemmede 
Lågendalen            10.000 -  Utstyr fysikalsk behandling, Equador 
Jarlsberg                14.000 -  støtte til skolegang i Norge for student fra Georgia 
Langesund             14.000 -  Støtte til hjertestarter lokalt kjøpesenter 
Lyngdal                  10.000 -  utdannelse for 7 ungdommer i Latvia 
Tønsberg               10.000 -  universitetsutdannelse student Litauen 
Sandefjord             10.000 -  utdannelse 2 studenter Freetown, Sierra Leone 
Notodden                 5.000 -  Sportsarrangement for ca. 200 eldre 
Skien                        4.000 -  «Kaninprosjekt» i Kenya 
 
 
DDF midler 
For rotaryåret 2015-16 har distriktet USD 105.453 tilgjengelig. Av disse kan vi søke om USD 19.025 til 
District Grant, midler som tildeles distriktet samlet etter vurdering av klubbenes søknader. 
 
 
 
 

The Rotary Foundation     
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Bidrag fra klubbene: 
Rotarianere i 26 av distriktets klubber har avtalegiro, og det er i løpet av rotaryåret innbetalt NOK 86.630.- 
via denne ordningen. Merk at denne innbetalingen registreres i norske kroner mens øvrige tall er oppgitt i 
USD. 
Totalt for rotaryåret 2014-15 har rotarianere i distrikt 2290 bidratt til Rotarys mangfoldige arbeid med USD 
112.503.- Vi nådde et flott resultat med USD 51.38 per capita – det beste resultat noensinne. 
 
Distriktet har fått en ny benefactor dette året.  
 
Rotary International/TRF har et mål på USD 100 per capita. Fire klubber nådde dette målet. 
Det viktigste er at klubbene setter egne mål – og når dem.  
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 bidrag fra 24 klubber/enkeltpersoner på til sammen 
USD 13.194,94. 
  
Klubbene i distriktet er flotte forbilder når det gjelder å støtte opp om vårt eget fond, og det er en 
økende interesse for prosjekter både lokalt og internasjonalt. Mange klubber ser nytten i å 
samarbeide om prosjekter, og flere små og store prosjekter er allerede planlagt.      
 
 
Juli 2015 
For TRF-komiteen i distrikt 2290 
Edrund Olaisen 
Leder 
 
 
 
Litauen komiteen 
 
Årsmelding for Litauenkomiteen i distrikt 2290 for rotaryåret 2014-15 
 
Komiteen har i perioden bestått av: Christian Offenberg og Unni Dahl fra Skien, Berit Bøhmer med vara 
Inger Wøien fra Svelvik, Werner Olsen med vara Eva Kjærås fra Nøtterøy, Knut Børge Knutsen og Berit 
Molstad fra Færder, Elling Michelet og Anne Grethe Aanestad fra Notodden, Christen Bugge fra Lågendalen 
RK kommer nå inn som kasserer, Kari Herder Kaggerud, Langesund RK, Thor Asbjørn Andersen, 
Sandefjord-Øst RK. Fra Tønsberg har Christina Moen og Aksel Haraldsen skiftevis deltatt. Ranveig Roberg 
har også deltatt på møte. Komiteen ledes av Edrund Olaisen 
 
Komiteen møtes jevnlig, og har i tillegg mye kontakt via epost og telefon. Møtene ledes 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 på Werner Olsens kontor i Tønsberg.  Flere av 
komiteens medlemmer har besøkt klubber og informert om samarbeidet. Flere «nye» klubber deltok i 
forberedelsene til juleturen, og mange har uttrykt ønske om å delta «i det små», og være med på neste års 
juletur.  
Komiteen i Litauen ledes av Kestutis Rimkus, Panevezys RK. I tillegg er to tidligere ledere med, Algimantas 
Lukocevicius, Panevezys RK og Juozas Becelis, Nevezys RK. Tomas Prusas fra ARTA RK er fjerdemann i 
komiteen, og det er nå i tillegg valgt et medlem fra hver av klubbene i samarbeidsområdet i Litauen. Ved 
endringen til eget distrikt i Litauen ble også klubbene i Utena og Ukmerge med i den regionen vi arbeider 
sammen med.  
.  
 
Samarbeid 
I juni 2014 var tre av komiteens medlemmer i Litauen for å ha møter med sosialarbeidere, rotaryklubber og 
myndigheter der. Det ble avholdt fire møter, og ut fra møtene kan vi fastslå at støtte fra distrikt 2290 er 
både sterkt ønsket og det er behov for hjelp. Det ble gjentatte ganger gitt sterkt uttrykk for hvor viktig 
dette samarbeidet er, og hvor stor betydning støtten fra rotarianere i distriktet vårt har.  
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.   
Flere klubber har knyttet nær kontakt og har både utvekslinger og prosjekter på klubbnivå i tillegg til det 
sentrale arbeidet.   
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Juleturen 2014 
 
Forberedelsene og pakking til juleturen er et tidkrevende, men gjør at vi blir kjent med rotarianere i andre 
klubber.  Høsten 2014 fikk vi låne lokaler hos daværende DGE Bjørn Jahren Aas i Stavern.  Rotarianere fra 
14 klubber var med, og vi pakket til nærmere 70 familier i tillegg til barnehjem.  Hjelpen består av klær, 
senger og sengetøy, leker, sykler (stort behov fortsatt), husgeråd, noe sportsutstyr, vaskemaskiner, ovner, 
små møbler og annet. Det som betyr mest er likevel vissheten om at det finnes naboer som bryr seg. Det gir 
håp om en bedre framtid.     
44 deltakere fra 9 klubber i distriktet var med på juleturen. I løpet av juleturen var det som vanlig besøk hos 
familier, på barnehjem og vi hadde fellesarrangement med rotarianere fra klubbene i samarbeidsområdet. 
Det må skapes møteplasser for å bygge vennskap, og i årenes løp er det knyttet kontakter som igjen gir 
grunnlag for samarbeid. På familiebesøkene er det med medlemmer av Rotaract, speidere og skoleelever 
som tolker. I tillegg møter vi representanter for myndighetene og ledere på barnehjem.  
Både klubber og enkeltpersoner har bidratt både økonomisk og på annen måte for å få ”julebussen” 
avgårde. 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: Tønsberg RK støtter Lukas Knasas som studerer ved universitetet i Kaunas. Komiteene i begge 
land er ønsker å forsterke denne delen av samarbeidet, og prioritere ungdommer som ellers ikke vil ha 
mulighet for videre utdannelse. 
 
Vennskapsklubber: Alle de nå 9 klubbene i samarbeidsområdet ønsker å få bedre kontakt med norske 
rotaryklubber, og forsterke den kontakten som allerede eksisterer. Fra norsk side er det positiv holdning til 
samarbeid, samtidig som vi ønsker å holde aktiviteten på et nivå som passer den enkelte klubb.  
 
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. 
 
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 nærmere 1200 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, juli 2015 
 
Christian Offenberg/Unni Dahl    Berit Bøhmer/Inger Wøien  Knut Børge Knutsen/Berit Molstad 
Elling Michelet/Anne Grethe Aanestad      Werner Olsen/Eva Kjærås     Thor Asbjørn Andersen  
Aksel Haraldsen/ Christina Moen    Kari Herder Kaggerud/Edrund Olaisen 
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Klubb besøk                                                                                 

Guvernør Svein-Eirik Jensen fikk besøkt 8 klubber før han ble sykemeldt. I 
guvernørens fravær har de fleste klubbene hatt besøk av Assisterende 
Guvernører (AG), og/eller tidligere guvernører og DGE Bjørn Aas. 
 
Klubb besøkene var godt forberedt og skulle i hovedsak dreie seg om samtale 
med styret i klubbene og i noen tilfeller foredrag på klubbmøtet. 
Viktige temaer var «Medlemsutvikling» og «Klubbens mål og planer.»  
                                                                                                           
 
                                                                                                                       

President Tonny Neuman,Horten RK  
og guvernøren 

 
Rapporter fra  
Assisterende guvernører 
 
Morten Svagård - Tønsberg området 

Klubbene i Tønsberg området er: Tønsberg, Jarlsberg, Færder, Nøtterøy,  
Sem, Re, Horten og Stokke Rotary klubber. 
Rotary-året 2014/15 ble et jevnt godt år for disse klubbene. 
 
Sterke klubber: 

Møteprogrammene var varierte og spennende. Tønsberg Rotary klubb 
arrangerte et intercitymøte i september, med biskop Per Arne Dahl, med 
500 deltagere. Dette var et åpent møte, og bidro også til en sterk positiv profilering av Rotary. 

Klubbene var godt organisert i styre og komiteer. Alle klubbene arbeider systematisk med 
medlemsrekruttering. Enkelte klubber er små og trenger flere. Flere klubber er store og driver rekruttering 
mest for å kompensere for naturlig avgang. Guvernørbesøkene ble bare delvis gjennomført på grunn av 
sykdom, noe som var et savn i 2014/15. 

Borre Rotary klubb ble nedlagt 30.06. 2014. Forsøk på fusjon med annen klubb førte ikke fram. 

Humanitær innsats: 

De aller fleste klubbene er engasjert i internasjonale og lokale humanitære prosjekter. Flere av disse, som 
Litauen-hjelpen, har pågått i mange år. Nesten alle klubbene har ungdomsutveksling som fast del av sitt 
arbeid. Noen hvert år, noen annet hvert år. Det er stor variasjon i hva klubbene engasjerer seg i både lokalt 
og internasjonalt. 

Styrket omdømme: 

De fleste klubbene har muligheter til å arbeide bedre for å styrke Rotarys omdømme. Lokale prosjekter bidro 
positivt for alle klubbene i 2014/15. De fleste har også fått vesentlig forbedret sin hjemmeside etter at ny 
versjon ble etablert. Åpent intercity-møte var en stor suksess. De klubbene som har tatt i bruk Face-book 
opplever at dette øker kontaktflaten til omverdenen vesentlig, noe som gir en flott mulighet til 
omdømmebygging. Erfaringen er at et vellykket arbeid med hjemmeside og Face-book krever en kompetent 
ildsjel i klubben som redaktør, som sørger for oppdatering av hjemmeside og kommuniserer løpende på 
Face-book. 

 

Klubb besøk   
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 Jan Syvertsen –Telemark området 
 
Dette Rotaryåret ble litt spesielt da jeg stilte som erstatter for Guvernør Svein-Eirik 
Jensen da han ble sykemeldt. Svein – Eirik Jensen besøkte for øvrig Grenland og 
Brevik rotaryklubber. Jeg besøkte Notodden, Ulefoss, Bø, Gimsøy, Skien V og 
Porsgrunn. Skien og Langesund fikk av ulike årsaker ikke noe besøk. I foredragene 
hadde jeg følgende disposisjon: 
 

• Klubbens mål og planer 

• Identitet og omdømme 

• Medlemskap 

• Entusiasme og engasjement 

• Rotary, den foretrukne organisasjonen for nye medlemmer. 

Det var mange positive tilbakemeldinger – og spesielt på avsnittene om «Identitet og omdømme» og 
«Entusiasme og engasjement» 

Mitt AG-år ble noe forkortet for Per Simon Mustvedt som overtok etter meg, ønsket å komme raskt i gang og 
jeg hadde min siste offisielle «opptreden» i Bø Rotaryklubb 13.4.2015 

 
 
 
I Telemark fullførte Jan Syvertsen fra Langesund RK sin periode som AG i Svein-Eirik Jensens guvernørår, 
mens etterkommeren Per Simon Mustvedt fra Skien RK alt i vinter gikk inn i AG rollen overfor de 
innkommende presidentene. De har opprettet egen lukket facebookgruppe og har hatt kontakt bla. på PETS 
 
 
 
Per Simon Mustvedt  
 
Da AG Jan Syvertsen kunngjorde at han ønsket å trekke seg som AG etter å ha hatt 
den oppgaven i tre år, overtok jeg det vervet. 

Han kunngjorde sin avgang på presidenttreffet på Strand Hotel Fevik i januar 2015.  
Jeg ble trukket med i arbeidet med innkommende presidenter og har deltatt på 
ledersamlinger. 
Jeg har også hatt mye av ansvaret for «Bli kjent med Rotary»- seminaret som ble holdt i 
regi av AG i Skien 19.mars. Der var det 30 personer til stede hvorav ca. 20 var nye  
eller potensielle rotarianere fra flere av klubbene i Telemark. 
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Svein Tore Stiansen – Aust Agder og Kragerøområdet 

Som AG i dette distriktet har jeg deltatt på alle aktivitetene som har vært felles 
for området. Det er PrePETS, PETS og presidentsamling. Videre har jeg deltatt 
på TRF samling og kurs for medlemsutvikling for klubbene i mitt område. 

Jeg var sammen med DG Svein-Eirik Jensen på 2 guvernørmøter i mitt AG-
område før han ble syk. Deretter har jeg besøkt de andre 6 klubbene og har hatt 
samtaler med presidenten og de av styret som var til stede om klubbens «Mål og 
planer». Vi la mest vekt på hva klubbene arbeidet med, og da særlig «Medlemsutvikling», uten at det har gitt 
særlig store utslag på medlemstallet i mitt AG-område.. 

Enkelte klubber har jeg besøkt flere ganger, noen også helt uoffisielt som vanlig gjest. 2 klubber har bedt om 
foredrag/informasjon om Rotary, og jeg har hjulpet 2 klubber med å skaffe Paul Harrys utmerkelser, og bistår 
Arendal og Nedenes rotaryklubber i deres aktivitet mot «Arendalsuka», som skal avholdes fra 12. til 18. 
august 2015. 

 
 
 
 
Dag Tvedt – Vestfoldområdet 

Startet Rotary året som AG med å delta på distriktskonferansen i Kristiansand.  

Var med i planleggingen og gjennomføringen av høstens TRF kurs og 
PrePETS i Tønsberg for klubbene i Vestfold. 

Deltok på et klubb besøk med DG Svein-Eirik Jensen, dessverre ble han syk 
og resten av klubb besøkene ble satt på vent i påvente at han skulle bli frisk. 

Samlet presidentene til presidenttreff i Stavern, hvor klubbens mål og planer, TRF, Polio, intercitymøter, 
høstens kurs, medlemskap, og andre Rotary saker ble diskutert, saker som presidentene mente var viktige 
for et godt rotaryår. En hyggelig og inspirerende kveld. 

Deltok på presidentsamlingen i januar hvor presidentene ble orientert om at DG var fortsatt syk. 
Presidentene ble oppfordret til å melde inn til AGene, klubbene som ville ha besøk fra distriktsorganisasjon.  

Sammen med DGE Bjørn Aas besøkte vi flere klubber, noen med foredrag/informasjon om Rotary, og andre 
som vanlig gjest. Noen klubber ble besøkt flere ganger. 

Gjennomførte PETS i Arendal og en mini PETS i Stavern for de presidentene som ikke kunne delta i 
Arendal.  

Besøkte sammen med DG Bjørn Aas, TALL SHIP RACES i Kristiansand i juli, hvor Kristiansand klubbene 
hadde en flott stand med fokus på Shelterbox og Polio. 
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Gaute Johannessen – Vest Agderområdet 
 
Året ble litt annerledes en jeg hadde tenkt da Guvernøren vår ble sykemeldt. Jeg 
deltok på to guvernørbesøk sammen med Guvernøren. Han hadde tillyst tre nye 
møter som han ba meg om å gjennomføre for han. Disse møtene ble 
gjennomført på litt ulike måter. 
 
Mine klubbesøk har vært følgende:  
 
Sammen med Guvernøren: 
25 august : Guvernørbesøk i Farsund RK 
1. september : Guvernørbesøk i Kongsgaard RK 
 
Uten Guvernøren: 
24. september  : Kristiansand Øst Rk 
25. september  : Kristiansand RK 
20. oktober : Flekkefjord RK 
27. oktober : Mandal RK 
19. november : Lyngdal RK 
8. desember : Kristiansand Vest RK 
 
Klubb i Vest-Agder som ikke hadde besøk, var Vennesla RK. 
 
Etter klubbesøkene har jeg skrevet referater som er sendt til Guvernør Svein Eirik Jensen. 
 
Jeg har deltatt på Distriktskonferansen, presidentsamling, TRF-kurs, Pre-PETS, PETS og distriktets samling 
i Arendal for nytt Rotaryår.  
 
Oppsummering: 
De aller fleste klubbene driver godt, men noen mangler gode prosjekter. I Vest-Agder er der Vennesla rk 
som trenger mest oppfølging. Selv om klubben ikke fikk besøk av DG eller AG, har jeg hatt forholdsvis god 
kontakt med klubben som ber om gode ideer til forbedringer. 
 
 
 

 

______________________________________________________________________ 

Jubileer: 

Det var tre klubber som feiret jubileum i året som er gått: 
 

• Brevik Rotaryklubb,  50 år   6.2.2015 

• Svelvik Rotaryklubb, 50 år 13.6.2015  

• Stavern Rotaryklubb,50 år 17.6.20 
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ÅRSRAPPORT FOR UNGDOMSUTVEKSLINGEN  
DISTRIKT 2290   
ROTARYÅRET 2014/15 
 
Ungdomsutvekslings-arbeidet i distriktet er fortsatt i en god utvikling. Vi har også dette året hatt et solid fokus 
på kvalitet i arbeidet med inbounds og oppfølging av rebounds. 
 
Vedr. Inbounds innebærer dette å styrke klubbenes forberedelse i forkant av studentens ankomst. 
DYEO/ass. DYEO har derfor holdt sertifiseringsmøter i alle klubber i forkant av studentens ankomst. Dette 
har gjort både president, CYEO, rådgiver og vertsfamilier bedre forberedt, bevisste og trygge i rollene. I 
tillegg har vertskapsrollen vært godt drøftet i disse klubbene. Det har i ettertid ført til at flere av våre inbounds 
nå roser sine vertsklubber for det gode vertskapet de er!  God forberedelse bidrar også til god oppfølging av 
student og vertsfamilier.  
 
Vedr. Rebounds. Ungdommene som kommer hjem etter et utvekslingsår med Rotary, er ofte godt motiverte 
for å fortsette kontakten med Rotary. Vi har derfor lagt vekt på å inspirere klubbene til å ta godt imot dem, 
invitere til klubbmøter og holde kontakt fremover.  
Årets rebounds har deltatt på Distriktskonferansen, Ambassadørkurs og Multidistriktets Junimøtet for nye 
outbounds. I tillegg har de deltatt i klubbesøk sammen med DYEO. 
Rebounds har også ved flere anledninger deltatt i lokale klubbprosjekter og stått på stands for å promotere 
Rotary. 
 
Vi har i meldingsåret sendt ut 9 ungdommer til Canada, USA, Argentina, Brazil, Ecuador, Taiwan og Mexico. 
Vi har samtidig hatt 8 ungdommer inne,- fra USA, Canada, Australia, Ecuador, Argentina og Mexico.   
Klubbene, både hjemme og ute, har gitt gode tilbakemeldinger på årets ungdommer!  
 
Arbeidet med ungdomsutveksling innebærer i store trekk informasjon og motivasjon av klubber, ungdommer 
og foresatte. Videre,- forberedelse av studenter og foresatte, forberedelse og sertifisering av klubber og 
vertsfamilier, støtte og oppfølging av rådgivere og inbounds, oppfølging og støtte til outbounds og ikke minst 
oppfølging av rebounds . 
 
Arbeidet er meget inspirerende, men også svært ressurskrevende. Det har vært merkbart at vi nå er to 
personer om disse oppgavene. 
Distriktets mål har vært 15 utvekslinger og arrangere en Camp/Roundtrip hvert år.  
Vi erfarer dessuten at distriktets ungdommer i liten grad benytter seg av alle de flotte Camps-tilbudene 
verden over! Vi ser at både dette og alle de gode mulighetene for ungdommene våre, kan markedsføres 
enda bedre. 
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ARRANGEMENT 
 
Distriktskonferansen i Kristiansand, Scandic Hotel, 5.-7. september. Her deltok 18 av våre ungdommer,- 
alle inbounds og noen rebounds. Lørdag ettermiddag bidro de med en times program hvor de i stor 
takknemlighet fokuserte på verdien av utvekslingsprogrammet.  
 
Alle inbounds deltok på 3-dagers kurset ”Introduksjon til norsk språk og kultur” Dette ble gjennomført i 
Trondheim forut for Høstmøtet. Distriktskonferansen i D-2305 var i år vertskap for Høstmøtet for alle 
inbounds i Norge 19.-21.september. 
 
Våre ungdommer deltok også dette året på den årlige Winter Campen i Nesbyen 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! Et solid og godt gjennomført arrangement i regi av Nesbyen Rotaryklubb. 
Samtlige studenter fikk også oppleve noen fine dager i Oslo under Holmenkolltreffet. Et flott program til 
inspirasjon og begeistring for ungdommene! Stor takk til Kolsås Rotaryklubb som i 35 år har invitert til dette 
treffet!  
Den tradisjonelle Europaturen har blitt vanskelig å gjennomføre uten samarbeid med andre utenfor Norge. 
Dette pga de høye kostnadene.  Mange av våre ungdommer har ikke økonomi til å klare så kostbare turer. Vi 
fikk likevel i år til et samarbeid med Danmark, slik at turen ble gjennomført 16 dager i mai-juni. Alle våre 
inbounds deltok. Vi er nå godt i gang med å utarbeide andre tilbud, basert på opplevelser i Norge,- sommer 
og vinter, og antar at dette vil avløse den tradisjonelle Europaturen og gjøre deltakelse mulig for alle.  
 

AMBASSADØRKURS 
Ambassadørkurset for nye outbounds ble avholdt i 
Bamble lørdag 11. april. Her deltok utreisende 
studenter, deres foresatte, inbounds, rebounds og 
rådgivere fra klubbene som får inn studenter,-  i alt 
40 deltakere. Vår innkommende guvernør Bjørn Aas 
gav forsamlingen en god leksjon i hva Rotary ER og 
hva Rotary GJØR. Stor takk til Bjørn, til min gode 
ass.DYEO Lars Reiersen og alle våre rebounds og 
inbounds for en nyttig og inspirerende dag. 
 
KONTAKT MED KLUBBENE 
Undertegnede og ass.DYEO har hatt kontakt med 
samtlige klubber i Distriktet. Flere av klubbene har 
fått opplæring og bistand i utvekslingsarbeidet, og vi 
har sammen med inbounds og rebounds deltatt i en 
rekke klubbmøter hvor Ungdom i Rotary 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 vanskelige situasjoner til nye muligheter og forbedringer.   
 
MULTIDISTRIKTET 
DYEO Tone Kolbenstvedt har deltatt i utredningarbeid vedr. NORFO sin rolle i utvekslingsarbeidet. Etter at 
rapporten var godkjent, har vi gjennom dette året arbeidet med å implementere/klargjøre roller, ansvar og 
myndighet.  
 
DIVERSE MØTER OG KONFERANSER 
DYEO og ass.DYEO deltok begge på Distriktskonferansen, på Multidistriktets møter i sept, januar og juni. Vi 
deltok begge også på EEMA-konferansen i Oslo i august. Dette er en av de aktuelle internasjonale 
møteplasser for ungdomsutveksling. 
Undertegnede har også deltatt på Distriktssamlinger og på PETS.   
 
 
“EARLY RETURN” 
Pga manglende tilpasning og språkopplæring, avsluttet vi utvekslingsåret for en australske ungdom i 
begynnelsen av juli 2014. Det gode og ryddige oppfølgingsarbeidet høstet gode tilbakemeldinger fra sending 
District og Club, med takknemlighet, men også med en erkjennelse av for dårlig utvelgelse.  Vår Rotaryklubb 
håndterte saken på en meget klok og god måte, og vår ungdom kunne selv forstå at utvekslingsprogrammet 
ikke var det rette for henne. 
 
 
 
 



27

REBOUNDS 
DYEO har regelmessig kontakt med tidligere utvekslingsstudenter. Blant annet ved å informere dem om 
muligheter i Rotary. I tillegg bidrar våre rebounds i markedsføring av utveksling, camps, Ryla m.v. på 
videreg.skoler, universitet og høyskoler. 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. 
Undertegnede har gjennom året tatt kontakt med en rekke tidligere utvekslingsstudenter fra distriktet vårt. 
Svært mange av disse er nå ferdig med utdanning, er i jobb og etableringsfase med små barn. Likevel, svært 
mange av dem har satt veldig stor pris på å bli kontaktet, og flere ønsker å bli involvert i Rotary igjen. Noen 
av dem er nå blitt medlemmer i rotaryklubber, i nord, vest, øst og her sør. Dette arbeidet bør vi fortsette med. 
Her er helt klart et stort potensiale for foryngelse og fornyelse av våre rotaryklubber!    
 
CAMP/ROUNDTRIP 
De tre klubbene Kristiansand V., Sandefjord og Holmestrand var gjennom to uker i august vertskap for 12 
ungdommer fra 11 nasjoner. Et godt og variert program i vår sørlige del av landet. Ungdommene fikk 
oppleve både leirliv og våre private hjem. Vel gjennomført, og stor takk til våre tre vertsklubber!  
 
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.  
De tre klubbene som arrangerte Campen, ble tildelt kr 5.000 hver. 
 
Til slutt vil jeg takke Guvernør Svein Eirik og Distriktsorganisasjonen 
for godt og inspirerende samarbeid! 
 
Fevik, 25.juni 2015   
 
Tone Kolbenstvedt 
DYEO  2290 
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RYLA                                                                                                                                       
Rotary Youth Leadership Awards 
 
 
RYLA 2015 ble arrangert på Gavelstad Gjestegård i Lardal i Vestfold. 
Fra den 3. til den 6. mars 2015 fikk 27 ungdommer møte et flott vertskap på 
gjestegården og et spennende og interessant program. Dyktige forelesere og 
engasjert ungdom sørget for noen flotte dager i Lardal. I år deltok også 
fjorårsstudenten Adrian Rabben som assisterende kursleder. RYLA er et av 
Rotary’s flotteste program for ungdom og det er et privilegium å kunne delta i dette 
programmet.  
 
Temaene i år var Etablering, Ledelse, Salg og Etikk. Den tekniske gjennomføringen 
stod Sandefjord-Øst Rotaryklubb for. 
Ungdommene satt stor pris på kontakten med næringslivet. Det var 12 klubber som 
sponset ungdommene i år. 5 flere enn i fjor. Tre klubber sponset to ungdommer 
hver. Vi takker dem for det. Vi oppfordrer ALLE klubbene i distriktet til å satse på RYLA 2016! Neste år er det 
igjen Sandefjord-Øst som skal arrangere; la oss alle sende minst 1 – en deltager hver dit! 
 
Thor A. Andersen 
RYLA 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RYLA     
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Rapport	  fra	  Nominasjonskomitéen	  2014-‐15	  
Distrikt	  2290	  
	  
	  
	  
Kristiansand,	  30.juni	  2015	   	  
	  
	  
Nominasjonskomitéen	  gjennomførte	  en	  vellykket	  prosess	  som	  startet	  1.	  Juli	  2014	  og	  ble	  
avsluttet	  31.	  Desember	  2014.	  	  
	  
Det	  ble	  gitt	  rikelig	  tid	  	  for	  klubbene	  til	  	  å	  komme	  med	  forslag	  til	  kandidater,	  å	  komme	  
med	  innspill	  og	  å	  meddele	  enighet	  eller	  uenighet.	  	  
	  
	  
Klubbene,	  ved	  44	  presidenter,	  fikk	  presentert	  Governor	  Nominee	  2017-‐2018	  på	  
Distriktets	  samling	  i	  Arendal	  under	  PETS	  	  mars	  2015.	  	  
Rotary	  International	  er	  varslet	  om	  nominasjonen	  innen	  15.	  Februar	  2015	  om	  resultatet	  
av	  arbeidet.	  
	  
Valgt	  Guvernør	  2017-‐18	  ble	  Liv	  Kristin	  Crame	  Melby,	  Tønsberg	  Rotaryklubb	  
	  

	  
	  
	  
	  
Elisabet	  Stray	  
IPDG Distrikt 2290 
Leder av Nominasjonskomitéen 
 
Nominasjonskomiteen 2014-15 besto av 
Elisabet Stray, IPDG 
Bjørn Vardås DGE og vikar Njål Gjennestad , PDG 
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        Tønsberg, den 14.10.2014 
 
Til Nominasjonskomiteen i D2290. 
 
Kandidat for nominasjon til DG for 2017-2018 
 
Tønsberg RK fremmer følgende kandidat: 
 
Liv Kristin Melby. 
 
Liv er årets president i Tønsberg RK. Hun har vært et aktivt  medlem siden 2001 og har vært leder av 
flere komiteer i klubben. 
Hun fylte 57 år i juli. Hun er gift med Trond Crame som er medlem i Færder RK. 
Hun er en effektiv leder og har et meget behagelig vesen. 
 
Etter å ha fullført inneværende år som president, vil hun fylle alle kravene i «Nominering av guvernør». 
 
Hun er kjent med innholdet i «Nominering av guvernør» og har bekreftet skriftlig at hun og ektefelle Trond 
vil påta seg alle forpliktelsene. 
 
Tønsberg RK vil gi sin støtte til henne i tråd med nevnte dokument. 
 
For Tønsberg RK 
 
Odd Svang-Rasmussen (sign) 
Sekretær. 
 
 
 
 
 
 

Tønsberg Rotaryklubb           
Organisasjonsnummer 993 067 296 

 



31

 

 
Guvernørskifte 27.6.2015 
 
Et nytt Rotaryår starter alltid 1. juli.  
Guvernørskiftet for Distrikt 2290 fant sted i 
Kristiansand Roklubbs lokaler. Stedet innbød 
til et opplegg med maritimt miljø. Dette ble 
den ytre rammen omkring arrangementet 
som var preget av visesang, allsang og 
hyggelige taler og en deilig fiskesuppe. 
 
Guvernør Svein-Eirik Jensen takket alle i 
Distriktsorganisasjonen for  innsatsen dette 
Rotaryåret og alle fikk en gave som et synlig 
bevis på takknemligheten han uttrykte. 
Det var ganske så høytidelig da DGE Bjørn 
Aas fikk overrakt kjede fra Svein Eirik Jensen. 
  
Et nytt Rotaryår ligger foran oss. Rotaryhjulet 
ruller videre… 
 
Guvernør Bjørn Aas overtar ledelsen i et distrikt med aktive klubber, stabilt medlemstall, og med prosjekter 
både internasjonalt og lokalt.  
«Light up Rotary» har vært temaet for dette Rotaryåret, og Bjørn Aas så en naturlig sammenheng mellom 
dette temaet og neste års tema som er: «Be a gift to the world» 
Han gav utrykk for at han gledet seg til kommende Rotaryår og satser på et godt samarbeid med alle i 
organisasjonen. 
 
 
 
Inger Berit E. Mjølund 
Distriktssekretær 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Glimt fra Guvernørskiftet – Foto: Bjarne Haugland 

Guvernørskifte 27.6.2015 
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Resultatregnskap
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