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Rotaryåret 2015 – 2016  

 

Årsmelding for Rotary Distrikt 2290, Zone 16 
Org.nr. 992197544 

 
Rotary-emblemet er et tannhjul med 24 tenner og 6 eker – 
symboliserer heltidsengasjementet i og for Rotary, og viser 
at Rotary motto-Service Above Self- gjelder 24 timer i 
døgnet. 

Tema dette året : 

BE A GIFT TO THE WORLD. 

Noen av RI President Ravi Ravindran prioriterte områder 
er : 

 End Polio 
 Styrke medlemsutviklingen  
 Tiltrekke seg den yngre generasjonen 

Med det siste  som utgangspunkt valgte jeg meg tema: 
UNGDOM VÅR FREMTID . 

Samtidig er det gjort en stor innsats i å styrke klubbene . 
Når jeg nå er i ferd med å avslutte , er det pr. i dag 16 
tilfeller av polio i to land. Pakistan og Afganistan. 

Etter en meget vellykket distriktskonferanse i Stavern med nærmere 200 deltagere ble starten på 
guvernøråret en stor inspirasjon og klubb besøkene var allerede i gang i august mnd. Vi var  også 
så heldig å få besøk av en fra RI styret til konferansen. Sam og Norah Owori fra Uganda satte en 
gledelig spiss på konferansen 

Et av høydepunktene i guvernøråret er klubb besøkene noe som jeg dro mye erfaring fra. 

Takk til dere AGer som deltok på alle mine besøk.  

16 desember var alle klubber besøkt. 

Arrangementer. 

Høsten 2015 reiste Sissel og jeg til Litauen og deltok sammen med Litauen komiteen på deres  
juletur. Dette var vår andre reise dit og det gav oss verdifull erfaring.  

All ære til denne komiteen for den jobben de gjør og har gjort over 15 år.  

Som DGE deltok jeg på 50 år jubileum i Svelvik og som DG 25 års jubileum i Langesund. 

PDG Edrund stilte i mitt sted under Ulefoss sitt 50 års jubileum lørdag 2 april. 

6-8 november  deltok Sissel og jeg på Distriktskonferansen i distrikt 2380 i Sverige og vi deltok 
også på distriktskonferansen til Distrikt 2275 18 – 19 september  Begge disse arrangementene 
gav oss minneverdige opplevelser. 



 

 4 

PDG Elisabet deltok på Euro Meeting i Grøm Rotaryklubb da jeg deltok på vårmøte i Norfo . Et 
arrangement med mange deltagere fra flere land. 

Sissel og jeg deltok også på Institude i Manchester 20 – 22 nov 2015. 

Fredag 11. desember deltok vi på Lågendagen Rotaryklubb sitt julebord. Et hyggelig arrangement. 

2 ganger har Sissel og jeg deltatt på Ryla noe som har inspirert meg til å starte opp en 
Rotaractklubb. 

Dette arbeidet er nå i gang og Sandefjord Øst med Thor Asbjørn er i spissen for dette arbeidet 
sammen med vår nyutnevnte Rotaractleder Lene Friis fra Notodden. 

Jeg har deltatt på 2 møter i regi av NORFO (høstmøtet og vårmøtet. ) Det er mange saker gjennom 
året og kanskje den viktigste var saken om Handicamp  som dessverre ble avlyst. 

Jeg  skal delta i en gruppe nedsatt av styret i Norfo som skal utrede nærmere om det er grunnlag 
for videre satsning på HC eller om det skal utredes et nytt prosjekt som alle distrikter i Norge skal 
samle seg om. Dette arbeidet starterhøsten 2016.06.16 

Det er mange gode prosjekter i klubbene og dette året har TRF komiteen delt ut en betydelig sum 
til de som har søkt midler fra fondet. 

Det må imidlertid nevnes at flere klubber ligger veldig dårlig an med tanke på innbetaling til 
fondet. Her må det gjøres en innsats. 

Flere klubber i Distriktet gjør en fantastisk innsats med tanke på innbetaling til fondet vårt mens 
andre yter etter beste evne. Noen klubber bør yte mer. 

Medlemskapsutvikling har vært prioritert med gode kurs fra medlemskapsannsvarlig og 
sluttstatus for antall medlemmer i Distriktet ser ut til å bli i overkant av 1925 .  

Under presidentsamlingen 8-9 jan 2016 ble det oppfordret til å gjøre en innsats for 
medlemsverving. Det har gitt positive resultater. 

Det har vært holdt 4 rådsmøter i guvernøråret noe som ser ut til å ha vært tilstrekkelig. 

Det har ikke blitt skrevet månedsbrev da jeg har valgt å teste ut bruk av video hver måned. Dette 
har jeg fått gode tilbakemeldinger på og noen klubber har brukt dette klippet som et 3 minutt . Det 
er laget en videosnutt for hver mnd. Disse er lagt ut på distriktets hjemmeside. 

23 september 2015 fikk jeg besøk av RI direktør Per Høyen fra Danmark. Han deltok også på et 
klubb møte i Stavern Rotaryklubb. Hensikten med besøket var å se til at Distriktet hadde ting på 
plass , noe de absolutt  hadde.  Distriktet fikk skryt for å være et godt organisert distrikt.  

Som siste store arrangement kan nevnes Convention i Seoul hvor Sissel og jeg deltok. En flott 
oppplevelse 

Som guvernør vil jeg få takk alle klubbene og distriktsorganisasjonen for året 2015-2016 som jeg 
syntes ble et riktig godt år. Mange har bidratt til at vårt distrikt har oppnådd de resultater vi har i 
dag. 

Til slutt vil jeg få ønske Dg Sigurd Høeg og teamet hans lykke til med året 2016-2017. 

Jahren 30 juni 2016 

Bjørn Jahren Aas 
Distriktsguvernør 2015 – 2016 
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Årsmelding for Litauenkomiteen 
Årsmelding for Litauenkomiteen i distrikt 2290 for rotaryåret 2015-16 

Komiteen har i perioden bestått av: Christen Bugge, Lågendalen RK  er kasserer, Unni Dahl med vara 
Christian Offenberg, Skien RK, Berit Bøhmer med vara Inger Wøien, Svelvik RK, Knut Børge Knutsen og 
Berit Molstad, Færder RK, Trond Asplin med vara Tom Løyning, Tønsberg RK,  Elling Michelet med vara 
Anne Grethe Aanestad, Notodden RK, Werner Olsen med vara Eva Kjærås Nøtterøy RK, Kari Herder 
Kaggerud, Langesund RK, Thor Asbjørn Andersen, Sandefjord-Øst RK.  Komiteen ledes av Edrund 
Olaisen 
 
Komiteen møtes jevnlig, og har i tillegg mye kontakt via epost og telefon.  
Komiteen i Litauen ledes av Kestutis Rimkus, Panevezys RK, og har medlemmer fra flere klubber i 
samarbeidsområdet i Litauen. 
 Samarbeid 
Juleturen 2014 var ment å være den siste turen med full trailer og 
stort opplegg, men etter  innstendige ønsker og anmodninger fra 
rotarianere, sosialarbeidere og myndigheter i Litauen bestemte vi å 
ta et år til, og så vurdere fra år til år hvordan samarbeid kan bli.  Ut 
fra møter og samtaler kan vi fastslå at støtte fra distrikt 2290 er 
både sterkt ønsket og det er behov for hjelp. Det blir hele tiden 
gjentatt hvor viktig dette samarbeidet er, og hvor stor betydning 
støtten fra rotarianere i distriktet vårt har.  
Flere klubber har knyttet nær kontakt og har både utvekslinger og 
prosjekter på klubbnivå i tillegg til det sentrale arbeidet.  Samarbeid er nøkkelordet. 
Juleturen 2015 
Forberedelsene og pakking til juleturen er et tidkrevende arbeid. Alt ble sortert, mye klær ble vasket, 
alt ble fordelt etter lister og pakket ordentlig. Vi fikk låne lokaler hos A Bonden i Sandefjord, og fikk inn 
utrolig mye av ting som var ønsket og etterspurt fra Litauen. Det var svært mange sykler, senger, 
skolepulter og andre møbler i tillegg til klær, leker, kjøkkenutstyr og mye annet.  Rotarianere fra 15 
klubber deltok aktivt med pakking, gaver og økonomisk støtte. Vi pakket til omkring 70 familier i tillegg 
til julegaver og annet for barnehjem. Alt ble levert inn døren til mottakerne.   
I år var over 30 rotarianere med på juleturen. I tillegg til guvernør og innkommende fra vårt eget 
distrikt deltok også guvernør i distrikt 1461 i Danmark. Dette distriktet hadde tidligere ansvar for 
Litauen og har i alle år vært gode støttespillere. I årenes løp har flere hundre rotarianere deltatt på 
juleturen. Små glimt fra årets tur: 

 I en familie hadde et av barna laget en fin liten papirboks. Inne i den lå det lapper med gode 

ønsker, sirlig skrevet på engelsk: god helse, vi ønsker deg et godt liv, takk for at du kom……  

 I en familie lå tre jenter sammen i en seng. De fikk køyesenger med dyner og har nå en seng 

hver. 

 En alenemor med seks barn fikk skrivepult og stoler slik at barna slapp å ligge på gulvet å gjøre 

lekser.   

 Familie som hadde mistet alt i brann fikk sykler, bord, stoler, kjøleskap og annet i tillegg til 

VISSHETEN OM AT NOEN BRYR SEG!! 

 
Vi har hvert år et fellesarrangement med rotarianere fra klubbene i samarbeidsområdet der også 
medlemmer av Rotaract, representanter for myndighetene og ledere på barnehjem deltar. Vi er 
spesielt glade for at Norges ambassadør i Litauen deltok, og at rotaryguvernør i Litauen sammen med 
andre rotaryledere i landet var med.  
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Yrkesbesøk: I slutten av mai kom en gruppe på 30 personer 
fra Panevezysområdet på besøk til distriktet vårt. De kom 
med egen buss og ble innkvartert på Furulund camping ved 
Tønsberg. Det var i hovedsak sosialarbeidere og 
kommunale ledere som ønsket å se og høste erfaring fra 
den sosiale sektoren i distriktet vårt. De fikk besøk på 
aldershjem, skoler, høgskolen i Vestfold, barnehager, NAV 
og annet. Det var mye fokus på barnevernet i Norge, og 
hvordan litauiske barn hadde det i Norge. Besøket endte 
med en felles avslutning med 60 deltakere, der flere 
litauere som var bosatt i Norge ble invitert. En rundtur i 
Telemark med besøk på Rjukan og fjell med snø var svært 
populært. Komiteen retter en varm takk til distriktet, 
klubber og enkeltpersoner som støttet både dette besøket og juleturen.    
 
Hva betyr dette samarbeidet for Litauen – og for oss? 

• Direkte humanitær hjelp til over 1250 familier 

– Støtte til mange barnehjem, flere skoler, sykehus, eldresenter 

• Fredsarbeid   

– Bli kjent, vennskap, lære hverandres historie – forståelse for kulturforskjeller-  

• Merkbart bidrag til næringslivet i området 

• Handel, hotell og restauranter. Vi kjøper inn alt av hvitevarer og elektronikk i Litauen. 

• PR for Rotary 

– Arrangement som juleturen og yrkesbesøket får alltid gode pressedekning. 

• Rotarianere blir kjent med hverandre over klubbgrensene, i Norge og i Litauen 
 

• Utdannelse, 12 studenter, et par med yrkesutdannelse, de andre universitet 
–  barna lærer seg engelsk for å kunne snakke med oss, gjensidig besøk yrkesgrupper  

Den kanskje viktigste delen av prosjektene er kontakten vi får med rotarianere og andre i Litauen.  
Vennskapsklubber: Alle 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. 
Prosjektene og arbeidet i - og med -  Litauen betyr håp for mange, gleder for oss alle, og det å kunne 
være med på slike fellesaktiviteter gir mening til rotarymedlemskapet  
 
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 1250 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 Guvernør, distriktets ledelse og 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 2016 
Edrund Olaisen 
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Distriktsorganisasjonen                                                                                  
 
Distriktsorganisasjonen har i 2015-2016 bestått av: 
 
DG  Distriktsguvernør     Bjørn Jahren Aas 
  Distriktssekretær     Lars Erik Halle 
  Distriktskasserer     Bjarne Haugland 
 
IPDG  Guvernør 2014-2015     Svein-Eirik Jensen 
DGE  Guvernør 2016-2017     Sigurd Arbo-Høeg 
DGN  Guvernør 2017-2018     Erik Gran 
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 
PDG  Styremedlem      Elisabet Stray 
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,  
  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 
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Klubber og navn på presidenter  

Klubbnavn Etternavn Fornavn AG Gruppe 

Arendal Mortensen Bente Langerud Aust-Agder 

Brevik Lassen Lasse Johan Telemark 

Bø Kaasa Borgar Torbjørn Telemark 

Farsund Martinsen Alf Erik Vest-Agder 

Flekkefjord Egeland Ludvig Vest-Agder 

Færder Brygard Berit Slotnes Vestfold I 

Gimsøy Haraldsen Lasse Telemark 

Grenland Christiansen Jan-Henrik Telemark 

Grimstad Hoffart Christine Marie Aust-Agder 

Grøm Skar Johannes Aust-Agder 

Holmestrand Schjerven Svein Otto Vestfold I 

Horten Jordfald Berit Vestfold I 

Jarlsberg Edvar-Ståle Otterstrøm Vestfold I 

Kongsgaard Markussen Berit Vest-Agder 

Kragerø Kilnes Trond Aust-Agder 

Kristiansand Finseth Steinar Vest-Agder 

Kristiansand Vest Hilding Greta Vest-Agder 

Kristiansand Øst Storaker Wenche Vest-Agder 

Langesund Kaggerud Kari Herder Telemark 

Larvik Eliassen Espen Vestfold II 

Larvik Øst Kraver Inger Vestfold II 

Lillesand Haukaas Rune Aust-Agder 

Lyngdal Bastelid Inger Marie Vest-Agder 

Lågendalen Berg Egil Vestfold II 

Mandal Holmquist Jens Petter Vest-Agder 

Nedenes Timland Anne-Cathrine Aust-Agder 

Notodden Friis Tor Telemark 

Nøtterøy Idland Signar Vestfold I 

Porsgrunn Devik Stein Telemark 

Re Woll Bergljot Vestfold I 

Risør Lindstøl Harald Aust-Agder 

Sande De Haan Barbara Vestfold II 

Sandefjord Feen Morten Vestfold II 

Sandefjord Øst Sundbø Hanne Vestfold II 

Sem Stokke Tor Jørgen Vestfold I 

Skien Høie Asbjørn Telemark 

Skien Vest Vigeland Trond Telemark 

Stavern Rakke Dag Ivar Vestfold II 

Stokke Larsen Kåre Vestfold I 

Svelvik Bøhmer Berit Vestfold II 

Tvedestrand Hafredal Olaf  Jørg Aust-Agder 

Tønsberg Christensen Jan Arne Vestfold I 

Ulefoss Ytterbøe Sigmunn Telemark 

Vennesla Tjell Carsten Vest-Agder 
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Opplæring og kompetanseheving  v/ Bjørn Jahren Aas 
 
Opplæring og kompetanseheving 

Forberedelsen til et år 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. 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 4.- 6. april 2014, 
Gardermoen. Samlingen gir grunnopplæring og formalisering av samarbeid med øvrige 
guvernører. 
 

b) Sone GETS i regi av sone 16 og 17 ble arrangert 27. – 28. august 2014, i tilknytning til Zone 
Institute, 29. -31. august i Billund, Danmark. 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 Assembley) i regi av RI 17. – 23. januar 2015, San Diego, California, USA 
under ledelse av innkommende RI president Ravi Ravindran. Her møttes ca 530 
innkommende guvernører. Motto og logo for året 2015-2016 ble lansert: «Be a gift to the 
world». Videre ble det fokusert på Rotarys visjon og mål og gitt mye god og viktig 
inspirasjon og informasjon.  
 

d) DG deltok på RI-Convention i Seoul i Korea, 28. mai -1. juni Det er en møteplass for 
rotarianere fra hele verden og kan sammenlignes med en gigantisk distriktskonferanse. 

 

Opplæring av assisterende guvernører og distriktets ledere 

AG- og Ledersamling ble holdt på Grimstad vertshus 30. -31.januar 2015. Assisterende guvernører 
møttes fredag ettermiddag sammen med innkommende guvernør, distriktstrener 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-åroge strategiplanen og utarbeider forslag til mål for kommende 
år. Målene diskuteres med presidentene på PETS i mars 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 
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presentert disse kveldene danner grunnlaget for store deler av innholdet i årets PETS (President 
Elect Training Seminar). 

PETS ble gjennomført på Clarion Tyholmen Hotel 20. -  21. mars 2015 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 

21. mars ble det samme sted arrangert Distriktssamling. Samlingen er todelt. En fellesdel for alle, 
inkludert de innkommende presidenter og egne separate sesjoner for presidenter, kasserer, 
sekretærer og andre. Her ble også budsjettet for 2015-2016 vedtatt. 

Det er svært viktig at klubbene møter på disse samlingen. Opplæringen letter det arbeidet som 
skal gjennomføres, og deltagerne får større og oppdatert kunnskap og forståelse for Rotary som 
organisasjon.  

 

Presidentsamling 

Presidentene møttes igjen 8. – 9. januar på Clarion Tyholmen Hotel. På denne samlingen så vi 
blant annet på hvor vi var etter halvgått løp. Viktige tema var medlemsutvikling og planlegging i 
3-års perspektiv. Også på denne samlingen var gruppearbeid en vesentlig del av møtet. 
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Kurs for klubbene 2015- 2016 
 

Kurs 2015-2016 

Dato Tema Sted Tid Målgruppe 
21. 
september 

Rotary 
Foundation 
Sertifisering 

Quality hotel, 
Tønsberg 

18.00-
21.00 

TRF-ansvarlig, 
presidenter, 
innkommende 
presidenter 

22. 
september 

Rotary 
Foundation 
Sertifisering 

Hotell Vic i 
Porsgrunn 

18.00-
21.00 

TRF-ansvarlig, 
presidenter, 
innkommende 
presidenter 

23. 
september 

Rotary 
Foundation 
Sertifisering 

Quality hotel, 
Sørlandsparken 
Kristiansand 

18.00-
21.00 

TRF-ansvarlig, 
presidenter, 
innkommende 
presidenter 

 2. november PrePETS Tønsberg  Innkommende 
presidenter 

 3.  november PrePETS Kristiansand  Innkommende 
presidenter 

 4. november PrePETS Skien  Innkommende 
presidenter 

8.-9. januar Presidentsamling 
/Midtveissamling 

Tyholmen hotel, 
Arendal 

 Presidenter 

 4. februar 
2016 

Medlemskap Hotell Vic, 
Porsgrunn 

 Medlemskapskomiteen 
m.fl. 

11. februar 
2016 

Medlemskap Kristiansand  Medlemskapskomiteen 
m.fl. 

12.- 13. 
februar 

AG/ Ledersamling Arendal 
Tyholmen hotell 

 Assisterende guvernører 

 13. februar Ledersamling Arendal 
Tyholmen hotel 

 Distriktsorganisasjonen 

11.- 12. mars 
2016 

PETS Arendal 
Tyholmen hotel 

 Innkommende 
presidenter 

12. mars 
2016 

Distriktsamling Arendal 
Tyholmen hotel 

 Innkommende 
presidenter, sekretærer, 
kasserere, komiteledere 

 

I tillegg har de assisterende guvernørene gjennomført en rekke temamøter i sine områder. 
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IT tjenesten – webløsninger v/Tor Endre Bakken 
 
DICO Tor Endre Bakken: 

Alle klubbene i distriktet var over på ny webløsning da dette rotaryåret 
startet. Dette er første del av leveransen av en helt ny webplattform som 
inkluderer nytt medlemsnett og et elektronisk rollebasert 
dokumentarkiv for alle Rotary-klubbene i Norge. Den nye webløsningen 
har forenklet klubbenes arbeid med websidene, økt funksjonaliteten, 
samt at det er gitt tilgang på god brukerdokumentasjon 
(http://support.rotary.no/). 

NORFO IT-forum: 

Rotary Norge er organisert i 6 distrikter. For å løse oppgaver best mulig er en del oppgaver løst 
gjennom samarbeid i et multi-distrikts organ - Norsk Rotary Forum (NORFO). For å bedre 
kommunikasjonen mellom distrikt og NORFO på IT er det i tillegg et Rotary IT-forum bestående 
av NORFOs webmaster og distriktenes DICOer. 

Møte i Rotary IT-forum har blitt arrangert 3 ganger dette rotaryåret. DICO har deltatt på alle 
møtene. Hovedfokuset har vært å stable på plass nytt medlemsnett som etter planen skulle vært 
lansert dette rotaryåret. Dessverre har arbeidet vært mer omfattende en forventet, som igjen har 
ført til utsettelser. I skrivende stund er lanseringsdato satt til 1. august. 

Brukerdokumentasjon er under arbeid, samt at det vil blir satt opp kurs i nytt medlemsnett 
senere i høst. Nærmere informasjon kommer. 

Prøveprosjekt: 

Siden den nye webløsningen ga oss nye muligheter, ønsket vi i distriktet å kjøre et prøveprosjekt. 
Og det ble allerede i forberedelsene til dette rotaryåret foreslått at vi skulle legge ut 
månedsbrevene i levende bilder.  

Prøveprosjektet ble gjennomført i samarbeid med Guvernør Bjørn Aas, Per Simon Mustvedt og 
DICO. Alle de 12 månedsbrevene ble lagt ut som videosnutter som hver hadde i gjennomsnitt 60 
visninger. Videosnuttene ligger nå også tilgjengelig på distriktets hjemmeside 
(http://d2290.rotary.no/) under Past Guvernør Bjørn Aas. 

Oppfordring til alle klubbene: 

Ved overgang fra gammel til ny webløsning ble det foretatt en opprydding og omorganisering av 
distriktets hjemmeside. Jeg vil oppfordre alle klubbene til å gjøre seg kjent med innholdet. Kom 
gjerne med forbedringsforslag. Det er viktig for oss at klubbene enkelt finner frem til felles 
ressurser. 

Sist men ikke minst vil jeg oppfordre alle klubbene om å ta kontakt dersom de gjennomfører 
prosjekter/aktiviteter som vi bør få vist frem på distriktets hjemmeside / Facebook. Det er viktig 
å få vist frem alt det gode arbeidet som gjøres rundt i klubbene!  Tips om aktuelle nyhetssaker 
rettes til Per Simon Mustvedt (e-post: per.simon@mustvedt.no). Husk å ta bilder! 

 

Vil takke for godt samarbeid og ser frem til fortsettelsen... 
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Distriktskonferansen.  
 

Hovedtema for konferansen: "UNGDOM" 

Distriktskonferansen for distrikt 2290 ble arrangert i Stavern 5. og 6. september 2015. 

Interessante foredragsholdere tok opp temaet Ungdom i sine foredrag. 

 "Med Ungdom i fremtiden" v/ Sponsor Manager i Adecco Espen Lund 
 "Ungdom vår fremtid" v/ tidligere MDYEO Lena J. Mjerskaug 

Lørdag 5.september holdt RI-presidentens representant, PDG Samuel Owori, et inspirerende foredrag som 
også inneholdt en hilsen fra RI presidenten.  

DG Nils F. Salén hilste fra de nordiske distrikter, og DG Jan Moslet hadde hilsen fra de norske distriktene. 

En interessant, inspirerende og spennende konferanse avsluttet søndag 6.september. 

 

   

 

Generalforsamling/årsmøte i Distrikt 2290 

Generalforsamlingen ble gjennomført søndag 6. september 2015 

37 av distriktets klubber var representert. 

 Distriksekretær Inger Berit E. Mjølund la fram årsmelding for året 2014/2015.  
o Denne ble godkjent. 

 Distriktkasserer Astrid Borøy orienterte om resultatregnskap og balanse. 
o Resultatregnskapet ble godkjent 

 PDG Elisabet Stray presenterte Liv Kristin Crame Melby (DGN)  
 Njål Gjennestad la fram årsmelding og regnskap for Interesseforeningen.  

o Begge deler ble enstemmig godkjent.  
 Orientering om vedtektsendring v/PDG Ingrid Grandum Berget 

o Saken ble tatt til orientering 
 

På presidentsamlingen 8. – 9.januar 2016 ble det avholt EKSTRAORDINÆR 
GENARALFORSAMLING/ÅRSMØTE I DISTRIKT 2290  

 Valg av District Governor Nominee (DGN)for a ret 2017/2018 
o Erik Gran ble presentert pa  a rsmøtet og valgt til til DGN og styremedlem. 
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NORFO og Distriktsrådet v/ Ingrid Granum Berget 
 

Norsk Rotary Forum, Norfo 

PDG Ingrid Grandum Berget, leder av NORFO i 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 Marianne Smith Magelie. Flere av 
våre medlemmer har hatt oppgaver i NORFO også dette rotaryåret. Halvor Thommesen fra 
Langesund RK har hatt økonomiansvaret og PDG Edrund Olaisen, Langesund RK, er medlem av 
kommunikasjonskomiteen (Har tidligere i en årrekke vært leder).  

Høstmøtet ble avholdt 24. oktober 2015. 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.  
 Digitale tjenester i NORFO, oppgradering til ny plattform - status og framdrift                                                
 «Light up Rotary» multidistriktsplan for profilering og omdømmebygging av Rotary 
 Handicamp 2016 
 Rotary Norden 
 Rapport om aktivitet i Inner Wheele og Rotaract 

 

Vårmøtet ble avholdt 1. april 2016. NORFOs budsjett for Rotaryåret 2016/2017 ble enstemmig 
vedtatt. Status for oppgaver som løses i fellesskap ble gjennomgått og diskutert. Bl. a.: 

 «Light up Rotary»s 3 års prosjekt  
 Presentasjon av nytt medlemsnett 
 Momskompensasjon for klubbene, endringer fra 2015 
 Ungdomsutvekslingen. Vedtak av revidert håndbok på multidistrikts- og distriktsnivå 
 Rotary Norden, Mål og planer for 2016-2017 
 Handicamp i fremtiden 

 

I tillegg ble det gitt en orientering om Rotary Leadership Institute (RLI) 
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Strategisk planlegging og lovrådet. v/ Fred Schwabe –Hansen 
 

Strategisk planlegging i distriktet. 
 
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 2015/2016 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. 
 
Distriktets 3-årsplan ble diskutert ofg rullert på ledersamlingen. Målene i 3-årsplanen ble deretter 
presentert for de innkommende presidentene på PETS. Målbare enheter som direkte involverer 
klubbene, f.eks. overføring til Annual Giving og antall nye medlemmer ble korrigert i forhold til 
innspill fra presidentene. 
 

Rotarys lovråd 
 
Rotarys lovråd (Council on Legislation) møtes hvert 3. år for å behandle forslag til endringer i 
Rotarys lovverk (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. Lovrådet 
møttes i år i Chicago 10. – 15. april 2016. PDG Fred Schwabe-Hansen representerte distrikt 2290 i  
årets lovråd. 
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Fristen for å sende inn forslag til lovendringer eller resolusjoner var 31.12.2014. På Etter vedtak 
på årsmøtet i forbindelse med Distriktkonferansen 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 ett finsk, 6 svenske og ett 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). 

 
Resolusjoner med tilsvarende formål var også fremmet i 2013 og ble da nedstemt. I år ble begge 
resolusjonene (med modifiserte tekster) vedtatt med store flertall. Forslaget om 
konsulentgjennomgang av RIs og TRFs ble presentert av undertegnede på vegne av distriktene 
som foreslo resolusjonen. 
 
Mens lovrådet i 2013 var preget av begrenset vilje til å gjøre endringer, var det i år en klar 
dreining mot ønsker om fornyelser av Rotary. Flere av de mest omfattende forslagene ble vedtatt 
med betydelig flertall. 
 
Lovrådet behandlet 117 forslag til lovendringer. 45 forslag ble trukket før de ble behandlet. 
Lovrådet vedtok 48 av de behandlede. Av 64 resolusjonsforslag ble 27 trukket. 13 resolusjoner ble 
vedatt. 
 
Det sannsynligvis viktigste av alle vedtak var godkjennelse med mer enn 80% av stemmene av 

lovforslag 16-21, som åpner for fleksibilitet i organisering og drift av klubbene. Selv om ikke 

standard kravene ble endret, ble det vedtatt at i motsetning til tidligere, kan klubbene i sine 

vedtekter vedta avvik fra Standard Rotary Club Constitution på noen områder (tidligere var 

kravene i standard Club Constitution alltid obligatoriske: 

 

Klubbene kan for fremtiden 

 Bestemme når og hvordan (og hvor ofte!) klubbene skal holde sine møter Dog stilles det 

krav til alle klubber at de skal holde minst 2 møter pr måned. 

 Modifisere eller helt eliminere krav om minimum fremmøte og om evt. strykning av 

medlemmer med lavt fremmøte 

 

Forslaget var fremme av RI Styret som en klar tilbakemelding om at de har lyttet til krav fra 

klubbene om større fleksibilitet i organisering og drift. 

 

I samme retning var et vedtak om utvidelse av muligheten for å avlyse et møte i forbindelse med 

offentlige helligdager fra dager hvor helligdagen faller på dagen for et møte, til alle møter i en uke 

hvor det er en offentlig helligdag. 

 

Et vedtak som fikk stort flertall etter en lengre debatt gjaldt de seks spesifikke kriteria som er satt 

for Rotarymedlemskap i Rotarys Grunnlov paragraf 5, som ble strøket og erstattet med det enkle 

krav at et medlem skal være en person med god karakter som har god anseelse i erverv eller 

samfunnet, og er villig til å tjene til nytte for samfunnet. 

 

Lovrådets arbeidsoppgaver endres til å begrense seg til lovforslag (Bylaws og Constitution) og 

skal fortsatt møtes hvert 3. år. Det ble vedtatt å opprette et nytt forum – Council On Resolutions 

som skal «møtes» årlig via elektronisk kommunikasjon. Prosessen for å fremme 

resolusjonsforslag blir tilsvarende den nåværende CoL prosess, men med kortere frist:  
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Distriktenes størrelse varierer. Det ble vedtatt en rett for RI Styret til å kunne endre 

distriktsgrenser nå et distrikt har mer enn 100 klubber, eller mindre enn 1.100 medlemmer.  

 

RI kontingent ble vedtatt økt med US$ 4.00 pr år fom. 2017/2018 til US$60 pr medlem (opp til 

US$ 68 pr medlem i 2019/2020. 
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Medlemsutvikling v/ Laila Lerum 
 
MEDLEMSUTVIKLING D 2290 – 2015 / 2016  

D 2290 er i år ett av to distrikter i Norge som har 
medlemsøkning. Resultatet i år viser en økning av 
medlemsmassen på 11 medlemmer. Imidlertid er resultatet 
veldig varierende i de ulike AG- områdene og i klubbene. 3 av de 
5 AG- områdene har økt medlemsmassen.  
Det ble laget en handlingsplan for å snu utviklingen i 2015 / 2016 
under mottoet; Be a gift to the world, og den førte frem! Vi er nå 
på nivå med 2014 igjen og vel så det. Bra!  

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 2015 /2016 var satt til 1930 medlemmer.  
Pr 30.6.16 var vi 1926 medlemmer.  
Det var 4 medlemmer under målet, og 1 medlem mere enn året før. 
 

FRAMDRIFT MEDLEMSUTVIKLING 15/16: 

 PETS mars 2015 

 GUVERNØRBESØK – høsten 2015 

 Pre PETS – høsten 2015 

 Midtvegssamling Januar 2016 

 Medlemsutviklingsseminar 4. og 11. februar 2016 i Porsgrunn og Kristiansand. ( 
Flyttet fra høst til vår for å fart i Våraksjonen!) 

 «Aksjon VÅR 2016» Resultat pr 30.6.16 
 

Medlemsutvikling ble satt høgt på dagorden på PETS 2015 gjennom foredrag og 
gruppearbeid. Etter inspirasjon fra ideologien i RI president Ravis motto Be a gift to the world, 
ble det satt mål for medlemsutviklingen i hver klubb. Tema ble også satt på dagsorden på 
Distriktskonferansen i Stavern primo september 2015 og på alle guvernørbesøk. 
Det ble arrangert Medlemsutviklingsseminarer i Porsgrunn og Kristiansand den 4. og 11. 
februar.  Ansvarlige: PDG Laila Lerum og PDG Fred Schwabe - Hansen   

Tema var: Engasjement og fornyelse av Rotary i et inkluderende klubbmiljø. 
Målgruppe var presidenter, medlemsutviklingsansvarlige og aktuelle styremedlemmer . 
Hvordan kan årets motto «Be a gift to the world»  føre til økt mangfold og engasjement i 
medlemsmassen? Hvordan kan dette engasjementet gjøre klubben attraktiv?  
Det møtte opp om lag 35- 40 personer på hvert av seminarene, og det ble gitt positiv 
tilbakemelding på at seminarene kom etter Midtvegssamlingen.  
Ansvarlig for medlemsutviklingen Laila Lerum har holdt inspirasjonsforedrag i noen klubber i 
løpet av året, og AG-ene har i stor grad sammen med guvernøren bistått i arbeidet med 
medlemsutvikling. 
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På Presidentenes midtvegssamling i januar 
2015 ble fokuset også lagt på å bygge et 
inkluderende klubbmiljø, på omdømmebygging 
og medlemsutvikling med fokus på å styrke 
Rotary. Hva skal til for å nå yngre 
ressurspersoners tankesett i forhold til 
ambisjoner, etiske dilemmaer og global 
tankegang ble drøftet og tatt tak i.  
 

Hva har vi oppnådd innen 
medlemsutvikling for D 2290 i 2015/2016: 

 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 

 30.6.16 er vi 1.926 
  

For 3 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. For 2 år siden mistet vi svært mange, blant annet 
pga at Borre Rk ble nedlagt. I år er vi på god veg framover igjen.  
Vi har fremdeles en jobb å gjøre for å få med flere! Og det skal vi klare!  

Resultat - Medlemsutvikling i AG- områdene samlet sett i 2015 /2016: 
AG- område Telemark: + 6  medlemmer 
AG- område Vest Agder : + 4  medlemmer 
AG- område Tønsberg omr: + 2  medlemmer 
AG- område Vestfold for øvrig: -1  medlemmer 
AG- område Aust Agder: -  6 medlemmer 
 
Klubber som har best netto vekst er :  
I år er det mange klubber som har + 1 eller 2 medlemmer 
Noen har flere: 
Kongsgaard ( 4), Lågendalen( 4), Sande ( 4) Tønsberg ( 3)  Grenland ( 3)   

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.  
 

Medlemsutviklingen vil alltid være summen av den enkeltes klubb omdømme og 
aktivitet i nærmiljøet. Vi har fremdeles en utfordring i å bygge sterkere klubber med et 
inkluderende klubbmiljø som trekker til seg nye medlemmer og ny kompetanse!  
Men vi skal glede oss over årets positive resultat.  
I arbeidet framover vil vi profilere Rotary mer i forhold til fredsarbeid og 
ungdomsutvikling. Neste års motto er Rotary Serving Humanity. Og i dette året fyller 
TRF 100 år og vi har sjanse for at End Polio Now blir en realitet. 
La oss ivre mere for å få flere medlemmer til glede og nytte for Rotarys idealer og 
prosjekter og en selv.  
 SAMLE LEDERE- UTVEKSLE IDEER- GJØRE INNSATS!   
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Interesseforeningen Rotary distrikt 2290 v/ Njål Gjennestad 
 

ÅRSMELDING 2015-2016.  
 
Ungdoms- og tiltaksfondet ble opprettet i 2005 i forbindelse med 
Rotarys 100-årsjubileum.  Til daglig kalles det «interesseforeningen».  
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 deres samarbeidspartnere i Wisconsin.  Det 
samler ungdom over 18 år fra hele verden under mottoet «Peace through understanding».  Da ble 
det lettere for oss 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 2015-2016 bestått av DG Bjørn Aas, DGE Sigurd Arbo Høeg og DGN Erik Gran.  
PDG Njål Gjennestad er valgt som foreningens forretningsfører. 
I året 2015-2016 har det vært økt interesse fra klubbene for stipendet, særlig etter at tidligere 
deltaker Per Benjamin Fonk fra Larvik deltok på presidentsamlingen i januar og fortalte om sine 
erfaringer.  Flere klubber har tatt kontakt og vi fikk to søkere som begge var godt kvalifiserte.  
Sara Sofie Halvorsen Tallaksen fra Mandal og Ingvild Hauglid fra Risør ble tildelt stipend for i år.   
To studenter søkte også, de er litt for gamle til å være deltakere, så de søkte i stedet om å komme 
med som «counselors».  Det ble innvilget av World Affairs Seminar og de har fått gratis opphold.  
Styret for Interesseforeningen har besluttet å dekke reiseutgiftene for dem.  Det er Simen 
Ringdahl fra Skien (studerer i Trondheim) og Bako Ayoub Ibrahim fra Tønsberg (studerer i 
Stavanger).   
Fondet er tilført kr. 30.000 fra distriktet og økonomien er fortsatt god. 
 
 
 
Bjørn Aas                                                 Sigurd Arbo Høeg                                                        Erik Gran  
 
 
Njål Gjennestad 
Forretningsfører 
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INTERESSEFORENINGENS REGNSKAP 2015-2016 
 
NAVN BILAG DEBET KREDIT 
Saldo konto 6320.06.31244   01.07.2015 1  374.230,09 
Renter pr. 31.12.2015 2       5.457,61 
Overført fra Distrikt 2290 3     30.000,00 
Reiseutgifter Per Benjamin Fonk 4               203,00  
Seminaravgift for to deltakere 5            9.405,06  
Reiseutgifter to deltakere Kjevik-Chicago 6          25.894,00  
Reiseutgifter to ledere Oslo-Chicago 7          15.078,00  
Omkostninger                    39,50  
Sum inn   409.687,70 
Sum ut            50.619,56  
Innestående pr. 23.06.2016 – som stemmer 
med saldo i Nordea, konto 6320.06.31244 

  359.068,14 

 
 
 
Njål Gjennestad 
forretningsfører 
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Rotary Foundation. v/ Edrund Olaisen 
 

Årsmelding for TRF-komiteen i distrikt 2290 for rotaryåret 
2015-16   

Komiteens sammensetning: 

DRFC (District Rotary Foundation Chair): Edrund Olaisen 
DGSC (District Grant Subcommittee Chair): Dag Helge Tvedt 
Medlem/rådgiver: Ingrid Grandum Berget 
Controller: Svein Tore Stiansen. 
DGE er poliokoordinator i distriktet: (District Governor Elect) 
Sigurd Arbo Høeg 
Fra nytt rotaryår går ny DGE Erik Gran inn som poliokoordinator 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 september 2015 ble det avholdt 3 sertifiseringskurs for 
klubbene. 39 av distriktets klubber ble sertifisert. Over 90 rotarianere deltok på kursene, og 
kunnskapsnivået om rotaryfondet er sterkt forbedret i klubbene. Komiteens medlemmer har i 
tillegg til kursene deltatt på klubbmøter og arrangement med informasjon om rotaryfondets 
muligheter i dagens system.  
Inntil e-kurs for sertifisering er på plass avholdes ordinære kurs, og høsten 2016 blir det igjen 
sertifiseringskurs er planlagt til 26. september i Tønsberg, 27.september i Kristiansand og 
28.september i Porsgrunn  
Distriktet er allerede sertifisert for rotaryåret 2016-17 
 
GRANTS: 
Global grants:  
Distriktets første Global Grant ble godkjent våren 2016. Kristiansand RK fortsetter sin støtte til 
kreftsykehus Bangla Desh.  Samarbeidsprosjektet mellom Kristiansand Øst RK, Kristiansand Vest 
RK og Kongsgaard RK i Guatemala ble tross meget god jobbing av klubbene ikke godkjent av TRF 
og prosjektet ble avsluttet. Det samme skjedde med Færder sitt prosjekt i Kupiskis, Litauen. 
Nedenes og flere klubber har planer om global grant, og kommende kurs vil ha ekstra fokus på 
retningslinjene for global grants og hvordan vi skal få slike prosjekter gjennomført.  
Det er viktig å merke seg at flere klubber også har prosjekter utenom TRF.  
 
District grant:  
Det kom inn søknader for kr 677.000, mens det var kr 220.000 til fordeling inkludert kr 60.000  
som distriktet bevilget til klubbenes prosjekter. Følgende klubber ble tildelt midler: 
Brevik RK – Sensorisk som for barnehjem i Panevezys, Litauen kr 12.000 
Lågendalen RK – støtte til RYLA kr 1500 
Stokke RK – støtte til utdannelse Lise Davidsen kr 5000 
Bø RK – Ungdomsutveksling 5 studenter kr 10.000 
Sem RK – støtte til utvekslingsstudenter  kr 5.000 
Lillesand RK – støtte til skolegang for barn i Tibet kr 7.700 
Skien RK – kjøp av frukttrær, landsby i Kenya kr 7.700 
Grenland RK – Integrering av flyktningebarn, toårig prosjekt kr 17.000 
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Grøm RK – oppgradering av skolebygg, datasystem og skolemateriell barnehjem Sri Lanka kr 
14.500 
Mandal RK – fritidstilbud realfag og vitenskap 5-7 klasse kr 10.000 
Tvedestrand RK – Skoleuniformer barn slumområder i Nairobi kr 7.700 
Sandefjord Øst RK  – oppgradering av fosterhjem, isolering av hus mm, Birzai, litauen   kr 7.700 
Svelvik RK – støtte til deltakelse i Paralympics ,  kr 5000 
Jarlsberg RK – støtte til incestsenter, kr 3000 
Grimstad RK – støtte til flyktningmottak i Lesbos kr 3000 
Kristiansand Vest RK – Lavo til skole for barn med funksjonshemminger kr 9.800 
Nøtterøy RK -  støtte arrangement for pensjonister i nærområdet kr 2000 
Lyngdal RK – Stipend skoleungdommer i Latvia kr 9.800 
Risør RK – sponser kvinnelig student Gambia kr 5.000 
Kristiansand RK – hjelpeprosjekt kvinner i slumområder Bangladesh kr 7.700 
Notodden RK – aktiviteter for eldre 120 deltakere + 20 studenter kr 5.000 
Horten RK – Ebola prosjekt Liberia, hjelp til foreldreløse barn kr 15.000 
Gimsøy RK – forprosjekt global grant Filippinene,etablering av klinikk kr 13.000 
Holmestrang RK – biotoalettsystem Nsimbi education center, Uganda kr 9.800 
Arendal RK – prosjekt for beboere krisesenter Arendal kr 2000 
KristiansandV+Ø/Kongsgaard RK – utstyr videregående skole San Pedro, Guatemala kr 18.000 
Kongsgaard RK – gapahuk for Lillebølgen avlastningshjem kr 5.000 
Tønsberg RK – RYLA deltaker kr 1500  
 
Grenland RK trakk sin søknad og etter avtale med saksbehandler i Evanston ble pengene fordelt 
med kr 7000 til Holmestrands prosjekt, og kr 10000 til Breviks prosjekt. 
 
Det er økning i klubbenes engasjement i prosjekter, og en god balanse mellom nasjonale og 
internasjonale prosjekter. Tross en viss treghet i rapportering etter avsluttet prosjekt, er det 
forbedring fra tidligere år.     
 
Det har vært gjennomført kontroll av håndtering av prosjektmidler etter vedtatte regler, og 
controller godkjente med anbefaling om mindre justeringer.  
 

100-årsjubileet for TRF (The Rotary Foundation) 
I forbindelse med 100 års jubileet ble det sendt ut brev til alle klubbene med anmodning 
om å markere jubileet, øke innbetalingen til fondet, ha minst et arrangement med fokus 
på fondet og hva det har bidratt til i løpet av 100 år. I tillegg sørge for at klubben og 
medlemmene er gjort godt kjent med hva fondet brukes til: utryddelse av polio – 
fredsstudiene – utvekslinger – stipender og utdanning – humanitære prosjekter – det 
nære samarbeidet med FN og mye annet.  
 
 
DDF midler (district designated fund)  
Distriktet har bidratt med USD 17.000 av DDF midler til bekjempelse av polio. 
Poliokampanjen er avsluttet, men kampen for å utrydde polio fortsetter. Klubbene er 
oppfordret til å fortsette støtten for å nå Rotarys felles mål om å utrydde polio. 
 
Bidrag fra klubbene: 
Totalt for rotaryåret 2015-16 har rotarianere i 39 av klubbene i distrikt 2290 bidratt til Rotarys 
mangfoldige arbeid med USD 93.727.-  
Av dette beløpet er USD 2496 bidrag til polio, to nye benefactors ga USD 2000 i bidrag til 
Endowment Fund og USD 89231 går til Annual fund. Bidragene til Annual Fund gir oss et flott 
resultat med USD 46,64 per capita – og selv om det ble en nedgang fra fjorårets toppresultat, skal 
vi være meget godt fornøyd med klubbenes innsats.  
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For første gang i distriktet hadde en klubb over 200 USD innbetalt til Annual fund. Langesund RK 
markerte seg med 218 USD per capita, og det er et strålende resultat, både i norsk og nordisk 
sammenheng.  
11 klubber nådde distriktets og guvernørens målsetting på USD 65 per capita.  
3 klubber nådde TRF og Rotarys målsetting om 100 USD per capita.  
Det viktigste er at 21 klubber nådde egen målsetting. 
Distriktet oppnådde samlet 82,47 % av årets målsetting.  
 
PHF – Paul Harris Fellow 
Klubbene benytter i økende grad muligheten til å hedre mennesker i eller utenfor klubben for 
innsats som er gjort for Rotary eller i lokalsamfunnet ved å tildele dem en PHF. Rekordmange PHF 
er utdelt dette året.   
 
Klubbene i distriktet er flotte forbilder når det gjelder å støtte opp om vårt eget fond, og 
med 100 års jubileet for fondet foran oss er det en fin mulighet for klubbene til å vise hva 
Rotary gjør for å bidra til en bedre verden.  
Takk til alle som har vært «a gift to the world» ved å bidra til rotaryfondet dette året.       
 
 
Juli 2015 
For TRF-komiteen i distrikt 2290 
Edrund Olaisen 
leder 
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Rapporter fra Assisterende guvernører 
 

Telemark AG-område 

Telemark er igjen samlet til ett rotaryrike!  I løpet av året har Kragerø kommet 
over fra Aust-Agder AG-distrikt, og dermed møtes representanter fra alle de 11 
klubbene i Telemark når vi har samlinger. 

Etter distriktskonferansen møttes de nye presidentene i rotarylokalene i Skien 
for bl.a. å dele erfaringer etter tre måneder som presidenter, de drøftet 
hvordan de kunne få til vellykket komitéarbeid, hjemmesidene, 
fellesarrangementer, ungdomsutveksling, Ryla, og samarbeid mellom 
klubbene. 

Telemarks-presidentene benyttet også tiden – både ved samkjøring til og fra – og på 
midtveissamlingen til å utveksle tanker og idéer. 

Etter en utsettelse pga kollisjon med skolenes vinterferie ble seminaret ”Bli kjent med Rotary” 
holdt i Porsgrunn tidlig i april med ca 20 deltakere. I korte innlegg fra entusiastiske innledere ble 
deltakerne kjent med alt fr Rotarys internasjonale engasjement til ungdomsutvekslingen og en del 
av klubbenes prosjekter. Responsen på tiltaket er god, men fortsatt er det flere klubber som ikke 
benytter dette tilbudet for potensielle og nye medlemmer. 

I slutten av mai var det et presidentmøte for avtroppende og innkommende presidenter der de 
avtroppende delte sine erfaringer, og hvor samarbeid, medlemsutvikling, ungdomsutveksling, 
Rotaract og lovrådets vedtak fra møtet i april var temaer. Der ble det også besluttet å fortsette 
med ”Bli kjent med Rotary”-seminaret, presidentmøtene, men også å trekke inn andre tillitsvalgte 
til disse fellesmøtene. For kommende rotaryår blir det bl.a. kasserersamling med fokus på det nye 
regnskapsprogrammet. 

Gjennom året har AG Per Simon vært i jevnlig kontakt med klubbene via nettet, og han var med på 
9 av de 10 guvernørbesøkene. Han har også deltatt i arbeidet med å få i gang en Rotary-klubb på 
Rjukan, og å starte en Rotaract-klubb i distriktet. Dette arbeidet er ikke i mål. 

Pr 01.03. 16 var det 392 medlemmer i de 11 telemarksklubbene, og det er ventet at tallet vil stige 
til ca 410 ved utgangen av juli. Det betyr at antall rotarianere i Telemark er omtrent uforandret 
det siste året. 

Skien, den 27.05. 2016  

Per Simon Mustvedt 
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Vestfold I AG område 

Rotary-året 2015/16 ble et godt år for de 8 klubbene i AG-gruppe 
«Vestfold 1». På det første presidentmøtet i september drøftet klubbene 
muligheter for økt samarbeid om lokale og internasjonale prosjekter, og 
avtalte en satsing på samarbeid om omdømmebygging via sosiale medier. 
Det ble bestemt å etablere et nettverk for CICO-
er/hjemmesideredaktører.  I   oktober ble det tradisjonelle 
inspirasjonsmøtet «Rotary Kort og Godt» arrangert av Horten Rotary 
klubb, med ca 50 deltagere. De fleste klubbene deltok, med nye 
medlemmer, reflektanter og  andre. I februar arrangerte Vestfold 2 og Vestfold 1 en felles work-
shop   med CICO-er og hjemmesideredaktører som primær målgruppe. 24 deltok, med 
omdømmebygging ved hjelp av sosiale medier som tema. Erfaringer og tips ble delt. Det var 
enighet om å arrangere en ny work-shop i 2016/17, da med parallelle workshoper for CICO-er og 
redaktører.  Møtet i mai ble benyttet til å utveksle spennende punkter i klubbenes mål og planer 
for 2016/17. I tillegg drøftet klubbene ordninger for samarbeid mellom past president, president 
og innkommende president. 

Klubbene arrangerte to intercity-møter. Første møte ble arrangert av Re Rotary klubb, med 
Langøyas framtid som tema. Det andre ble arrangert av Færder Rotary klubb, med Kriminalitet- 
utvikling og forebygging som tema. 

Klubbene arbeidet godt med å styrke klubben, ved aktiv medlemsverving, til dels med nye 
metoder. Dette er ikke enkelt arbeid, men flere av klubbene lyktes godt. Klubbene deltok i et stort 
antall lokale og internasjonale prosjekter. Klubbene hadde et forsterket fokus på 
omdømmebygging og bruk av sosiale medier i den forbindelse. 

På PETS samlet de innkommende presidenter seg, og gjorde nødvendige avtaler for samarbeidet i 
Rotary-året 2016/17. 

 

Morten Svagård 

AG Vestfold I 
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Vestfold II AG-område 

Startet Rotaryåret som AG med å delta og organisere 
distriktskonferansen i Stavern.  

Deltok på klubbesøk sammen med guvernøren på følgende klubber: 

 Stavern Rk 
 Larvik RK 
 Larvik Øst RK 
 Lågendalen RK 
 andefjord RK 
 Sandefjord Øst RK 
 Holmestrand RK  
 Sande RK 
 Svelvik RK 

Var med i planleggingen og gjennomføringen av høstens TRF kurs, meget godt fremmøte i 
Tønsberg. 

Deltok på presidentsamlingen i januar, hvor AGene hadde ansvaret for gruppearbeidet. 

Det ble gjennomført medlemsskapsseminar i Porsgrunn, hvor AGene ledet gruppearbeidet. 

Etter 5 år som AG overtar Berit Reppesgård fra Sandefjord Øst RK, det videre arbeidet som AG for 
de 9 Vestfoldklubbene. 

Ønsker henne lykke til i et inspirerende Rotary miljø 

 

Hilsen  

Dag Tvedt 
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Aust-Agder + Kragerø AG-område 

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

Jeg har vært sammen med Guvernør Bjørn Aas på alle klubbesøkene i 
mitt område. De gangene, og til de stedene det var naturlig, samkjørte 
vi, og det ble dermed god tid til å utveksle tanker og ideer. 

Noen av klubbene har jeg besøkt flere ganger, noen også helt uoffisielt som vanlig gjest. Jeg har 
vært i kontakt med alle klubbene gjennom året, både når det har vært spørsmål eller oppdrag. 

Jeg har arrangert et fellesmøte for presidentene og inc. Presidenter i mitt AG-område, hvor 
møtestedet var Grøm sine lokaler.  

Arendal og Nedenes rotaryklubber har også i år en informasjonsstand på Arendalsuka. Jeg har 
vært med i komiteen som forbereder denne og i den forbindelse har vi fått midler gjennom 
Ungdoms- og tiltaksfondet til Norfo slik at det har vært mulig å anskaffe et telt med Rotary sin 
logo. Dette vil være mulig å leie ut til de klubbene som ikke har sponset innkjøpet. Arendalsuka 
avholdes fra 16. til 19. august 2016. 

Fra og med Rotaryåret 2016-17 er Kragerø overført til AG-området Telemark da det har vært et 
ønske å komme nærmere klubbene i dette området. Jeg takker Kragerø Rotaryklubb for et godt 
samarbeid gjennom 5 år. 

Risør 25.07.2016 

Svein Tore Stiansen AG 
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Vest-Agder AG område 
 
Det ble et godt år for AG-området Vest-Agder. Medlemstallet totalt 
holder seg stabilt for området selv om noen klubber har hatt en liten 
nedgang i antall medlemmer. Noen av disse klubbene kan trenge en 
ekstra oppfølging. Inntrykket mitt er at de aller fleste klubbene driver 
godt med både lokale og internasjonale prosjekter, men også på dette 
området blir det jobbet for at et par av klubbene kan bli bedre. 
 
Mine klubbesøk: 
Som AG har jeg deltatt sammen med guvernøren på alle møtene han har hatt i samtlige klubber i 
Vest-Agder. I tillegg er jeg blitt invitert til enkeltklubber ved spesielle anledninger bl a ved 
utvelgelse av utvekslingsstudenter i Mandal rk. Inntrykket mitt er allikevel at det er få klubber 
som trenger besøk av AG ut over guvernørbesøket. Derimot har jeg fått mange telefoner angående 
opplysninger klubbene trenger. 
 
Andre møter: 
Jeg har deltatt på Distriktskonferansen, presidentsamling, TRF-kurs, Pre-PETS, PETS og distriktets 
samling i Arendal for nytt rotaryår. Dessuten har jeg deltatt som observatør i distriktsrådet ved et 
par anledninger. Jeg var også til stede ved siste guvernørskifte. 
Å delta på disse møtene og samlingene er god læring for meg før jeg skal være DG i 2018/2019. 
 
Oppsummering: 
Det har vært et spennende år med mange gode rotaryopplevelser i møte med hyggelige 
mennesker.  
Klubbene har vært gode til å møte på TRF-kurs og medlemsutviklingskurs. Det tar jeg som tegn på 
at klubbene driver godt.  
 
Påminnelse: 
Men jeg er nå inne i mitt femte år som AG, og jeg trenger avløsning før neste rotaryår. Det blir 
viktig at vi kan finne en ny AG for Vest-Agder i løpet av inneværende år. 
 
Lyngdal 22. august 2016 
 
Gaute Johannessen 
Assisterende guvernør, Vest-Agder 
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Ungdomsutvekslingen.  v/ Tone Kolbenstvedt 
 

ÅRSRAPPORT FOR UNGDOMSUTVEKSLINGEN I  

DISTRIKT 2290 - ROTARYÅRET 2015/16 

Ungdomsutvekslingen skal gi våre ungdommer verdifull erfaring i 
møte med andre mennesker,- fra andre land, og med ulik kultur, 
språk, religion og politiske systemer. Slik sett vil de utvikle sunne og 
gode holdninger og utvise respekt for alle mennesker, uansett 
bakgrunn. Utvekslingsarbeidet er slik sett en viktig del av Rotarys 
fredsarbeid. 

Også dette året har vi hatt fokus på kvalitet på noen viktige områder. 
Dette handler om: 

1. God utvelgelse og forberedelse av outbounds 
2. God oppfølging av outbounds 
3. Grundig gjennomgang av alle opplysninger vedr. inbounds før godkjenning 
4. Forberedelse, opplæring og sertifisering av klubber og vertsfamilier 
5. Regelmessig oppfølging av rådgivere, vertsfamilier og skole vedr. våre inbounds.   

 

Ungdomsutvekslingsarbeidet skal være til nytte og glede for ungdommene selv og til inspirasjon 
for klubber og vertsfamilier. Det er i tillegg fint å merke seg at skolene gir oss svært hyggelige 
tilbakemeldinger på ungdommene våre. 

INBOUNDS. Distriktet har dette året vært vertskap for 9 ungdommer fra hhv. USA, Brazil og Mexico. 
For å styrke klubbens og vertsfamilienes forberedelse ble det holdt sertifiseringsmøter med 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. Ingen early return. 

OUTBOUNDS . Vi sendte i meldingsåret ut 9 ungdommer til 
hhv USA, Brazil og Mexico. Av helsemessige årsaker fikk vi 
en retur i september. Alle ungdommene rapporterer om et 
godt og interessant år, og selv med de mange utfordringer 
de har støtt på, har året modnet dem, utviklet livsstyrke og 
troen på seg selv!   

REBOUNDS. Ungdommene som kommer hjem etter et 
utvekslingsår med Rotary, er ofte godt motiverte for å 
fortsette kontakten med oss. De aller fleste har gjennom året 
blitt involvert i Rotary, de har lært mye om hva Rotary er, og 
erfart en del av hva Rotary gjør! Flere uttaler at de ønsker å 
bli mer involvert i Rotary etter utvekslingsåret! Dette er 
viktig for Distrikt og klubber å følge opp! 
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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, PETS og Ambassadørkurs for nye outbounds. 
Mange av dem har i tillegg deltatt på klubbmøter sammen med DYEO og ass.DYEO. 

 

Både nye og eldre rebounds har 
bl.a bidratt til å profilere Rotary 
under Tall Ship Races i 
Kristiansand, Bluesfestivalen på 
Notodden, Arendalsuka i Arendal 
og Eplefestivalen på Gvarv. 

Rebounds har også ved flere 
anledninger deltatt i lokale 
klubbprosjekter. 

 

Undertegnede har gjennom året 
fortsatt arbeidet med å kontakte 
litt eldre og 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 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 
i våre rotaryklubber!    

NYE KRAV 

Både Rotary International og våre nasjonale myndigheter har i løpet av meldingsåret innført nye 
retningslinjer for ungdomsutveksling. Norske myndigheter stiller krav om politiattest til alle   

utvekslingsorganisasjoner og Rotary International krever i tillegg bakgrunnssjekk av alle 
involverte. For oss betyr dette følgende: 

1. Alle vertsfamilier med medlemmer over 18 år, må fremvise utvidet politiattest for å kunne 
innlosjere mindreårige (mao ungdom under 18 år) 

2. RI krever bakgrunnssjekk av alle involverte i utvekslingsarbeidet. Dette inkluderer 
president, CYEO,  rådgiver (CC) vertsfamilier, DYEO,  ass.DYEO og DG. 

 

Dette stiller ytterligere krav til solid forberedelse av klubber og vertsfamilier. Slik sett er nå alle 
våre klubber og vertsfamilier ”sertifisert” og godt forberedt på å ta hånd om alle våre nye 
inbounds 2016/17. 

FORBEREDELSER TIL UTVEKSLINGSÅRET 2016/17. 

Distriktet er nå klar til å sende ut 11 nye ungdommer. Disse drar til USA, Canada, Mexico, Brazil, 
Argentina, Taiwan og Australia.  
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Ungdommene er godt forberedt gjennom Utvelgelsesprosessen, Ambassadørkurs og Fellesmøtet i 
regi av Multidistriktet. 

 

ARRANGEMENT 

Distriktskonferansen i Stavern, 
4.-6. september. Her deltok 24 av 
våre ungdommer,- en god 
blanding av inbounds og nye og 
gamle rebounds. Lørdag 
ettermiddag bidro de med en god 
times program hvor de i stor 
takknemlighet fokuserte på 
verdien av 
utvekslingsprogrammet. I tillegg 
ble nye vennskapsbånd knyttet 
mellom inbounds og rebounds. 

 

Alle inbounds deltok på 3-dagers kurset ”Introduksjon til norsk språk og kultur.” Dette ble 
gjennomført i Sandvika forut for Høstmøtet. Distrikt 2310 var i år vertskap for Høstmøtet for alle 
inbounds i Norge 16.-18.oktober. Dette var sammenfallende med distriktets konferanse, og våre 

ungdommer hadde en flott presentasjon på Distriktskonferansen på Fornebu 17.oktober. 

 

De fleste av våre inbounds deltok også 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 
med Kollendag og skimuseet. Bygdøy, 
Vigelandsparken og Fredssenteret, og 
en interessant frokost med Bærums 
ordfører, etterfulgt av en solid leksjon 
om norsk demokratiutvikling nasjonalt 
og lokalt. Alt til inspirasjon og 
begeistring for ungdommene! Stor takk 
til Kolsås Rotaryklubb som i 36 år har invitert til dette treffet!  

Den tradisjonelle Europaturen er nå erstattet av en tur i Norge,- ”Norway in a Nutshell”.   

10 dager med flotte naturopplevelser, egenaktiviteter som bl.a. brevandring, sykling og  
kanopadling. Trondheim, Bergen, Geirangerfjorden og Hurtigruta. Denne turen ble en stor 
suksess, og den bekreftelsen vi trenger for å fokusere ytterligere på gode Norgesopplevelser for 
våre inbounds. Kostnadsmessig er dette kun litt mer enn 50% av den tidligere Europaturen på 2 
uker.  
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AMBASSADØRKURS 

Ambassadørkurset for nye outbounds ble avholdt i Bamble lørdag 2 april. Her deltok utreisende 
studenter, deres foresatte, inbounds, rebounds og rådgivere fra klubbene som får inn studenter 
2016/17,-  i alt 47 deltakere. 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. Det har vært fint å kunne presentere alle våre 8 tilbud/muligheter for ungdom/unge 
voksne. Vi har dessverre erfart at mye av dette er ganske ukjent for rotarymedlemmene. 

DISTRIKTETS KVANTITATIVE MÅL har vært 22 utvekslinger. Vi er dessverre ikke der. Altfor mange 
klubber husker altfor godt den/de dårlige erfaringene klubben hadde for mange år tilbake, og de 
er derfor ikke klare for en ny utveksling. Et annet argument er høy alder i mange klubber, og i 
noen klubber er økonomi en annen årsak til liten utvekslingsaktivitet. Vi ser at rekruttering av 
yngre medlemmer kan bidra til fornyet engasjement i dette programmet. 

Det har vært helt nødvendig å arbeide målrettet for å sikre god kvalitet slik at utveksling blir gode 
opplevelser for alle involverte. Vi har derfor også bistått klubbene i oppfølging når noe har blitt 
vanskelig, og slik sett klart å snu bl.a. uønsket atferd. Vi bør derfor glede oss over solid nedgang i 
early returns de siste årene.   

MULTIDISTRIKTET 

bistår distriktene med korrespondentarbeid og ivaretar alle distriktsovergripende oppgaver, som 
språk- og kulturkurs for inbounds, fellessamling for alle outbounds, Holmenkolltreff og Norgestur. 
I tillegg reiseadministrasjon og forsikringsavtaler for våre outbounds. Multidistriktet har i 
meldingsåret også ivaretatt et mer omfattende sertifiseringsarbeidet på vegne av våre 6 norske 
distrikter.   

DIVERSE MØTER OG KONFERANSER 

DYEO og ass.DYEO deltok begge på Distriktskonferansen, og på Multidistriktets møte i oktober. 
DYEO deltok i tillegg på Multidistriktets møter i januar og juni, pluss møte mellom Norfo-styret og 
DYEO’ene 10.juni. DYEO deltok også på DYEO-møtet 1.mai. 

DYEO deltok på årets Pre-Convention og Convention i Seoul, og det bør bemerkes at  
PreConvention bør være en meget aktuell møteplass for alle som arbeider med Youth Exchange.  

Undertegnede har også deltatt på Distriktssamlinger og på PETS.   

SERTIFISERING 

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

ØKONOMI 

Vi har i perioden hatt et rammebudsjett på kr 75 000, og regnskapet er ført av distriktskassereren.  
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CAMPS/ROUNDTRIP 

De tre klubbene Arendal, Porsgrunn og Sande var gjennom to uker i august vertskap for 14 
ungdommer fra 13 land,- i alderen 17-20. Et godt og variert program ”From Coast to Mountains” 
hvor ungdommene startet bli-kjent-øvelsene på Torungen fyr i stormfult vær! De fisket, badet og 
tilberedte mat fra havet. De lærte om vår kystkultur, om havforskning og om norsk demokrati. De 
besøkte fjell og vidder og lærte også noe om utviklingen av industrisamfunnet på Rjukan, og om 
den krigshistorien vi kjenner derfra. Mange flotte aktiviteter og solid utvikling av vennskap på 
tvers av alle grenser. Solid og godt gjennomført, og stor takk til våre tre vertsklubber!  

Distriktet tildelte hver av de tre arrangørklubbene kr. 5.000. 

Det har i den sammenheng blitt uttrykt ønske om et større bidrag fra Distriktet, da felles 
overnatting som jo bidrar til god gruppeutvikling, men er samtidig kostnadskrevende 
sammenlignet med privat overnatting.  

 

  

Deltakelse på Camps i andre land. 

Distriktets ungdommer viser fortsatt liten interesse for de mange flotte leirtilbudene som ligger 
ute på nettet hvert år. Vi registrerer dog en liten økning i antall søkere til sommerens leirer og 
håper at denne trenden vil fortsette.  

Til slutt vil jeg takke Guvernør Bjørn, Distriktsorganisasjonen og min kjære ass. DYEO Lars for 
godt og inspirerende samarbeid! 

 

Fevik, 24.juni 2016  

Tone Kolbenstvedt 

DYEO 2290 
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Ryla. v/ Thor Asbjørn Andersen 
 

ÅRSRAPPORT FOR RYLA I DISTRIKT 2290 - ROTARYÅRET 
2015/16 

RYLA 2016 ble, som de to foregående år arrangert på Gavelstad Gjestegård i 
Lardal i Vestfold. Fra den 8. til den 15. mars fikk 29 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. RYLA er et av Rotary’s flotteste program for ungdom og det er et 
privilegium å kunne delta i dette programmet. Temaene i 2016 var 
Etablering, Igangsettelse, Ledelse, Etikk, Entreprenørskap og Ungt 
Lederskap. Den tekniske gjennomføringen stod Sandefjord-Øst Rotaryklubb 
for. 

Kurset var meget godt mottatt av ungdommene som kunne anbefale alle 
distriktets klubber å satse på RYLA 2017. Det var 26 klubber som sponset ungdommene i år, 
hvorav tre klubber stilte med to deltagere.  
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Rapport fra nominasjonskomiteen 2015-2016. 
 

Rapport fra Nominasjonskomiteen for valg av 
distriktsguvernør (DG) for året 2018-2019 

 
Nominasjonskomiteen gjennomførte en prosess som startet i september 2015 og ble avsluttet i 
april 2016 

På grunn av at tidligere valgte DG 2017 – 2018,  Liv Melby, trakk seg fra vervet, kom Tønsberg 
Rotary klubb opp med en ny kandidat. Erik Gran.  Han ble i henhold til gjeldende prosedyre valgt 
til ny DG 2017 - 2018. 

Lyngdal Rotaryklubb kom opp med kandidat for året 2018 – 2019. Det er AG Gaute Johannessen. 
Han ble i henhold til gjeldende prosedyre valgt til DG for 2018 – 2019. 

Klubbene ved 44 presidenter fikk presentert Erik Gran og Gaute Johansen på 
PETS/Distriktssamling 12 mars 2016. 

Begge kandidater er innmeldt til Rotary International 

Komiteen har bestått av: 

DG Bjørn Aas 

IPDG Svein Eirik Jensen ( Vikar PDG Ingrid Granum Berget ) 

DGE Sigurd Høeg 

 

Bjørn Aas 

DG Distrikt 2290 

2015-2016 
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Guvernørskifte 25.6.2016 
 

Et nytt Rotaryår starter alltid 1. juli.  

Guvernørskiftet for Distrikt 2290 fant sted i 
Stavern i Hotell Wassilioffs lokaler. Stedet innbød 
til et tradisjonelt opplegg. Dette ble den ytre 
rammen omkring arrangementet som var preget 
av hyggelige taler og en deilig fiskesuppe.  

Guvernør Bjørn Jahren Aas 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 Sigurd Arbo 
Høeg fikk overrakt kjede fra DGEBjørn Aas 

Et nytt Rotaryår ligger foran oss. Rotaryhjulet ruller videre… 

 

Guvernør Sigurd Arbo Høeg overtar ledelsen i et distrikt med aktive klubber, stabilt medlemstall, 
og med prosjekter både internasjonalt og lokalt.  

«Be a gift to the world» har vært temaet for dette Rotaryåret, og Sigurd Arbo Høeg så en naturlig 
sammenheng mellom dette temaet og neste års tema som er: Rotary Serving Humanity 

Han gav utrykk for at han gledet seg til kommende Rotaryår og satser på et godt samarbeid med 
alle i organisasjonen. 

 
Lars Erik Halle 

Distriktssekretær 
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Resultatregnskap og Balanse 
Resultatregnskap 
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