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E-post: gautejo42@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

Denne håndboken skal være et praktisk hjelpemiddel som vi håper letter det daglige 
arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det viktigste stoffet som dere 
bør ha tilgjengelig. Håndboken fordeles med tre eksemplarer til hver klubb for 
sekretær, kasserer og president. 
Informasjonen i håndboken er også ment å lette samarbeidet mellom klubbene og 
distriktet og klubbene imellom. Her finnes kontaktinformasjon til kollegaer i alle 
klubbene og til distriktsorganisasjonen. Arbeidslisten som ligger bakerst er et årshjul 
med oversikt over oppgaver, frister og hvem som er ansvarlig for hva. Sammen med 
veiledninger og retningslinjer forøvrig tror vi dette er gode hjelpemidler for å løse den 
viktige oppgaven dere står overfor.  
Også i år har vi tatt med et vedlegg som viser hvordan en kommer inn i 
medlemsnettet og Rotary Club Central (Rotary.org). Det er viktig at klubbene 
benytter Rotarys medlemsnett (http://d2290.rotary.no/no/medlemsnett) for å 
oppdatere medlemslister og Rotary Club Central for å legge inn måltall og 
måloppnåelse. 
Den trykte utgaven av distriktets håndbok revideres hvert år, mens nettutgaven 
revideres fortløpende. Det vil si at det er nettopp nettutgaven som er mest korrekt. 
Nettutgaven er tilgjengelig på distriktets hjemmeside ( www.d2290.rotary.no ). Vi 
setter stor pris på tilbakemeldinger som kan gjøre boken bedre.  
Rotarys motto er «Service above Self» – å gagne andre -  fordi det er det mest 
meningsfylte vi kan gjøre med livene våre, og vi har 4-spørsmålsprøven fordi høye 
etiske krav trengs og går ikke av moten. Gjennom kunnskap kan vi utnytte de mange 
muligheter som er i Rotary for å gjøre verden bedre. Samarbeid mellom klubber og 
med andre organisasjoner kan øke virkningen og omfanget av arbeidet vårt.  
Vi vet at trivsel og humor er viktig for frivillig innsats. Dere finner flere gode tips for å 
få en levende og aktiv klubb i denne boken. Som guvernør vil jeg sette fokus på 
temaet «inkluderende klubbmiljø», og dette vil bli sentralt når jeg besøker 
klubbene høsten 2018. 
Distriktsorganisasjonen står til deres disposisjon, og vi vil gjøre det vi kan for at 
klubbene skal få den hjelp og støtte dere trenger. Ta kontakt om det er noe dere 
ønsker hjelp til eller vil diskutere. Sammen skal vi ta vare på tradisjonene og 
videreutvikle Rotary! Jeg ønsker alle presidenter, sekretærer, kasserere, komitéledere og 
andre nøkkelpersoner lykke til med forberedelse og gjennomføring av rotaryåret 2018 - 
2019 og håper på et godt samarbeid med dere alle. 
  
Gaute Melhus Johannessen  
Distriktsguvernør 2018 - 2019  
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RI PRESIDENT 2018-19 
 

     BE THE INSPIRATION 

Siden Rotary ble grunnlagt for 113 år siden, har organisasjonens rolle i verden og i 
medlemmenes liv vært i kontinuerlig utvikling. I den spede begynnelsen ga Rotary 
medlemmene mulighet til å bygge fellesskap, vennskap og nettverk i sine lokalsamfunn. 
Ganske fort fant arbeid for samfunnsengasjement, tjeneste, sin plass i Rotary, og etter hvert 
som organisasjonen vokste, vokste også innflytelsen. Etter hvert har Rotarys 
samfunnsengasjement endret livene til familier og lokalsamfunn over hele verden. Vi dannet 
partnerskap og fokuserte våre bistandsprosjekter for å øke effekten. Vi lanserte verdens 
største offentlig-private helseinitiativ, ved å danne partnerskap med regjeringer, 
internasjonale organisasjoner og utallige lokale og regionale helseforetak for å utrydde 
polio. Stadig oftere kom medlemmer til oss, ikke bare for å søke vennskap, men for å kunne 
bidra til å gjøre noe godt. 

Rotary er fortsatt, og vil alltid være, den organisasjonen Paul Harris så for seg: et sted der 
mennesker fra alle verdens kanter kan komme sammen for å bli noe større enn seg selv. 
Rotary gir i dag noe av enestående og varig verdi: Muligheten til å være en del av et globalt 
nettverk av mennesker som har talentet og evne til å forandre verden. Vi er menn og 
kvinner som tror på kraften av aktiv innsats for samfunnet for å gjøre en global forskjell - og 
sammen har vi kapasitet og ressurser til å oppnå nesten hva som helst. 

Globalt er Rotary mer relevant enn noensinne, og potensialet for å gjøre verden til et bedre 
sted er enormt. Men, dessverre er det mange som ikke fullt ut forstår hva Rotary er og gjør. 
Selv innenfor våre egne klubber er det rotarianere som ikke vet nok om Rotary til å gjøre 
nytte av alle mulighetene medlemsskapet gir. 

Rotarys innsats transformerer liv og samfunn. For å få enda større effekt av det arbeidet vi 
gjør, må vi tenke annerledes om vår rolle i Rotary, og om Rotarys rolle i verden. Vi må legge 
større vekt på vårt omdømme, ved å bruke sosiale medier for å styrke medlemsskapet og 
tiltrekke oss partnere som kan bidra til  å oppskalere vår innsats.  Vi må fokusere på store 
prosjekter som har varig effekt og bruke nødvendig tid på planlegging av prosjekter som 
strekker seg ut over rotaryår og valgperioder. Men  viktigst av alt, vi må være inspirasjonen, 
«Be the Inspiration», til positiv endring, inspirere våre klubber, våre lokalsamfunn og vår 
organisasjon til å møte dagens utfordringer med mot, optimisme og kreativitet. 

Som Paul Harris sier, «Rotary er et mikrokosmos av en verden i fred, en modell nasjoner vil 
tjene på å følge». For meg er ikke Rotary bare et forbilde, men en inspirasjon. Den viser oss 
hva som er mulig, inspirerer oss og viser vei til handling – og til å ble en inspirasjon til vår 
verden. «Be the Inspiration». 

 
Barry Rassin 
President, Rotary International, 2018-19 
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ROTARYS GRUNNLAG 
 

”Service Above Self” 
 

... ved å 
 

• lære våre medmennesker å kjenne 
 

• stille høye etiske krav til oss selv,  
i yrke og samfunnsliv, og vise respekt  
og forståelse for alt nyttig arbeid 
 

• søke å virkeliggjøre Rotarys idealer 
i vårt privatliv, yrkesliv og  
som samfunnsborgere 

 

• arbeide for internasjonal forståelse  
og fred gjennom vennskap over  
landegrensene mellom mennesker  
fra alle yrker 
 

• Rotarys ungdomssatsing:  
Ryla, Ungdomsutveksling og 
Rotaract m.m. 
  

 

FIRESPØRSMÅLSPRØVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KLUBBTJENESTE 

 
YRKESTJENESTE 

SAMFUNNS-TJENESTE 

INTERNASJONAL 
TJENESTE 

1. 
Er det sannhet? 
 

2. 
Er det rettferdig overfor alle 
det angår? 

3. 
Vil det skape forståelse og 
bedre vennskap? 

4. 
Vil det være til det beste 
for alle som det angår? 

 
UNGDOMSTJENESTE 
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YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE 

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:  

• Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre.  
 

• Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de 
moralske normer i samfunnet.  
 

• Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.  
 

• Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, 
konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med. 
 

• Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 
 

• Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge 
mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker.  
 

• Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min 
yrkesvirksomhet.  
 

• Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i 
yrkesmessig sammenheng.  

 

Future Vision Plan : 6 fokusområder 
 

• Fred og konfliktforebygging/løsning 

• Sykdomsforebygging 

• Vann og sanitær 

• Barne- og mødrehelse 

• Grunnutdanning og leseferdighet 

• Økonomi og samfunnsutvikling 

 
 

Rotarys internasjonale strategiske plan 
 

• Støtte og forsterke klubber 
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• Fokusere på, og forsterke den humanitære innsatsen 

• Styrke omdømmet og kunnskapen om Rotary 

RI-PRESIDENTENS MÅL FOR KLUBBENE 
 
NY VISJON FOR ROTARY INTERNATIONAL: 
 
Together we see a world where people unite and take action to create lasting change 
– across the globe, in our communities, and in ourselves. 
 
STØTTE OG STYRKE KLUBBENE 

 
Oppnå minst tre av følgende mål: 

• Øke medlemstallet med netto ett medlem 

• Bli bedre til å holde på gamle og nye medlemmer 

• Øke andelen kvinner 

• Minst 60% av klubbens medlemmer har innrapportert fødselsdagen sin i My 
Rotary 

• Etablere eller bidra til å etablere en ny Rotaryklubb 

• Foreta en gjennomgang av medlemmenes klassifikasjon og yrker og rette 
rekrutteringsarbeidet mot yrkesgrupper som ikke er representert 

 
FOKUSER PÅ OG ØKE HUMANITÆRE INNSATSER 

 
Oppnå minst tre av følgende mål: 

• Støtte et Rotary Community Corps 

• Støtte en Interact-klubb eller en Rotaract-klubb 

• Bidra med minst 100 USD pro capita til Annual Fund 

• Øke antall medlemmer som er involvert i service-prosjekter 

• Lag et arrangement til inntekt for, eller for å fokusere på, Rotarys rolle i arbeidet 
for å utrydde polio 

• Gjennomføre et betydelig lokalt eller internasjonalt service-prosjekt innenfor et av 
Rotarys seks fokusområder 

 
FORBEDRE ROTARYS OMDØMME OG ALMENHETENS KJENNSKAP TIL ROTARY 

 
Oppnå minst tre av følgende mål: 

• Legge inn vellykkede prosjekter i Rotary Showcase som viser detaljerte 
aktiviteter, antall frivillige timer og innsamlede midler 

• Bruke maler, People of Action-materiell og andre ressurser i tråd med Rotarys 
retningslinjer for profilering 

• Sørge for at klubbens medlemmer kontakter og snakker med media for å fortelle 
om klubbens og Rotarys historie 

• Lage et arrangement for Rotary alumni og fokusere på Rotarys muligheter for å 
bygge nettverk 

• Videreføre eller etablere et partnerskap med en bedrift, offentlig myndighet eller 
frivillige organisasjon og arbeide sammen om et prosjekt 
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• Støtte en utvekslingsstudent eller en deltaker på RYLA 
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KLUBBPRESIDENTENS ANSVAR OG OPPGAVER 
 
Ansvar - som klubbpresident har du ansvar for å lede og inspirere klubben. En god og 
effektiv klubb kjennetegnes ved at den: 

• Beholder eller øker medlemsmassen gjennom året 

• Gjennomfører gode prosjekter lokalt og/eller internasjonalt 

• Støtter The Rotary Foundation både finansielt og gjennom deltagelse i program 

• Bidrar til å utvikle ledere utover klubbnivå 

• Bidrar til at klubben har et positivt omdømme i lokalsamfunnet 
 
Oppgaver 
Som innkommende president: 

• Planlegge gjennomføringen av Rotary-året og etablere et styre. Gi komitéene 
oppgaver. 

• Videreføre klubbens vedtatte mål og formulere nye. 

• Delta på Pre-PETS og PETS.  
 

Som president: 

• Lede alle klubbmøter 

• Sørge for å avholde styremøter regelmessig og sette opp møteplan 

• Utarbeide budsjett, ha kontroll over økonomien og sørge for årlig revisjon 

• Holde klubbsamråd (Club Assembly) ved behov, minst 2 ganger i løpet av året 

• Sørge for at alle medlemmer har oppgaver og føler at de er til nytte 

• Formidle informasjon fra distriktsguvernøren og Rotary International (RI) 

• Holde kontakt med distriktsguvernøren, assisterende guvernør og 
distriktsorganisasjonen, som har som oppgave å være serviceorgan for klubbene  

• Holde fokus på og informere om RI presidentens motto og satsingsområder 

• Tilrettelegge for guvernørbesøket 

• Delta på Distriktskonferansen i Lyngdal 31.8.-2.9. 2018, inkludert årsmøtet, og 
oppfordre klubbens medlemmer til også å delta. 

• Delta på presidentsamling   

• Løpende å informere sin etterfølger i klubben 

• Følge opp punktene i arbeidslisten der de viktigste oppgavene er plassert i et årshjul 
og fordelt på president, sekretær og kasserer. 

Klubbpresidentens rolle og ansvarsområder er forøvrig mer utførlig beskrevet i Lead your 
club : President, 2016 - 2019 https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/president  
 

Minimumskrav til klubbene 

• Betale medlemskontingenten til Rotary International 

• Gjennomfører gode prosjekter lokalt og/eller internasjonalt 

• Ta imot besøk av guvernør, assisterende guvernør og eventuelt andre 
representanter for RI 
 

 

 
OPPGAVER OG GJØREMÅL BØR DELEGERES, 

MEN ANSVARET ER PRESIDENTENS GJENNOM HELE ÅRET! 
 

 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/president
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KLUBBSEKRETÆRENS ANSVAR OG OPPGAVER 
 

Distriktssekretær 
Aud Løwø Nilsen 
Lyngdal RK 
Mobil: 959 76 478 
E-post: aud.l.nilsen@gmail.com 
 
 
 
 
 

Sekretærens hovedoppgaver 
Sekretærens oppgaver i henhold til Lead your Club: Secretary 2016 – 2019: 
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/secretary  

• Føre medlemsfortegnelse og holde registeret ajour til enhver tid på Medlemsnett 
(http://medlemsnett.rotary.no) 

• Rapportere fremmøte online på Medlemsnett innen 10. i etterfølgende måned 

• Sende innkallinger til klubbmøter, styremøter og komitémøter i samarbeid med 
presidenten 

• Skrive og oppbevare referater fra slike møter http://medlemsnett.rotary.no 

 
Møteplikten 
Klubbene har nå en større fleksiblitet i valg av møtefrekvens og møteform. På Lovrådets 
samling (CoL) i 2016 ble det gjort mange endringer som har betydning for klubbenes 
hverdag. Alle klubbene må nå sette i gang arbeidet med å revidere sine lover og vedtekter 
slik at de samsvarer med vedtakene på CoL 2016. (CoL = Council on Legislation).  
 
Som kjent har alle distriktene en representant i Lovrådet og i D2290 var det Fred Schwabe-
Hansen som deltok. Nå er det Ingrid Grandum Berget som er vår representant i Lovrådet. 
Begge disse er en viktig ressurs i det arbeidet som nå må gjøres i klubbene for revisjon av 
lover og vedtekter. 2016-versjonen av Manual of Procedure finner du på denne linken:  
https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035 
 
Medlemsregistrering 
Medlemsregisteret skal nå bare holdes oppdatert på det norske medlemsnettet, på 
http://medlemsnett.rotary.no.  
 
Medlemsberegning 
Det finnes to former for medlemskap - Aktivt og Honorært. Medlemsantallet er klubbens 
aktive medlemmer. Honorært medlem teller ikke med. 
Godtatt møtefravær 

• De som av styret er fritatt for nærvær på møter (Permisjon) 

• De som etter 85 års regelen har søkt om fritak for nærvær på møter.  
• Fremmøteprosenten regnes ut med basis i antall medlemmer med møteplikt. Dersom 

et medlem er fritatt etter 85 års regelen, men møter opp, skal vedkommende tas med 
i klubbens fremmøtestatistikk. 
 

 
  

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/secretary
http://medlemsnett.rotary.no/
http://medlemsnett.rotary.no/
https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035
http://medlemsnett.rotary.no/
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Medlemskap og fremmøterapport 
Fremmøteregistrering skal skje via Medlemsnett, som ligger på 
http://medlemsnett.rotary.no. Tilgang til Medlemsnett er beskyttet gjennom brukernavn og 
passord. Med det nye systemet vil vi: 

• Forenkle rapporteringen og samtidig gi en samlet oversikt over medlemskap, 
fremmøte og medlemsutvikling. 

• Ta vare på historikken og gi enkel tilgang til materialet. 

• Legge til rette for grafiske presentasjoner. 
• Rasjonalisere det arbeid og tidsforbruk som går med til denne oppgaven. 

Det ligger brukerveiledning på forsiden til Medlemsnett. 
 
Krav til rapportering 

• Hver klubb skal legge inn fremmøtestatistikken innen 10. i måneden etter. 
• Klubbsekretæren skal fortløpende rapportere endringer i medlemskapet på 

Medlemsnett.  
 

Medlemskort 
Medlemskort bør ikke utskrives før kontingent er betalt for 1. halvår. Medlemskortet bør 
gjelde for et helt rotaryår. 
 
Gjestebok og fremmøtekort 
Sekretæren skal sørge for at gjestene skriver seg inn i klubbens gjestebok, enten de er 
rotarianere eller ikke. Gjelder også for foredragsholdere. Gjestende rotarianere skal motta 
kvittering for fremmøte (fremmøte- eller gjestekort), ofte et prospektkort fra klubben 
hjemsted. 
 
Komiteprotokoller 
Sekretæren har ansvar for at protokollene blir samlet inn ved Rotary-årets slutt (før 1. juli) 
og delt ut igjen til påtroppende komitéledere. Alternativt kan møtereferater o.l. legges på 
nettet. 
 
Valg av styre 
Tillitsvalgte for neste rotaryår skal rapporteres inn på Medlemsnettet  innen utgangen av 
desember. Innkommende president og sekretær bør også legges inn på www.rotary.org. 
 
Diverse materiell 
NORFOs publikasjoner kan bestilles på www.rotary.no. Ved årets start bør sekretæren 
sjekke brevpapir, medlemskort, gjestekort, gaver, oblater etc., og eventuelt bestille nytt fra: 
 

• Håndbøker og annet trykt materiell fra Rotary bestilles hos: 
Norsk Rotarys Medlemsservice 
E-post: klubbservice@rotary.no 

 
• Oblater, vimpler, nåler og annet rotaryutstyr kan bestilles hos: 

Eggen Press Trading   www.eggenpresstrading.no  
Ringåsveien 5      
Postboks 271      
1601 Fredrikstad       
Tlf. 414 49 366     

http://medlemsnett.rotary.no/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/
mailto:klubbservice@rotary.no
https://d.docs.live.net/bde109e9232f95a0/Dokumenter/Rotary/Distriktshåndbok/www.eggenpresstrading.no
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E-post: eggen@eggenpress.no  

KLUBBKASSERERENS ANSVAR OG OPPGAVER 
 

Distriktskasserer 
Arnold Dragland 
Lyngdal RK 
Mobil: 911 64 468 
E-post: ar-dragl@frisurf.no 
 
 
 
 
 

KASSERERENS HOVEDOPPGAVER 
● Føre klubbens regnskap og presentere det for klubben 
● Sørge for betaling av kontingent til RI og bidrag til TRF innen fristen 
● Sørge for betaling av kontingent til Distrikt 2290 

Grunnlaget er med medlemstallet pr. 1. juli og 1. januar 
 

BANKKONTI OG BETALINGSFRISTER D 2290 
Rotary oppgir en dollarkurs for hver måned. Det er viktig at betalinger som gjøres i NOK  
foretas i god tid fra månedsskiftet, slik at ikke det blir endringer i kursen før transaksjonen er 
avsluttet. Ta høyde for at bankene bruker tid fra beløpet er betalt til det betales ut igjen. 

Faktura betales via My Rotary (Manage Club Adm. Club Invoice.) Bruk bankkort 

Formål Konto Frist Ansvar Kommentar 

Kontingent RI  
Rotary International 
Witikonerstrasse 15 
CH – 8032 Zürich 
SWITZERLAND 

6021.07.19736 
USD 30 pr.medlem 
pr. 
halvår + 
USD 1,5 pr. 
medlem i juni/juli 

31/7 - 31/12 
USD 30  
bør betales 
innen 1.01  
USD 30 
bør betales 
innen  30.06 

Klubbkasserer Klubbsekretær gir oppgave til 
kasserer. 
Vi skal betale 30USD 2 ganger pr år 
pr medlem. + 1,5USD pr medlem 1 
gang pr år. 
(er utg. til Council on Legislation, 
CoL) 
 

Kontingent Distriktet 
Rotary Distrikt 2290 
v/ Distr. kasserer  
Arne Kvam  
Conradisgate 5, 3126 Tønsberg 
 

1503.04.03794 
Kr 590 pr. medl. 
pr. år.  

15/9 og 28/2 
Kr. 295,- på 
høsten + kr 375 
for hjemme-
siden og kr. 
295,- på våren. 

Klubbkasserer Oppgi klubbnavn og antall 
medlemmer 

TRF Annual 
Giving Rotary 
International 
Witikonerstrasse 15 
CH – 8032 Zürich 
SWITZERLAND 

6021.07.19736 
 

Anbefalt USD 75 
pr. medlem 

15/02 Klubbkasserer Merk betalingen: 
Annual Giving 2018-2019 
Samt klubbnavn og 
klubbnummer. 

TRF Avtale 
Norsk Rotary 
Forum c/o Visma 
Norge AS Postboks 
335 
1601 FREDRIKSTAD 

1645.15.66524 Lag personlig 
avtalegiro. 

Hvert 
enkelt 
medlem 

Merkes Annual Giving – 
Navn, adresse, personnummer og 
klubb. 
Her gis det skattefritak. 

mailto:eggen@eggenpress.no


      
  
 

16 
 

Adm.kostnader: Hjemmeside 6021.04.03794 375 pr. halvår 
28.02 og 15.09 

Klubbkasserer Kidnr. eller klubbavsender 
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KLUBB- OG MEDLEMSUTVIKLING 2018 - 2019 
 
PDG Laila Lerum 
Porsgrunn RK 
Medlemsutviklingsansvarlig i D2290 
ARC i Sone 16 
Mobil: 913 08 787 
E-post: laila.lerum@altiboxmail.no 
 

 

MEDLEMSUTVIKLING – VÅR JOBB NR 1 
Det viktigste arbeidet i Rotary skjer i klubbene. Derfor er det av stor verdi at arbeidet og livet i 
klubben føles meningsfullt for alle medlemmene. Det er nødvendig at klubbene fungerer godt 
slik at man beholder sine medlemmer og dermed har et godt grunnlag for å rekruttere nye. 
Rotary er avhengig av stadig tilvekst av nye medlemmer for å veie opp for frafall av eldre og 
andre medlemmer som slutter. Medlemsvekst og rekruttering er derfor også i år et hovedmål 
for RIP og for vårt Distrikt 2290. Vi viser til distriktets strategiske 3- årsplan for 2018/2021. 
  
Vår RI President 2018- 2019 Barry Rassin wants Rotary members to Be the Inspiration 
Rassin stressed the power of Rotary’s new vision statement, “Together, we see a 
world where people unite and take action to create lasting change — across the 
globe, in our communities, and in ourselves.” This describes the Rotary that leaders 
must help build, he said. 
 
Klubber som er sterke og gjør en positiv forskjell i våre samfunn, oppnår mål i samsvar med 
Rotarys 3 strategiske prioriteringer: 

• støtte og styrke klubbene, 

• fokusere på og øke humanitære innsatser 

• og forbedre Rotarys omdømme og allmenhetens kjennskap til Rotary. 

Rotary’s hedersutmerkelse/diplom for dette året vil gå til klubber som fullfører aktiviteter 
innenfor disse tre prioriterte områdene. Klubbene har hele Rotary-året – fra 1. juli 2018 til 30. 
juni 2019 til å oppnå disse målene. (Målene er spesifisert i RI Presidentens Tema og Sitat.) 
Gjennom vår database vil Rotary være i stand til å verifisere de fleste av målene som 
klubben har oppnådd. For øvrige mål vil vi kunne bekrefte klubbens prestasjoner gjennom de 
opplysninger som dere registrerer i Rotary Club Central, Rotary Showcase og Rotary Ideas. 
 
Vår Distriktsguvernør Gaute lister opp følgende grunner til å bli medlem av Rotary: 
 

1. Tilgang på nettverk og venner - Rotary rekrutterer fra ulike yrker med ulik bakgrunn 

og kompetanse 

2. Spennende foredrag uke etter uke - det handler om å holde seg oppdatert og få innsikt 

3. Mulighet til egenutvikling - mange rike tillitsverv gir deg mer kompetanse 

4. Yrkesetikk på dagsorden - lederskap står sentralt 

5. Sosialt ansvar og hjelpetiltak - som medlem bidrar du med betydelig hjelp internasjonalt 

6. Sosiale aktiviteter - trivsel - det sosiale gir deg mye 

 

Klubb- og medlemsutvikling er mer enn bare rekruttering. Mye handler om kulturutvikling. 
I dette arbeidet kan det for eksempel benyttes en spørreundersøkelse om trivsel i klubben 
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som kan bidra til bedre dynamikk i klubbarbeidet. Likeledes blir medlemsutviklingsarbeidet 
satt i fokus på PETS og på Presidentsamlingen midtvegs i rotaryåret 2018 - 2019. Både på 
www.rotary.no  og på distriktets side er det gode opplegg for Rotaryskolen i klubben, eller 
som flere klubber kan gå sammen om. Dette vil være gode hjelpemidler for den enkelte 
klubb. Å bygge et inkluderende klubbmiljø er viktig. 
 
Våren 2019 arrangerer Distrikt 2290 regionvise seminarer om klubb- og medlemsutvikling. 
Mange klubber er kreative i arbeidet med medlemsutvikling, og har ideer og tiltak som bør 
deles med andre. Alle klubbene bør være representert på seminaret, gjerne med flere 
deltakere. 
 
Det er viktig at hver klubb oppnevner en Klubb- og medlemsutviklingsansvarlig som sammen 
med presidenten og medlemskomiteen driver arbeidet framover gjennom hele rotaryåret. 
Medlemsmassen i klubbene bør utgjøre en god representasjon av yrkesmangfoldet i 
klubbens område, både kvinner og menn, eldre og yngre, personer med forskjellig etnisk 
bakgrunn, livssyn og interesser. 
 
Nye medlemmer vil tilføre klubben kompetanse og medvirke til aktivitet i klubben. Rotary skal 
gi muligheter til egenutvikling mht. yrke, interesser, hobbyer m.m. Rotary skal skape 
vennskap over landegrensene. Å tilby mentoring/ veiledning til ungdommer og andre 
interesserte i yrkesvalg og ledelse vil kunne gi Rotary et godt omdømme. 
AG-ene og Medlemsutviklingsansvarlig i D 2290 vil gjerne være med å bistå den enkelte 
klubb i arbeidet med medlemsutvikling. Vi ønsker å være en resurs og samarbeidspartner for 
hver klubb og være en tankesmie for nytenkning og problemløsning 
For å kunne gjøre det på en god måte, er vi avhengige av at klubbene tar kontakt med oss. 

La oss ta grep for 
en aktiv klubb- og 
medlemsutvikling 
i klubbene - 
sammen! 
 
 
 

 

 
Opptak av nye medlemmer i Porsgrunn RK 
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AG’ENES ANSVAR OG OPPGAVER 

Assisterende guvernører (AG) 
Distriktet har 5 assisterende guvernører, populært kalt AGer. De har ansvaret for ca. 10 klubber 
hver. Deres rolle er å hjelpe klubbene til å bli mer effektive, og å bistå klubbene når det er ønsket.   
De er en viktig ressursgruppe som kan bidra med kunnskap og praktisk hjelp. Deres funksjonstid er 
vanligvis 3 år. De rekker derfor å bli godt kjent med klubbene og klubbenes medlemmer. En viktig 
oppgave er å arrangere 1-3 årlige presidentsamlinger i eget AG-område. Her er en oversikt over 
oppgaver, fordelt innenfor våre 3 strategiområder. 

Klubben 

• Delta på møter med klubbene i sin region  

• Etablere kontakt mellom presidentene i sin gruppe av klubber, gjøre presidentene kjent med 

hverandre, legge til rette for intercitysamlinger, samarbeidsmøter og åpne møter 

• Formidle synspunkter til distriktet i saker som klubber ønsker å ta opp 

• Skape forståelse for distriktets målsetninger og følge disse opp 

• Bistå guvernøren med å aktivisere klubber som arbeider tungt 

• Bistå guvernøren med å finne folk til distriktsoppgaver  

• Bistå klubben i forberedelser til guvernørens klubbesøk  

• Delta på PrePETS, PETS, Distriktssamling og Distriktskonferanse 

• Stå til disposisjon for klubbene med råd om medlemsutvikling, medlemsorganisering, 

rekruttering m.m. 

• Ved behov bistå klubbene med Rotary-opplæring.  

• Bistå i arbeidet med å ta i bruk Medlemsnettet og Club Central (www.rotary.org) 

Humanitær innsats  

• Legge til rette for møteplasser der fellestiltak som ungdomsutveksling, Ryla og intercitymøter 

kan diskuteres. 

• Formidle kontakt til distriktets spesialister innenfor Rotary Foundation, Camps og 

ungdomsutveksling og motivere til innsats innenfor disse områdene. 

• Stå til disposisjon for klubbene med formidling av råd om prosjektarbeid. 

Omdømme og kunnskap om Rotary 

• Stå til disposisjon for klubbene med råd om Public Relation. 

• Oppmuntre til aktiv bruk av Rotarys nettsider og sosiale medier. 

 

  

http://www.rotary.org/
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TIPS FOR EN AKTIV OG FREMGANGSRIK KLUBB 
 

Klubber som lykkes kjennetegnes ved at de fremmer innovasjon og fleksibilitet. 
 

• Hvordan ser klubben deres ut?  

• Er den morsom og energisk?  

• Er den fremstående og er dere stolte av den?  

• Har den sin egen identitet?  

• Har den en signaturaktivitet som den er kjent for?  

• Er det mangfold blant medlemmene?  

• Er medlemmene åpne for nye idéer?  

• Er de engasjerte?  

• Når dere tenker på deres klubb, er den slik som dere vil ha den?  
 
Her er noen tips fra gode klubber som kanskje kan være til hjelp: 
 

• Sett opp langsiktige mål som kan bidra til å gjøre klubben mer effektiv 

• Sett opp årlige mål som støtter de langsiktige målene 

• Informer og engasjer alle medlemmer 

• Sørg for at det er effektiv kommunikasjon mellom medlemmene og distriktslederne 

• Sørg for kontinuitet mellom lederne fra ett år til det neste 

• Tilpass vedtektene slik at de speiler klubbens virksomhet 

• Tilby stipend 

• Involver alle klubbens medlemmer 

• Tilby regelmessig og konsekvent opplæring 

• Opprett komiteer for alle klubbens virksomheter: administrasjon, medlemskap, PR, 
serviceprosjekter og Rotary Foundation 

 
Sørg for at alle medlemmer er aktive i et klubb-prosjekt eller har en oppgave. Når 
medlemmer engasjerer seg i klubben lærer de mer om Rotary, hvilket bidrar til at de blir 
værende i klubben som aktive medlemmer. Aktive medlemmer kjenner ansvar og engasjere 
seg i klubbens prosjekter. 
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ORGANISERING 
 
 

 
 
For å sikre enkel og effektiv drift av klubbene er det viktig at den er riktig organisert.  
Utgangspunktet er de fem komiteene som vises på figuren over.  
Innenfor de fem komitéene kan det opprettes underkomitéer etter behov.  
 
For å sikre kontinuitet innenfor den enkelte komités virksomhet bør komitémedlemmene 
velges for tre år når det er mulig, og det anbefales at lederen har erfaring fra samme komité 
tidligere.  
Det sentrale er å sikre kontinuitet og forankring i forhold til klubbens langtidsplan. 
 

 
Fra AG- og distriktsstyresamling i Tønsberg 2018 
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UNGDOMSUTVEKSLING OG CAMPS 
 
Distriktsansvarlig: 
DYEO Tone Marie Kolbenstvedt 
Nedenes RK   
Mobil: 926 43 083  
E-post: tonko@online.no 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ungdomsutveksling og Camps er en del av Rotarys internasjonale tjeneste.  
Programmene er utviklet for å gi Rotarys målsetting om å ”arbeide for internasjonal fred og 
forståelse gjennom vennskap over landegrensene”- et konkret og praktisk innhold. Rotary 
International mener dette arbeidet er av stor betydning og anbefaler rotaryklubbene sterkt å 
engasjere seg i ungdomsutveksling. Hjemmeside: www.rotary.no  
 
Ungdomsutveksling. 
Distriktes mål er at alle klubber skal ha utveksling minimum hvert tredje år. Derfor bør dette også 
inngå i klubbens strategiske plan og slik sett gi økt forutsigbarhet og bedre planlegging. Det er viktig 
at alle klubber oppnevner en «ungdomskontakt»til å lede dette arbeidet. Denne personen bør 
inneha vervet i minimum 3 år og kan med stor fordel også ha ansvar for de andre 
ungdomsprogrammene våre. Distriktet vil innkalle ungdomskontaktene til informasjon og opplæring. 
 
Aktuelle datoer: Våren  Avklare om klubben skal ha utveksling påfølgende år  
   Aug.-okt. Annonsere/lete etter gode kandidater   

1. okt.  Søknadsfrist for studenter til å levere søknad til klubben. 
   15.nov. Klubbens frist for å levere komplett søknad til DYEO/distriktet 

1.mars Klubbens frist for å melde behov for skoleplass for student som 
kommer i august  

1.juli Klubbens frist for å melde behov for skoleplass for student som 
kommer i januar 
 

 

http://www.rotary.no/
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Distriktets oppgaver og ansvar: 

• Informasjon til klubbene/delta på 
klubbmøter med ”Ungdom” på dagsorden. 

• Informasjon/opplæring og sertifisering av 
klubber og vertsfamilier for innkommende 
studenter 

• Info/opplæring og støtte til CYEO og 
rådgivere 

• Hjelpe til med å intervjue søkere og deres 
foresatte 

• Godkjenne søknader og sikre videre 
formidling gjennom Multidistriktet 

• Informasjon og Ambassadørkurs for utreisende studenter og deres foresatte 

• Regelmessig oppfølging av rådgivere, outbounds og inbounds. Bistå i vanskelige saker. 

• Bidra i PETS/Distriktssamlinger/ledermøter 

• Bidra på Distriktskonferansen sammen med utvekslingsstudentene 

• Arrangere aktuelle samlinger og aktiviteter for ungdommene, både inbounds, outbounds og 
rebounds 

• Delta på nasjonale og internasjonale samlinger og møter 

• Markedsføre og informere om ungdomsutveksling generelt 
 
Klubbens aktiviteter og ansvar: 
President og CYEO bør holde medlemmene orientert om utvekslingsarbeidet,- både vedr. utvelgelse 
av kandidat for utreise og om den innkommende studenten. NB! Husk at hele klubben er studentens 
vertskap! 
 
For ungdommer som reiser ut: 

• Markedsføre og informere om ungdomsutveksling. Vi anbefaler klubben å henvende seg til 
både ungdomsskoler og videregående skoler. Brosjyrer og infomateriell fås ved henvendelse til 
DYEO. 

• Behandle søknader og intervjue kandidater og foresatte 

• Invitere utreisende ungdom med familie til møter i klubben før avreise og holde kontakt 
underveis i utvekslingsåret 

• Invitere studenter til klubben etter hjemkomst for å fortelle om utvekslingsåret 

• Inkludere studenter i klubbaktiviteter etter utvekslingsåret. 

• Velge en rådgiver/kontaktperson for utreisende student 
 

For ungdommer som kommer hit: 

• Oppnevne en rådgiver for studenten. Fortrinnsvis kvinnelig til jenter og mannlig til gutter 

• Skaffe skoleplass, det skal meldes fra til skolen innen 1. mars våren før studenten kommer, 
innen 1. juli dersom studenten kommer i januar 

• Rådgiver bør delta på Distriktets ”Ambassadørkurs” for å forberede seg til oppgaven med 
innkommende student 

• Informere skolen om Rotarys krav til skolegang, - regler som for en ordinær norsk student. 
Informere om planlagt fravær 

• Forberede vertsfamilier 

• Følge opp skolen og skolegangen. Skolegang er grunnlaget for oppholdstillatelsen. 

• Følge opp og støtte vertsfamiliene 

• Ha ukentlig kontakt med studenten og bidra til at han/hun deltar på flest mulig rotarymøter 

• Studentene er å betrakte som Rotarymedlemmer 

• Studenten skal holde foredrag om seg selv og hjemlandet sitt for klubben. Studenten bør si 
noen ord på hvert møte, helst på norsk, både for å lære språket og for å få god kontakt med 
klubbmedlemmene 
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• NB: Klubben bør inkludere studenten i ulike klubbaktiviteter og medlemmene kan invitere til 
hjemmebesøk, familieaktiviteter o.a. Husk at det er klubben som er vertskap! Utfordringen for 
mange klubber er nettopp å være gode på dette området! 

Se også håndbok for rådgivere. Denne ligger på hjemmesiden med link 
http://www.ungdomsutveksling.rotary.no/  
 
Økonomi 
Klubben skal dekke følgende: 
Andel av ”introduksjon til norsk språk og kultur”ca 2.500 
Månedspenger 800x11    8.800 
Distriktskonferansen                   2.000 
Høstmøtet              ca 3.000 
Holmenkolltreff     2.800 
Skolemateriell     ? 
Skoletransport     ? 
Mobiltelefoni      ?  

Gaver til jul, fødselsdag og avskjed kommer i tillegg. 
 
 

Camps 
Er et tilbud til ungdommer i alderen 15-25. Hvert år tilbys det 80-100 camps rundt om i verden. 
Leirene har ofte et bestemt tema og varer 2-4 uker. Listen ligger ute på Rotarys side under rotary.no  
under fanen ungdom, internasjonale sommerleirer. Det er fint om klubbene markedsfører tilbudet 
blant ungdommene. Deltakerne betaler som oftest bare reise og et lite adm.gebyr. Søknadskjema 
på nettet. Denne skal leveres aktuell klubb og anbefales før den videresendes DYEO.  
 

OBS! Distriktet arrangerer 
hvert år en camp, og 
utvelgelse av 
vertskapsklubber foregår etter 
rotasjonsprinsippet,-  og tre 
klubber i samarbeid. Det 
betyr at campen vil foregå i 
tre klubber, derav navnet 
”roundtrip”. DYEO bidrar til å 
komme i gang med 
planleggingen. Husk derfor å 
varsle DYEO om klubbens 
oppnevnte ansvarsperson. Se 
klubbansvarstabellen 
nedenfor og planlegg i god 
tid! 
 

CAMPS I DISTRIKT 2290 
 

2018 Grimstad – Notodden – Sem 
2019 Kristiansand – Ulefoss – Stokke 
2020 Færder – Bø – Farsund 
2021    Flekkefjord – Tvedestrand – Grenland 

2022    Risør- Skien Vest- Jarlsberg 
2023    Mandal - Kragerø – Svelvik 
2024    Nøtterøy – Horten – Skien 

 
 

http://www.ungdomsutveksling.rotary.no/
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Merk! Den første klubben i gruppen har koordineringsansvaret. 
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RYLA – LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 
 
Thor Asbjørn Andersen 
Sandefjord Øst RK  

Mobil 911 08 231 
E-post: thor.a.andersen@stjbb.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelsesseminar for ungdom (RYLA) Rotary Youth Leadership Awards 

  
RYLA har vært et offisielt ungdomsprogram i Rotary siden 1971. Første RYLA- seminaret i Norge, og Norden, 
ble gjennomført våren 1985 på Nansen skolen i Lillehammer, etter initiativ av PDG Bjørn Dahl og PDG Harald 
Hoel. 

 
RYLA er en suksess i Distrikt 2290 med mange deltagere hvert år. 
Målsettingen med RYLA er å gi ungdom i alderen 18 - 25 år som har vist lederegenskaper eller som blir 
fremtidens ledere, impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. 
Seminaret går over en utvidet weekend tidlig på året. Sponsorklubb dekker normalt utgiftene for deltageren, 
men det hender også at lokalt næringsliv/arbeidsgiver bidrar. Seminaret bør lyses ut på videregående skoler i 
området.  
Temaene er innenfor etablering, igangsettelse, ledelse, etikk, entreprenørskap og ungt lederskap. Deltagelse i 
programmet bidrar til en unik nettverksbygging for unge, kommende ledere. Vi gleder oss også over 
positiviteten fra foredragsholdere som hvert år holder meget høyt nivå. 
Etter seminaret bør vertsklubben invitere den eller de ungdommer som klubben har sponset til å holde et 
foredrag om sine opplevelser. Klubben oppfordres også til å holde kontakt med de ungdommene som sendes 
på RYLA. Om noen år kan jo noe av disse være potensielle Rotary -medlemmer, gjerne via Rotaract. 

  
RYLA 2018 gjennomføres 6-9. mars  

Sted: Gavelstad Gjestegård, Lardal 
Arrangør: Sandefjord-Øst Rotary Klubb   

 
TEMA: Etablering, Ledelse, Kommunikasjon og Etikk 
Ca. 30 deltakere fra hele distriktet fullfører kurset. 

Inntil videre har distrikt 2290 
besluttet å benytte dagens 
modell. 
 
Har du kandidat til  
Ryla 2019? 
Søknadsfrist:  
1. februar 2019                                   
Alder: 18 –25 år 
 

 
 
Deltakere på RYLA 2015 
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STIPEND FOR UNGDOM 
 

PDG Njål Gjennestad 
Sandefjord RK 
Mobil: 908 23 919 
E-post: njal.gjennestad@sfjbb.net 
 
 
 
 
 
 
 

I desember inviteres klubbene til å finne søkere til reisestipend for formål som er i samsvar 
med Rotarys idealer. Søknadsfrist til klubben i distrikt 2290 er 10. februar. 
Avhengig av tilgjengelige ressurser har det de senere årene vært tildelt inntil tre stipender til 
ungdom. De fleste stipender er gitt til deltakelse, reise og opphold, på fredsseminaret World 
Affairs Seminar på Caroll University, Waukesha, Wisconsin, USA.  
Seminaret som er et rotaryprosjekt i Distrikt 6270, holdes som regel tredje uke av juni hvert 
år. Det er også åpent for å søke reisestøtte for andre formål.  
 
World Affairs Seminar (WAS): Hvert seminar har motto som angår fred og konfliktløsning. 
Seminaret samler ungdom fra hele verden til å oppleve fremtredende, internasjonale 
forelesere. For hver 10. deltaker finnes spesielt kvalifiserte rådgivere. 
 
På www.worldaffairsseminar.org finnes mer utfyllende opplysninger. 
 
Søknad om stipend er åpen for alle, også de som har rotarianere som foreldre. 
Søkeren skal helst være ferdig med videregående skole og må ha fylt 18 år. Det stilles krav 
til gode engelskkunnskaper, faglig nivå i klassens øverste tredjedel og vedkommende må 
ha en positiv og utadvendt karakter. 
Klubbene oppfordres til å gjøre tilbudet kjent i sitt område, særlig på videregående skoler og 
fylkets undervisningsavdeling. 
Rapporter fra tidligere stipendiater, søknadsskjema og ytterligere informasjon finnes på 
distriktets hjemmeside. www.rotary.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra  WAS 2016, norsk delegat var 
Ingvild Hauglid 
  

http://www.worldaffairsseminar.org/
http://www.rotary.no/
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HVORDAN LOGGE PÅ ROTARY MEDLEMSNETT? 
 
Gå til www.rotary.no og klikk på Min side øverst til høyre. Da kommer du til Appsco login. 
Du kan også gå direkte dit: Gå til https://appsco.com/login og logg på med ditt brukernavn 
(din personlige e-post adresse som er registrert i medlemsnett) og ditt passord.  
 
Hvis du ikke husker eller ikke har fått passord, bruk glemt passord funksjonen.  
 
Når du er logget på din AppsCo konto, kommer du til AppsCo dashbord med Rotary 
bokmerker. Der finner du Rotary Medlemsnett bokmerke som sender deg direkte til 
medlemsnettet med kun en klikk. Avhengig av rolle du har, kan du redigere egen profil, 
klubbens eller distriktets profil. 
 

 
 
Hvis du får feilmeldingen nedenfor når du skal inn på Rotary medlemsnett, eksisterer ikke e-
post adressen du er logget på med i medlemsnettet. Ta kontakt med sekretær i klubben for 
å få rettet opp e-post adressen på din medlemsprofil. Når e-post adressen er endret bør 
man vente 24 timer før man prøver å logge på med den nye e-post adessen. 
 

 
 
Les mer om hvordan du logger deg på medlemsnettet her:  
http://support.rotary.no/no/hvordan-logge-pa-rotary-medlemsnett  

http://www.rotary.no/
https://appsco.com/login
http://support.rotary.no/no/glemt-passord
http://support.rotary.no/no/roller
http://support.rotary.no/no/hvordan-logge-pa-rotary-medlemsnett
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HVORDAN LOGGE PÅ ROTARY CLUB CENTRAL? 
Gå til www.rotary.org og logg deg på med brukernavn (din registrerte epostadresse) og 
passord. I den vannrette menyen vil du under Manage finne Rotary Club Central (nede til 
venstre). Velg dette, og du vil få tilgang til de verktøy og rapporter som du har fått rettigheter 
til, avhengig av hvilken rolle du har i klubben. 
 
Visste du at en del av Rotarys informasjonsmateriell er oversatt til svensk? Her er et 
eksempel, hentet fra en av Club Central veiledningene: 
 

 

 

http://www.rotary.org/
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HÅ NDBOK 
THE ROTÅRY FOUNDÅTION 

 
 

Rotarys visjon, felles for Rotary International og The 
Rotary Foundation: 

 
Together, we see a world where people unite and take 
action to create lasting change – across the globe, in our 
communities and in our selves. 

 
 
 
 

TRF-ansvarlige i distriktene i NORGE 
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THE ROTÅRY FOUNDÅTION (TRF) 
ROTÅRYFONDET 

1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet 

Med utgangspunkt i Paul P. Harris sitt yrkesetiske og sosiale formål med Rotary hadde 
organisasjonen fra starten klare mål med sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste, lokalt 
og internasjonalt. Dette skapte et behov for å kunne organisere finansiell støtte.  Et viktig trinn i 
Rotary sin historie var derfor opprettelsen av Rotaryfondet i 1917.  
Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig finansielt fundament i Rotary sitt arbeid for å 
støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter 
gjennom et stort antall aktiviteter som etter hvert har hjulpet millioner mennesker. Fondets 
motto er:  

DOING GOOD IN THE WORLD 

2 Rotary Grants 

The Rotary Foundation identifiserte et økende behov for å forenkle sin virksomhet, bedre 
effektiviteten og ha sterkere fokus på resultatene og for å øke offentlighetens oppmerksomhet 
og kunnskap om Rotary. Rotary Grants gjør det mulig å oppnå dette og er The Rotary 
Foundation sin modell for å støtte distrikt og klubber i gjennomføringen av sine prosjekter. 

2.1 Rotary Grants - modellens prosjekt-/tilskuddsordninger 

Under Rotary Grants tilbyr fondet to typer Grants: District Grant og Global Grant. 
My Rotary 
Klubbens håndtering av Rotary Grants og de fleste øvrige anliggender i Rotarysammenheng 
gjøres gjennom «My Rotary» på www.rotary.org. Innlogging gjennom My Rotary gir tilgang til 
alle relevante verktøy. I fanene øverst på siden vil du, avhengig av verv, finne de verktøy du har 
tilgang til. 

2.1.1 District Grant – (Distrikts tilskudd)  

District Grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Hvert distrikt får velge hvilke aktiviteter det vil finansiere med disse tilskudd. 
District Grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet: 

• Humanitære prosjekter, inkludert tjenestereise og innsats i forbindelse med katastrofer 

• Stipender for alle nivå, tid, sted og fagområde 

• Yrkesrettet opplæring (VTT) uten begrensninger i team størrelse og tidsperiode 

Distrikter må være kvalifisert (sertifisert) før de kan administrere distrikt tilskudd. 
For å søke om et distrikts tilskudd sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til 
distriktet (ikke The Rotary Foundation), som forvalter og distribuerer tilskuddsmidlene. 
Distriktet kan årlig bruke inntil 50 prosent av sitt District Designated Fund (DDF) til ”District 
Grant”. Distriktet får denne støtten som et engangsbeløp, som deretter distribueres til klubber 
som har søkt om og fått godkjent prosjekt. 
Les mer om District Grants på distriktets hjemmeside eller på www.rotary.no 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/
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2.1.2 Global Grant – (Globalt tilskudd) 

Globalt Grant støtter store internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater 
innenfor ett eller flere av de seks fokusområdene. 
Globalt Grant må: 

• Være et internasjonalt partnerskap mellom rotarydistrikt og/eller rotaryklubb i landet der 

prosjektet gjennomføres, og en Rotary klubb eller distrikt utenfor dette landet. 

• Være bærekraftig og inkludere planer for langsiktig suksess etter at de globale bevilgede midler 

har blitt brukt. 

• Inkludere målbare mål som dokumenteres gjennom framdriftsrapporter. 

• Være i samsvar med minst ett av Rotarys seks fokusområder. 

• Dekke reelle behov i lokalsamfunnet. 

• Inkludere aktiv deltakelse fra både rotarianere og medlemmer av lokalsamfunnet. 

• Fortrinnsvis være initiert av rotaryklubb(er) i landet prosjektet er rettet mot. 

• Utløse minimum USD 15.000 i matching fra TRF, som medfører at totalt budsjett må være minst 

USD 30.000. 

• Oppfylle de generelle kravene som stilles for å få tilskudd. 

Global Grant kan brukes til å finansiere: 
• Humanitære prosjekter som støtter målene for ett eller flere av fokus områdene. 

• Stipend for akademiske studier på universitetsnivå («graduate») som er knyttet til ett eller flere 

av områdene fokus. 

• Yrkesopplæring lag (VTT), som er grupper av fagfolk som reiser inn til eller ut fra Norge, enten 

for å lære mer om sitt yrke eller undervise lokale fagfolk innen et bestemt felt. 

The Rotary Foundation godtar globale søknader på rullerende basis gjennom hele året. Før et 
distrikt eller klubb kan søke om stipend, må kvalifiseringsprosessen være fullført. Søknaden 
innsendes elektronisk (online). 
Global Grant prosjekt finansieres med en kombinasjon av District Designated Fund (DDF), 
kontanter og midler fra TRFs World Fund (WF). Tilskudd fra WF vil utgjøre 100 prosent av 
distriktets bruk av DDF midler til prosjektet og 50 prosent av kontantbidraget i prosjektet. 

2.2 Fokusområder for Global Grants 

Alle Global Grants skal ligge innenfor minst ett av fokusområdene. Det er ikke samme krav til 
District Grants.  
Etter å ha undersøkt det spekter av humanitære spørsmål som rotarianere engasjerer seg i 
over hele verden, identifiserte stiftelsens forstanderskap seks områder der klubber og 
distrikter best kan oppnå reelle og målbare resultater. Alle prosjekter, studenter og 
yrkesfaglige treningsteam finansiert av globale tilskudd bør arbeide mot spesifikke mål 
innenfor ett eller flere av de følgende fokusområder: 

2.2.1 Fred og konfliktforebygging /-løsning 

• Styrking av lokalt fredsarbeid 

• Opplæring av lokale ledere for å hindre og å løse konflikter 

• Støtte langsiktig fredsbygging i områder som berøres av konflikt 

• Bistå sårbare befolkningsgrupper som er berørt av konflikter, særlig barn og unge 

• Støtte studier knyttet til fred og konfliktløsning 
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2.2.2 Sykdomsforebygging og behandling 

• Forbedre kapasiteten/kompetanse hos lokalt helsepersonell 

• Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre store sykdommer 

• Forbedre helse infrastruktur i lokalsamfunn 

• Utdanne og mobilisere samfunn for å bidra til å forhindre spredning av alvorlige sykdommer 

• Støtte studier knyttet til sykdomsforebygging og behandling 

2.2.3 Vann og sanitær 

• Øke rettferdig tilgang til offentlig rent drikkevann og grunnleggende sanitære forhold 

• Styrke lokalsamfunns evne til å utvikle og opprettholde bærekraftige vann og sanitærsystem 

• Utdanne lokalsamfunn om rent vann, sanitærforhold og hygiene 

• Støtte studier knyttet til vann og sanitære forhold 

2.2.4 Barne- og mødrehelse 

• Redusere dødeligheten for barn under fem år 

• Redusere mødredødeligheten  

• Bedre tilgang til nødvendig helsetjenester og trent helsepersonell for mødre og deres barn 

• Støtte studier knyttet til barne- og mødrehelse 

2.2.5 Grunnutdanning og leseferdighet 

• Sikre at barn har tilgang til grunnutdanning med tilfredsstillende kvalitet 

• Redusere forskjeller mellom kjønn for tilgang til utdanning 

• Øke leseferdighet blant voksne 

• Styrke kapasiteten i lokalsamfunn til å støtte grunnleggende utdanning og leseferdighet 

• Støtte studier knyttet til grunnutdanning og leseferdighet 

2.2.6 Økonomi- og samfunnsutvikling 

• Styrke utviklingen av lokale entreprenører og ledere, særlig kvinner i fattige lokalsamfunn 

• Utvikle muligheter for anstendig og produktivt arbeid, spesielt for ungdom 

• Bygge kapasiteten til lokale organisasjoner og nettverk i lokalsamfunnet som hjelp til økonomisk 

utvikling. 

• Støtte studier knyttet til økonom- og samfunns utvikling  

2.3 Stipend  

Stipend kan bli finansiert av enten distriktet ved et District Grant eller gjennom et Global Grant. 
District Grant har ingen begrensninger på nivå, lengde, eller fagområde. Distrikter kan utvikle 
sine egne kriterier for valg av studenter, bestemme størrelsen på stipendet, og støtte studenter 
som går på lokale universiteter, da det er ingen internasjonale krav.  
For å gi Global Grant må studiet være innen ett eller flere av fokusområdene og være på 
universitetsnivå (graduate students), og støtten til studiet skal være mellom ett og fire år.  
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2.4 Vocational Training Team (VTT) - Yrkesrettet treningsteam 

VTT kan støttes av TRF; enten som Global Grant eller som District Grant. 

2.4.1 VTT Global Grants 

Yrkesrettet treningsteam med støtte fra Global Grant støtte må være innenfor et eller flere 
fokusområder for Global Grants, ref. kap. 2.2. VTT skal tilgodese enten utreisende gruppe eller 
gruppen i mottakerlandet og skal være bærekraftig og ha et langsiktig mål. VTT skal ha støtte 
fra Rotaryklubb eller Distrikt i to land. VTT kan støtte reiseutgifter for et team eller flere. 
Teamet skal som minimum bestå av to medlemmer, Rotary medlemmer eller ikke-medlemmer, 
med minimum to års relevant yrkespraksis innenfor fokusområdene samt en Rotarianer med 
erfaring innenfor fokusområdene, internasjonal erfaring og generell Rotary kunnskap. I 
spesielle tilfeller kan TRF akseptere en ikke-rotarianer som gruppeleder.  
Det er ingen spesielle krav til alder. 

2.4.2 VTT District Grants 

Yrkesrettet treningsteam med støtte fra District Grant skal sammensettes som for VTT Global 
Grant, ref. 2.4.1, men det er ikke krav om at dette skal være innenfor fokusområdene. Det er 
heller ikke spesielle krav om bærekraftighet eller langsiktig målsetting. 

3 Bidrag til The Rotary Foundation 

TRF er en ikke-for-profitt organisasjon som utelukkende støttes av frivillige bidrag fra 
rotarianere, gjennom rotaryklubben eller individuelt, og fra venner av fondet som deler 
rotarianeres visjon om en bedre verden. TRF defineres ofte også som NGO (non governamental 
organization). Nedenfor er beskrevet hvordan norske rotarianere individuelt eller gjennom sin 
klubb kan bidra: 

3.1 Innbetaling/bidrag 

3.1.1 Individuell avtalegiro til TRF 

• Individuell avtalegiro kan ordnes ved å fylle ut skjema som lastes ned fra rotary.no (eller fra 

klubbens sekretær).  

• Innbetaling av minimum 500 kroner pr. kalenderår gir deg skattefradrag og bidrar dessuten til din 

klubbs samlede innsats til Rotaryfondet.  

• Mer informasjon finnes på www.rotary.no under fanen: The Rotary Foundation  

3.1.2 Samlet innbetaling fra klubben til Annual  Fund – med skattefradrag 

• Samlet bidrag fra medlemmene 

• Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og 11-sifret fødselsnummer.  

• Listens innhold: 

o Klubbnavn og nummer øverst på listen 

o Navn på klubbmedlem samt fødselsnummer: __________  

o Beløp betalt for hvert medlem 

o Summer alle innbetalingene og angi totalt beløp for klubben 

http://www.rotary.no/
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o Klubbkasserer innbetaler beløpet til DNB ASA, bankkontonr. 1645.15.66524, Azets Insight 

AS, Pb. 335, 1601 Fredrikstad.  

o Innbetalingen merkes med 

▪ TRF-Annual Giving SHARE 

▪ Navn på Rotary Klubb  

o Påfør dato for overføring av beløpet  

o Etter at innbetalingen er foretatt, sendes listen til Azets Insight AS v/Mona Laabak. 

3.1.3 Samlet innbetaling fra klubbene til Polio Plus - med skattefradrag 

• Samlet bidrag fra medlemmene 

• Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og 11-sifret fødselsnummer.  

• Listens innhold: 

o Klubbnavn og nummer øverst på listen 

o Navn på klubbmedlem samt fødselsnummer: __________  

o Beløp betalt for hvert medlem 

o Summer alle innbetalingene og angi totalt beløp for klubben 

o Klubbkasserer innbetaler beløpet til DNB ASA, bankkontonr. 5082.06.72736, Azets Insight 

AS, Pb. 335, 1601 Fredrikstad.  

o Innbetalingen merkes med 

▪ TRF-Polio Plus 

▪ Navn på Rotaryklubb  

o Påfør dato for overføring av beløpet  

o Etter at innbetalingen er foretatt, sendes listen til Azets Insight AS v/Mona Laabak. 

3.1.4 Innbetaling til det norske fredsfondet – uten skattefradrag 

• Kontonummer i Nordea Bank Norge ASA:  6021.07.19736, Rotary International, 

Wittikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Sveits.  

• Merk betalingen med ditt medlemsnummer (Donor ID) og NORFO Peace Centers Fund 

3.1.5 Skattefradrag ved innbetaling av bidrag. 

• Minstebeløpet pr. medlem som gir skattefritak er kr 500,- pr. år.  Summen av individuelle bidrag og 

bidrag gjennom klubben teller. 

• For å oppnå skattefradrag følges fremgangsmåten for samlet innbetaling fra klubben. 

• Klubben kan også benytte ordningen med skattefritak i forbindelse med midler som er samlet inn 

gjennom klubbaktiviteter mv.  

Merk: Navnelisten er konfidensiell og Azets Insight kan ikke oppgi informasjon om 
enkeltmedlemmer. Kun sum tall for den enkelte klubb kan oppgis. 

3.1.6 Samlet innbetaling fra klubben til TRF – uten skattefradrag 

• Innbetalingen gjøres til Rotary International sin bankforbindelse i Norge i norske kroner. 

• Kontonummer i Nordea Bank Norge ASA: 6021.07.19736, Rotary International, 

Wittikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Sveits. 
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• I meldingsfeltet angis hva innbetalingen gjelder, f.eks.: Contribution to Rotary Foundation "Annual 

Giving" eller «Polio Plus», Club no.: (Nr. og navn på klubben) District 2290, NORWAY 

3.1.7 Det enkelte medlem kan betale direkte til TRF  

• www.rotary.org  klikk på ”GIVE” og velg fond  

• Du blir ledet til ”My Rotary” og bedt om å registrere deg  

• Velg TRF, Annual Fund – SHARE, eller PolioPlus  

• Sett inn det beløp du ønsker å bidra med - bruk kredittkort 

• Innbetalingen gir ikke skattefradrag 

• Innbetalingen kan sjekkes på din egen bidragskonto på rotary.org 

 

3.2 Klubbens kontroll av ”konto” i TRF 

I hver klubb har president og sekretær (når de er riktig registrert i systemet) tilgang til info 
gjennom ”My Rotary” på rotary.org.  
De kan søke:  
• Innbetalinger med skattefradrag som slått sammen for klubben. Azets Insight A/S overfører til TRF 

pr 31. desember og 30. juni. (En viss forsinkelse før beløp er på plass)  

• Den enkelte rotarianer får melding i forbindelse med selvangivelsen når det kreves skattefradrag. 

• Innbetalinger til Zürich via nettbank til Annual Giving  

• Innbetalinger den enkelte rotarianer gjør på nett ved hjelp av kredittkort gjennom ”My Rotary”. 

Beløpet blir kreditert klubben og den enkelte rotarianer i ”Club Recognition Summary”  

Dersom innbetalinger til samme formål er innbetalt på flere måter (f. eks. avtalegiro og over 
Zürich), vil man bare finne en samlet sum i TRF-oversikten.  
Klubbens president og sekretær får tilgang til info om egen klubb ved å gå inn på:  
• The Rotary Foundation/Foundation Reports 

o Contributions and recognitions 

▪ Benefactors (en som innbetaler USD 1000 til the Permanent Fund)  

▪ Club Recognition Summary 

▪ EREY Eligibility  

▪ Monthly Contribution Report – Ulike perioder kan velges 

Dersom det dukker opp problemer med tilgang – ta kontakt med leder for distriktets TRF 
komité.  

4 Klubbens planlagte bidrag til The Rotary Foundation 

Alle klubber skal innen 1. mai hvert år (eller annen dato hvis distriktet velger det) legge inn 
”Klubbens mål og planer” på «My Rotary» på www.rotary.org.   
Her er det også angitt klubbens målsetting for bidrag til Rotary Foundation Rotary det enkelte 
år. 
RI’s målsetting er USD 100 pr. medlem pr. år. 
DG setter inn distriktets mål i Rotary Club Central (Logg inn via «My Rotary» rotary.org, Rotary 
Club Central finner du på venstre side), president eller sekretær/kasserer kan sette inn 
klubbens mål og dermed enklere følge utviklingen. 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
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Klubbene oppfordres til å sende inn sine bidrag så tidlig som mulig i Rotary-året. 
 

5 Bidrag kan gis til fire ulike fond 

5.1 Annual Fund (AF) 

Innbetalte midler benyttes som prosjektstøtte 3 år etter det året de innbetales. Midlene 
fordeles etter SHARE prinsippet der 50 % går til verdensfondet (WF) og 50% til distriktenes 
øremerkede fond (DDF). Midlene blir benyttet som prosjektstøtte til de forskjellige 
programmene som TRF har eller vil utvikle. Distriktene kan bevilge midler fra sitt DDF til blant 
annet Polio og fredsfond. 
Om distriktets klubber søker om Global Grant (til prosjekter) slik at alle midlene i DDF blir 
benyttet til å støtte slike prosjekter, vil alle de penger som er innbetalt av distriktets 
medlemmer til AF komme tilbake som støtte til prosjekter som gjennomføres av distriktet eller 
klubber i distriktet. 

5.2 Endowment Fund (tidligere Permanent Fund) 

Består av innbetalte midler fra rotarianere i form av gaver, donasjoner osv. Den innbetalte 
kapitalen er buffer eller sikkerhet mot uforutsette forhold. Det brukes ikke av kapitalen og TRF 
har en målsetting om å bygge fondet opp til en milliard USD innen 2025. Avkastning av fondet 
går til Annual Fund og administrasjon av TRF. Rotarianere som innbetaler USD 1000 eller mer 
til endowment fund kalles benefactor. 

5.3 PolioPlus Fund 

Innbetalingene til fondet går i sin helhet til å bekjempe polio. Polio er nesten utryddet, men det 
er allikevel nødvendig å fortsette innsatsen en stund til. Du finner mer stoff om PolioPlus her: 
http://www.rotary.org. 

5.4 Peace Fund 

Innbetaling til fredsfondet finansierer ca. 50 studenter hvert år på masterstudiet som studerer 
ved 6 universiteter rundt omkring i verden. Dette studiet leder frem til master grad i ”Peace 
and Conflict Resolusion”. Fra Norge har vi hatt flere studenter som har tatt en slik mastergrad. 
I tillegg får ca. 50 studenter Professional Developement Certificate, som er et 3 mnd. 
studium  på Chualalongkorn Universitete i Thailand. 

5.4.1 Det norske fredsfondet 

For at norske rotarianere skal kunne bidra spesielt til Rotarys fredsarbeidet gjennom 
fredsstudier, er det opprettet et eget norsk fond: Norsk Rotary Forum Endowed Fund for the 
Rotary Peace Centers. 
Innbetalinger til fondet går i sin helhet til å styrke de etablerte fredsuniversitetene og bidra til 
at flere studenter kan tas inn i programmet. 
Gaver som gis til fondet kvalifiserer til Benefactor (når USD 1 000 eller mer er innbetalt) eller 
Major Donor (når USD 10 000 eller mer) er innbetalt. Fondet inngår i Endowment fund, og 
forvaltes av Rotary i Evanston, på lik linje med alle andre fondene som forvaltes av TRF.  
For innbetaling til dette fondet, se 3.1.4 

http://www.rotary.org/
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6 Paul Harris Fellow (PHF) 

En Rotary-klubb kan hedre en rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for 
sitt samfunnsgagnlige arbeid. Paul Harris Fellow (PHF) kan bare gis til enkeltpersoner, ikke 
organisasjoner eller bedrifter. Det er den lokale Rotaryklubb som sender søknad til Rotary 
International.  
Skjemaet kan lastes ned fra www.rotary.no eller via  
http://www.rotary.no/file-manager/file/TRF/PHF_skjema.pdf?context=mosdoc  
PHF medaljen bestilles via Rotary Shop (koster USD 15 pr februar 2018) og må bestilles 
spesielt på følgende skjema: https://shop.rotary.org/paul-harris-fellow-medallion 
Korrekt utfylt skjema skannes og sendes på e-post til kontoret i Zürich. Det kan ta fra 4 til 6 
uker fra bestillingen er mottatt i Zurich til denne blir levert. 
En PHF baseres på bidrag på 1000 USD. Klubbenes eller enkeltpersoners tidligere innbetaling 
til Annual Fund gir ett poeng (recognition point) for hver innbetalt USD, og disse poengene kan 
også benyttes ved bestilling av PHF.  
 

7 Kvalifisering/sertifisering og forvaltning  

Klubbene må fullføre en årlig kvalifiseringsprosess for å være kvalifisert å kunne søke om 
Grants (tilskudd). For å kvalifisere seg, må klubbene sende ett eller flere medlemmer, primært 
TRF-ansvarlig og president for aktuelt rotaryår til distriktets Rotary Foundation opplæring, 
signere og rette seg etter klubbens MOU (Memorandum of understanding) og i tillegg innfri de 
kvalifikasjonskrav som blir satt av distriktet.  
For å delta i District- og Global Grants prosjekter må dessuten distriktet forplikte seg til å følge 
og implementere økonomiske og forvaltningsmessige retningslinjer slik de er beskrevet i 
distriktets MOU (District Memorandum of Understanding), herunder nødvendig opplæring av 
klubbene i distriktet. 

8 Søknadsprosessen  

Søknad om Global Grant må sendes gjennom «My Rotary» på www.rotary.org. Global Grant kan 
sendes og behandles fortløpende innenfor gjeldende økonomiske rammer. District Grant følger 
i prinsippet en toårig forretningsmodell: Planlegging og søking skjer i løpet av første året, og 
bidrag tildeles i løpet av det påfølgende år. Se det enkelte distrikt for nærmere detaljer om 
søknadsfrist mv. for District Grant. 
Alle klubber som ønsker å gjennomføre et Global Grant skal ta kontakt med TRF-
komiteen i distriktet i forkant, bl.a. for å sjekke om mulighetene for distriktets støtte 
(DDF-midler). 

9 Rapportering 

Se egne retningslinjer for distriktet. 

10 Mer informasjon på Rotary´s nettsider 

Hjemmesidene til distriktene, NORFO:  www.rotary.no og Rotary International: www.rotary.org 
har mer informasjon om The Rotary Foundation. 

http://www.rotary.no/
http://www.rotary.no/file-manager/file/TRF/PHF_skjema.pdf?context=mosdoc
https://shop.rotary.org/paul-harris-fellow-medallion
http://www.rotary.no/
http://www.rotary.org/
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11 Tillegg 

Det enkelte distrikt kan ha utfyllende retningslinjer som ligger på distriktets nettsider. 
Håndboken er produsert i samarbeid mellom de seks norske distrikter.  

12 Forkortelser/benevnelser og adresser Zürich 

Rotarianere vil som oftest møte engelske ord og uttrykk i sitt daglige virke. Vi har derfor valgt å 
beholde de engelske benevnelsene i Håndboken. Her er en kort liste over de mest vanlige 
benevnelsene og en norsk oversettelse. 
The Rotary Foundation TRF Rotaryfondet 

Rotary Grants  TRF’s tilskuddsordninger 

District Grants DG Distriktstilskudd 

Global Grants GG Globalt tilskudd 

Vocational Training Team VTT Yrkesrettet treningsteam 

Annual Fund AF TRF’s årlige programfond   

Annual Giving  Midler innbetalt til AF 

Polio Plus Fund  TRF’s fond for bekjempelse av Polio 

Endowment Fund  TRF’s permanente fond (sikringsfond) 

Peace Fund  TRF’s fond for fredsarbeid 

District Designated Fund DDF Distriktets “konto”i TRF 

World Fund WF TRF’s midler til store programmer 

Paul Harris Fellow PHF Rotary’s hederstegn 

Every Rotarian Every Year EREY Rotary sin oppfordring om årlig bidrag til TRF 

 SHARE Fordeling av bidrag til AF (WF og DDF) 

Nyttighe adresser for rotaryfondet: 

 

Kontorets adresse i Zürich: Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland 

Tel:  +41 44 387 7111 

Fax: +41 44 422 5041 

 

Manager, Foundation Services 

Espen Malmberg 

Epost: espen.malmberg@rotary.org 

 

Foundation Department (Paul Harris Fellow – PHF, Grants) 

Marta Wild 

Tel:  +41 44 387 7144 

Epost: marta.wild@roary.org 

 

 

 

mailto:espen.malmberg@rotary.org
mailto:marta.wild@roary.org
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PRESIDENTER 2018-19 
Klubbnavn Etternavn Fornavn Mobil E-post 

Arendal Andersen Ove 47-91163422 andersen@arendalsadvokatene.no 

Brevik Tufte Nils-Johan 47-48304835 nils@opd.no 

Bø Søgnen Arve 47-90980135 arve.sognen@gmail.com 

Farsund Vatland Ronny 47-91773376 ronny.vatland@alcoa.com 

Flekkefjord Bøgwald Svein 47-91739343 svein.bogwald@erametgroup.com 

Færder Molstad Berit 47-92429277 bemo28@hotmail.no 

Gimsøy Eyra Ole Morten 47-45961191 oleeyra@gmail.com 

Grenland Fredriksen Tore Amund 47-95841395 tafr@statoil.com 

Grimstad Schieldrop Emil 47-97545512 schieldrop@me.com 

Grøm Beitohaugen Einar 47-93458665 einarbeitohaugen@hotmail.com 

Holmestrand Johansen Tom 47-98207897 tom.johansen@siemens.com 

Horten Tannum Marius  mta@function.no 

Jarlsberg Von Hafenbrädl Kari 47-92079733 kari.vonhafenbredl@me.com 

Kongsgaard Jørgensen Andreas 47-95778759 Andreas.krossen.jorgensen@gmail.com 

Kragerø Holstad Dagfinn 47-90056200 DAGFINN@KEBAS.NO 

Kristiansand Nielsen Marit Aamodt 47-92432225 marit.a.nielsen@uia.no 

Kristiansand Vest Haukom Randi 47-46443404 randi.haukom@kristiansand.kommune.no 

Kristiansand Øst Salvesen Stein Christian 47-90076490 stein.salvesen@stiftelsen-arkivet.no 

Langesund Heimdal Rolf 47-91647252 rolf.h.heimdal@gmail.com 

Larvik Bleivik Bente 47-91693260 bleivik.bente@gmail.com 

Larvik Øst Sjulstad Egil 47-90157970 sjulstad@online.no 

Lillesand Oftedahl Gunnar 47-97010500 gunnar.oftedahl@me.com 

Lyngdal Tobiassen Arild 47-95219011 tobiasse@online.no 

Lågendalen Hansen Ragnar Rønning 47-99452224 rrohans@frisurf.no 

Mandal Reiersen Bjørge 47-97590290 bjorge@trygg.no 

Nedenes Gjermundsen Knut Conrad 47-90889685 knut.gjermundsen@gmail.com 

Notodden Wiik Lise Solveig 47-98118966 lise.wiik@t-fk.no 

Nøtterøy Gleditsch Lars E. 47-90918575 legled@gmail.com 

Porsgrunn Jørgensen Tom 47-90241449 tj@teriaas.no 

Re Bue Vigbjørn 47-95729673 vbue@online.no 

Risør Kraft-Johanssen Hanne 47-40609553 hanne@advokatkraft.no 

Sande Sando Trond 47-95301256 trosando@online.no 

Sandefjord Feen Birgitte 47-97190049 birgitte.feen@gmail.com 

Sandefjord Øst Sandvik Solveig 47-91387467 Solveig.O.Sandvik@hive.no 

Sem Bustnes Kjell Arne 47-41335119 drbustnes@yahoo.no 

Skien Køhn Øystein 47-91550930 turliv@online.no 

Skien Vest Espeland Dag Olav 47-95229216 doespel@online.no 

Stavern Lotherington Jan 47-95045778 lotherin@online.no 

Stokke Olborg Lars Henrik 47-92054145 lars@kuba.no 

Svelvik Steffensen Thore 47-95086758 thoresteff@gmail.com 

Tvedestrand Thorstensen Rolf 47-41306488 rolf@baqbag.com 

Tønsberg Gullaker Bjørn 47-95102214 bjorn@gullaker.no 

Ulefoss Flolid Irene 47-48122682 i-flolid@online.no 

mailto:andersen@arendalsadvokatene.no
mailto:nils@opd.no
mailto:arve.sognen@gmail.com
mailto:ronny.vatland@alcoa.com
mailto:svein.bogwald@erametgroup.com
mailto:bemo28@hotmail.no
mailto:oleeyra@gmail.com
mailto:tafr@statoil.com
mailto:schieldrop@me.com
mailto:einarbeitohaugen@hotmail.com
mailto:tom.johansen@siemens.com
mailto:mta@function.no
mailto:kari.vonhafenbredl@me.com
mailto:Andreas.krossen.jorgensen@gmail.com
mailto:DAGFINN@KEBAS.NO
mailto:marit.a.nielsen@uia.no
mailto:randi.haukom@kristiansand.kommune.no
mailto:stein.salvesen@stiftelsen-arkivet.no
mailto:rolf.h.heimdal@gmail.com
mailto:bleivik.bente@gmail.com
mailto:sjulstad@online.no
mailto:gunnar.oftedahl@me.com
mailto:tobiasse@online.no
mailto:rrohans@frisurf.no
mailto:bjorge@trygg.no
mailto:knut.gjermundsen@gmail.com
mailto:lise.wiik@t-fk.no
mailto:legled@gmail.com
mailto:tj@teriaas.no
mailto:vbue@online.no
mailto:hanne@advokatkraft.no
mailto:trosando@online.no
mailto:birgitte.feen@gmail.com
mailto:Solveig.O.Sandvik@hive.no
mailto:drbustnes@yahoo.no
mailto:turliv@online.no
mailto:doespel@online.no
mailto:lotherin@online.no
mailto:lars@kuba.no
mailto:thoresteff@gmail.com
mailto:rolf@baqbag.com
mailto:bjorn@gullaker.no
mailto:i-flolid@online.no
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Vennesla Ellingsen Gunnar 47-45802349 ellingsen.gunnar@gmail.com 

SEKRETÆRER 2018-19 
Klubbnavn Etternavn Fornavn Mobil E-post 

Arendal     

Brevik Paulsen Anne Mette 47-93082755 mette.paulsen@tango.no 

Bø Jacobsen Stanley 47-91836218 stanley.jacobsen49@gmail.com 

Farsund Hellum Bjarne 47-90070517 bjarne.hellum@gmail.com 

Flekkefjord Solheim Siv 47-97020579 sivsolheim@hotmail.no 

Færder Langedrag Gunn 47-91744133 gunn.langedrag@fjaere.no 

Gimsøy Sveva Hilde Wang 47-40325482 hildewanghansen@gmail.com 

Grenland Skau Gunnar  gskau@online.no 

Grimstad Skaug Kjell Erik  kjell.skaug@uia.no 

Grøm Mentzoni Rachel-Iren 47-90531234 rachel.mentzoni@getmail.no 

Holmestrand Hammervik Heidi 47-92662887 heidiham@vfk.no 

Horten Hesjedal Kirsti 47-93061330 kirsti.hesjedal@gmail.com 

Jarlsberg Skaar Jan 47-41616390 jaska2905@gmail.com 

Kongsgaard Spaun Kirsten 47-98207170 kirsten.spaun@bdo.no 

Kragerø Lozada Francisco Sanchez 47-91174059 francisco@dnh.no 

Kristiansand Skjølingstad Ann Kristin 47-99384555 semmen03@hotmail.com 
Kristiansand 
Vest Noraas Anne  A.noraas@icloud.com 

Kristiansand Øst Berg Jon Sverre 47-90512810 jon.sverre.berg@sshf.no 

Langesund Thommesen Halvor 47-90037211 ht@norsilva.no 

Larvik Bache Bjørn Abraham  bjorn.abraham@bachene.no 

Larvik Øst Bakken Øyvind 47-98207208 oyvind.bakken@bedriftsraadgiverne.no 

Lillesand Krohn-Holm Ebbe 47-45804851 ebbe-kh@online.no 

Lyngdal Nilsen Aud Løwø 47-95976478 aud.l.nilsen@gmail.com 

Lågendalen Ragnhildrød Anders 47-48239966 And-rag@online.no 

Mandal Ljungqvist Anne 47-47605383 anne.ljungqvist@vegvesen.no 

Nedenes Hofstad 47-91360414 m-hafs@online.no 
 

Mette 47-91360414 m-hafs@online.no 

Notodden Tobro Sigurd Johannes 47-90030155 sigurd@tobro.no 

Nøtterøy Tjølsen Terje 47-95138005 ttjolsen@online.no 

Porsgrunn Næss Morten  mnaess04@gmail.com 

Re Thorin Fredrik 47-93437673 frthori@online.no 

Risør Paulsen Heidi Elisabeth 47-41240809 heidi.paulsen@yahoo.no 

Sande Haga Per Roar 47-97654818 hagasvel@gmail.com 

Sandefjord Bergum Gunn May 47-93441812 gunn.bergum@jm.no 

Sandefjord Øst Kruge Martha 47-47278110 ma9kru@gmail.com 

Sem Bustnes Kjell Arne 47-41335119 drbustnes@yahoo.no 

Skien Pedersen Birger 47-90952515 birger.pedersen@getmail.no 

Skien Vest Gundersen Tor   

Stavern Halle Lars Erik 47-95269760 lhalle@online.no 

Stokke Bondevik Mona Åse 47-48029415 mona.bondevik@sf-nett.no 

Svelvik Nelson Jarle 47-99239094 jarnelso@online.no 

mailto:ellingsen.gunnar@gmail.com
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Tvedestrand Nylen Geir 47-97093907 geirnyle@online.no 

Tønsberg Svang-Rasmussen Odd 47-41275444 oddsvangrasmussen@gmail.com 

Ulefoss Haugen Øystein 47-92017422 oystein.haugen@yara.com 

Vennesla Tveit Hans Kristian 47-91355872 hakris-t@online.no 

KASSERER 2018-19 
Klubbnavn Etternavn Fornavn Mobil E-post 

Arendal Wiese-Hansen Helge 47-90677234 helgew-h@online.no 

Brevik Riis Steinar 47-91555543 stei-rii@online.no 

Bø Lepperød Jan 47-95235855 jan.lepperod@boregnskap.no 

Farsund Øistensen Olav Rune 47-90683233 or@rs-f.no 

Flekkefjord Skarpenes Karl 47-90696647 skarpenes@okonom.no 

Færder Larm Kirsten 47-91583717 klarm@online.no 

Gimsøy Momrak Rolf Gunnar 47-91197553 rolf.momrak@online.no 

Grenland Lunde Anders Bøhle  anders@ablunde.no 

Grimstad Berntsen Dag-Ivar 47-41209370 dag.ivar@gitmark.no 

Grøm Puntervold Ole 47-90165452 olepunt@gmail.com 

Holmestrand Risnes Hans Arne 47-90778744 Hans-arne@merkur-regnskap.no 

Horten Nilsen-Aas Bjørn 47-90771426 nils-aas@online.no 

Jarlsberg Øye Leiv 47-95184605 lei-oeye@online.no 

Kongsgaard Aasen Hege Tangvall  hegaasen@online.no 

Kragerø Holstad Dagfinn 47-90056200 DAGFINN@KEBAS.NO 

Kristiansand Ågedal Siss June 47-91552970 siss.agedal@online.no 

Kristiansand Vest Pettersen Kari 47-91164922 kari.pettersen@nordea.no 

Kristiansand Øst Johannessen Tor 47-90082570 to-joh5@online.no 

Langesund Gjømle Geir 47-95176631 geir.gjomle@gmail.com 

Larvik Bleivik Bente  bleivik.bente@gmail.com 

Larvik Øst Jahnsen Ulf 47-99047186 ulfjah@gmail.com 

Lillesand Pedersen Jan Otto 47-90012263 jan-o-p@online.no 

Lyngdal Lande Harald 47-95268345 ha-lande@online.no 

Lågendalen Lindem Tore 47-90065210 tore.lindem@outlook.com 

Mandal Tørressen Tørres Gustav 47-95748811 torres.gustav.torressen@nordea.no 

Nedenes Larsen Geir Martin 47-91378187 gml1000@online.no 

Notodden Landsverk Aasmund 47-93443745 aasmund.landsverk@technipfmc.com 

Nøtterøy Norheim Frede 47-91119424 frede@wna.no 

Porsgrunn Nielsen Gunnar 47-90148477 gunnniel@online.no 

Re Kyllingstad Magnus 47-92655469 magnus@re-revisjon.no 

Risør Christensen Nina 47-92837410 nina@eksaktregnskap.no 

Sande Kjeldsberg Fredrik 47-90045886 fredrik.kjeldsberg@online.no 

Sandefjord Rød Inger Hilde 47-93668037 i-hiroed@online.no 

Sandefjord Øst Andersen Thor Asbjørn 47-91108231 thor@inkassokonsulenten.no 

Sem Graf Stein 47-90139077 stein@steingraf.no 

Skien Bough-Jensen Einar 47-90026213 ebough-j@online.no 

Skien Vest not registered    

Stavern Lillebø Tom 47-95988940 lillebotom@gmail.com 
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Stokke Hoksrød Geir Robert 47-48034630 gero-h@online.no 

Svelvik Andersen Aase Britt 47-95760905 trondaasebritt@gmail.com 

Tvedestrand Devold Ole 47-91163823 ojdevold@online.no 

Tønsberg Hæhre Ellen Birgitte 47-97014780 ellen.hahre@gmail.com 

Ulefoss Jørgensen Hans G. 47-95045873 rotary@imperialmedia.no 

Vennesla Ruenes John Terje 47-90095757 vennesla@libris.no 
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TIDSPUNKT FOR GUVERNØRBESØK 2018 
Klubbnavn Dato Dag AG gruppe 

Nedenes 16.10.2018 Tirsdag Aust-Agder 

Arendal 22.11.2018 Torsdag Aust-Agder 

Tvedestrand 22.10.2018 Mandag Aust-Agder 

Lillesand 03.12.2018 Mandag Aust-Agder 

Grimstad 08.10.2018 Torsdag Aust-Agder 

Grøm 07.11.2018 Onsdag Aust-Agder 

Risør 15.10.2018 Mandag Aust-Agder 

Langesund 12.09.2018 Onsdag Telemark 

Grenland 26.09.2018 Onsdag Telemark 

Ulefoss 25.10.2018 Torsdag Telemark 

Kragerø 29.10.2018 Mandag Telemark 

Bø 20.08.2018 Mandag Telemark 

Brevik 15.11.2018 Torsdag Telemark 

Notodden 13.08.2018 Mandag Telemark 

Porsgrunn 08.10.2018 Mandag Telemark 

Skien 03.10.2018 Onsdag Telemark 

Skien Vest 24.09.2018 Mandag Telemark 

Gimsøy 25.09.2018 Tirsdag Telemark 

Mandal 01.10.2018 Mandag Vest-Agder 

Kristiansand Øst 31.10.2018 Onsdag Vest-Agder 

Kristiansand 30.08.2018 Torsdag Vest-Agder 

Kristiansand Vest 26.11.2018 Mandag Vest-Agder 

Lyngdal 21.11.2018 Onsdag Vest-Agder 

Flekkefjord 27.08.2018 Mandag Vest-Agder 

Farsund 05.11.2018 Mandag Vest-Agder 

Vennesla 12.11.2018 Mandag Vest-Agder 

Kongsgaard 19.11.2018 Mandag Vest-Agder 

Larvik Øst 29.11.2018 Torsdag Vestfold 1 

Holmestrand 21.08.2018 Tirsdag Vestfold 1 

Svelvik 24.10.2018 Onsdag Vestfold 1 

Sande 09.10.2018 Tirsdag Vestfold 1 

Sandefjord 05.09.2018 Onsdag Vestfold 1 

Lågendalen 19.09.2018 Onsdag Vestfold 1 

Larvik 11.09.2018 Tirsdag Vestfold 1 

Stavern 10.10.2018 Onsdag Vestfold 1 

Sandefjord Øst 10.09.2018 Mandag Vestfold 1 

Re 15.08.2018 Onsdag Vestfold 2 

Færder 14.08.2018 Tirsdag Vestfold 2 

Stokke 04.10.2018 Torsdag Vestfold 2 

Horten 04.09.2018 Tirsdag Vestfold 2 

Nøtterøy 03.09.2018 Mandag Vestfold 2 

Jarlsberg 22.08.2018 Onsdag Vestfold 2 

Tønsberg 18.09.2018 Tirsdag Vestfold 2 
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Sem 17.09.2018 Mandag Vestfold 2 



ARBEIDSLISTE FOR PRESIDENTER, SEKRETÆRER OG KASSERER 2018-19 
 

Dato Aktivitet Hvor finner jeg det? Ansvar Egne kommentarer Utført 

9.-10.3.18 PETS kl. 15.30 Strand hotel Fevik  Invitasjon fra Distriktet Innkommende 
president 

Obligatorisk  

1.3.18 

  
Distriktssamling, Strand hotel Fevik 
Lørdag kl.10 – 15.30 

Invitasjon fra Distriktet Innkommende sekretær 
og kasserer 

Obligatorisk  

30.04.18 Frist for innlevering av Klubbens mål og 
planer 

Skjemaet Klubbens mål og planer. Bruk 
Rotary Club Central fra My Rotary på 
klubbsiden. 

Innkommende 
President i samarbeid 
med sekretær  

Obligatorisk  

30.06.18 Frist for medlemsendringer til Rotary 
International 

 https://medlemsnett.rotary.no/ Sekretær   

 
1. juli 2018: Nytt Rotaryår 
 
Dato Aktivitet Hvor finner jeg det? Ansvar Egne kommentarer Utført 
Innen 
31.07.18 

Frist betaling av RI kontingent USD 30 + 
USD 1 (til COL), pr. medlem  

RI sender regning til klubben 01.07.2018 Kasserer   

01.08.18  Påmeldingsfrist til Distriktskonferansen i 
Lyngdal. (Betalings info kommer) 

Invitasjoner med program sendes ut fra Lyngdal 
RK vår 2018 

President   

Innen 
10.08.18 

Frammøtestatistikk for hver måned, 
innen 10. i påfølgende måned 

Rapporteres på  
https://medlemsnett.rotary.no/ 

Sekretær   

31.08.-
2.09.18 

Distriktskonferansen i Lyngdal Rosfjord Strandhotell Lyngdal RK    

15.09.18 Betaling av halvårskontingent til Distrikt 
2290. Årskontingent Kr. 590,- pr. medlem 
pluss betaling for hjemmesiden, kr. 750 
pr. klubb. 

Andel høst kr. 295 pr. medlem og kr. 375 pr. 
klubb. Faktura kommer fra Distriktet. 

Kasserer   

01.10.18 Frist søknad Georgiastipend, for ungdom 
18 til 24 år 
 

www.grsp.org  og Norsk Rotary årbok: 

(http://www.rotary.no/no/handboken) side 
53  

President Husk rotaryplakatene 
 

 

http://www.grsp.org/
http://www.rotary.no/no/handboken
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Dato Aktivitet Hvor finner jeg det? Ansvar Egne kommentarer Utført 
01.10.18 Søknadsfrist 1-års ungdomsutveksling til 

klubb 
http://ungdomsutveksling.rotary.no/ og  
Norsk Rotary årbok: 

(http://www.rotary.no/no/handboken) side 
48 

President og CYEO, 
youth exchange 
officer 

Husk rotaryplakatene til 
bl.a. videregående skoler  

 

01.11.18 Søknadsfrist District Grant 
(Global Grant kan det søkes på hele året) 

Se http://d2290.rotary.no/no/rotary-
fondet-trf  

President   

31.12.18 Frist for medlemsendringer til Rotary  https://medlemsnett.rotary.no/  Sekretær Endringer innen fristen 
får betydning for 
kontingent i januar 

 

01.12.18 Søknadsfrist 1-års ungdomsutveksling til 
DYEO – District Youth Exchange Officer 

http://ungdomsutveksling.rotary.no/ og  
Norsk Rotary årbok:  

(http://www.rotary.no/no/handboken) side 
48 

President og CYEO, 
youth exchange 
officer 

  

01.12.18 Frist for valg av innkommende 
president/styre for neste Rotaryår 

 President , innk. 
president 

  

20.12.18 Frist for innsending av skjema nytt styre 
til Rotary Norge (NORFO) på 
Medlemsnett samt DG og DGE  

https://medlemsnett.rotary.no/  President,  
innk. president, 
sekretær  

  

31.12.18 Frist for rapport ny innkommende 
president og sekretær og andre 
klubbroller/komiteledere legges inn i 
medlemsnettet.  
Evt. endret møtetid og sted skal også 
meldes  

https://medlemsnett.rotary.no/  Sekretær i 
samarbeid med 
innk, president 

  

Januar 
2019 

     

11.01 - 
12.01.19 

Presidenttreff kl. 16.00 Strand hotel Fevik Invitasjon fra Distriktet President   

15.01.19 Frist for søknad til RYLA, lederopplæring 
for ungdom 18-25 år 

 President Husk 
rotaryplakatene 

 

Innen 
31.01.19 

Frist betaling av RI kontingent   
USD 30 pr. medlem 

Regning kommer fra RI Kasserer med hjelp 
av sekretær 

  

http://ungdomsutveksling.rotary.no/
http://www.rotary.no/no/handboken
http://d2290.rotary.no/no/rotary-fondet-trf
http://d2290.rotary.no/no/rotary-fondet-trf
https://medlemsnett.rotary.no/
http://ungdomsutveksling.rotary.no/
http://www.rotary.no/no/handboken
https://medlemsnett.rotary.no/
https://medlemsnett.rotary.no/
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Dato Aktivitet Hvor finner jeg det? Ansvar Egne kommentarer Utført 
10.02.19 Søknadsfrist til Interesseforeningen for 

stipend til ungdom. Søkeren bør være 
ferdig med videregående skole og ha fylt 
18 år. 

World Affairs Seminar, se 

www.worldaffairsseminar.org 

President Søknadsfrist klubb 10.2 
og til 
Interesseforeningen 
21.2 

 

15.02.19 Frist for innbetaling Annual Giving TRF Anbefalt USD 75 pr. medlem Kasserer  
 

 

28.02.19 Betaling av halvårskontingent til distrikt 
2290 

Andel vår kr. 295 pr. medlem og kr. 375 pr. 
klubb. Faktura kommer fra Distriktet. 

Kasserer   

01.04.19 Siste frist for bidrag til TRF, The Rotary 
Foundation for ditt presidentår 

 President   

Uke 26 President skifte  President og innk. 
president 

  

 
TRF kurs (Sertifisering)   Medlemsutvikling 
   

- 18.09.2018 Kristiansand  -  14.02.2019 
- 19.09.2018 Porsgrunn                 -  07.02.2019 
- 25.09.2018 Tønsberg 

 

 
 
 
 
 

http://www.worldaffairsseminar.org/


 

DISTRIKTSRÅDET / ORGANISASJON 2018 - 2019 

 
 

DG Gaute Melhus 
Johannessen 
Lyngdal 
Mobil 909 72 133 
gautejo42@gmail.com 

 
 

 

IPDG Erik Gran 
Tønsberg 
Mobil 950 85 924 
erik.gran@me.com 
 

 
 

  
DGN Berit Reppesgård 
Sandefjord Øst 
Mobil 474 67 499 
beri-rep@online.no 
 
 

 

 
DGE Sten Hernes 
Re 
Mobil 99446882 
sten.hernes@gmail.com  
 
  

 

 
PDG Sigurd Arbo Høeg 
Larvik 
Mobil 928 82 660 
sigurd.arbo.hoeg@green
carrier.no 
 
 

 

 
PDG Bjørn Jahren Aas 
Stavern 
Mobil 907 35 965 
bjorn@vardaas.no  
 

 
 

 
PDG Svein-Eirik 
Jensen 
Kristiansand 
Mobil 970 80 036 
s.e.jensen@consilio-
as.no  

 

 
Strategisk planlegging 
PDG Ingrid G. Berget 
Langesund 
Mobil 913 65 033 
ingrid.berget@gmail.com  

 
 

Ungdomsstipend 
PDG Njål Gjennestad 
Sandefjord 
Mobil 908 23 919 
njal.gjennestad@sfjbb.net  
 
 
 
 

 

RYLA 
Thor A. Andersen 
Sandefjord øst 
Mobil 911 08 231 

thor.a.andersen@sfjbb.net  

 
  

mailto:gautejo42@gmail.com
mailto:erik.gran@me.com
mailto:beri-rep@online.no
mailto:sten.hernes@gmail.com
mailto:sigurd.arbo.hoeg@greencarrier.no
mailto:sigurd.arbo.hoeg@greencarrier.no
mailto:bjorn@vardaas.no
mailto:s.e.jensen@consilio-as.no
mailto:s.e.jensen@consilio-as.no
mailto:ingrid.berget@gmail.com
mailto:njal.gjennestad@sfjbb.net
mailto:thor.a.andersen@sfjbb.net
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Medlemskap 
PDG Laila Lerum 
Porsgrunn 
Mobil 913 08 787 
laila.lerum@altiboxmail.no  

 

Ungdomsutveksling 
DYEO 
Tone Kolbenstvedt 
Nedenes 
Mobil 926 43 083 

tonko@online.no  

 
 

Controller 
PDG Inger-Britt Zeiner  
Færder 
Mobil 913 61 476 
ibz@zeiner.no  

 

The Rotary 

Foundation 

PDG Edrund Olaisen 

Langesund 

Mobil 928 38 186 

edrund@online.no  

 
 

DICO 
Tor Endre Bakken 
Vennesla 
Mobil 950 25 478 
tebakken@gmail.com  

 

Distriktskasserer 

Arnold Dragland 

Lyngdal 

Mobil 911 64 468 

Ar-dragl@frisurf.no 

 

Distriktssekretær 
Aud Løwø Nilsen 
Lyngdal 

Mobil 959 76 478 
aud.l.nilsen@gmail.com 
 
 
 

Distriktsrådet består av DG, DGE, DGN, 
IPDG og vanligvis de tre siste PDG’er. De 
øvrige som har definerte roller i 
distriktsorganisasjonen er ikke medlem av 
distriktsrådet, men har møte- og talerett 
når de innkalles. 
 

 
  

mailto:laila.lerum@altiboxmail.no
mailto:tonko@online.no
mailto:ibz@zeiner.no
mailto:edrund@online.no
mailto:tebakken@gmail.com
mailto:aud.l.nilsen@gmail.com
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ASSISTERENDE GUVERNØRER 
 

 

AG Berit Reppesgård 
Sandefjord Øst 
Mobil 474 67 499 

beri-rep@online.no 
 
Klubber: Vestfold 1 
Holmestrand, Larvik, Larvik 
Øst, Lågendalen, Sande, 
Sandefjord, Sandefjord 
Øst, Stavern og Svelvik 
 
 
 
 

 
 

AG og District Trainer 
Inger Berit Mjølund 
Kristiansand 
Mobil 913 30 847 
ingerberit@mjolund.no 

 

Klubber: Vest-Agder 
Farsund, Flekkefjord, 
Kongsgaard, Kristiansand, 
Kristiansand Vest, 
Kristiansand Øst, Lyngdal, 
Mandal og Vennesla 
 

 

AG Per Simon 
Mustvedt  
Skien 
Mobil 909 96 930 

per.simon.mustvedt@info3
.no  
 
Klubber: Telemark 
Brevik, Bø, Gimsøy, 
Grenland, Langesund, 
Kragerø, Notodden, 
Porsgrunn, Skien, Skien 
Vest og Ulefoss 
 

 

AG Gisle Bjørnstad 
Tønsberg 
Mobil 930 91 000 

gisle@bjornstad.biz 
 
Klubber: Vestfold 2 
Færder, Horten, Jarlsberg, 
Nøtterøy, Re, Sem, Stokke 
og Tønsberg 
 

 
 
 

AG Ole Joakim Devold 
Tvedestrand 
Mobil 911 63 823 
ojdevold@online.no  
 
Klubber: Aust-Agder 
Arendal, Grimstad, Grøm, 
Lillesand, Nedenes, Risør, 
Tvedestrand 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

mailto:beri-rep@online.no
mailto:ingerberit@mjolund.no
mailto:per.simon.mustvedt@info3.no
mailto:per.simon.mustvedt@info3.no
mailto:gisle@bjornstad.biz
mailto:ojdevold@online.no
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KONTAKTINFORMASJON RI 
 

Europe African Office 
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zurich, Switzerland 
Telefon: +41 44 387 71 11 
 
Manager, Foundation Services: 
Espen Malmberg    E- post: Espen.Malmberg@rotary.org 
 
Club and District Support (CDS): 
Coordinator Rubie Einarsson 
Telefon: +41 44 387 71 26   E-post: rubie.einarsson@rotary.org  
 
Coordinator Sari Miettinen 
Telefon: +41 44 387 71 44   E-post: sari.miettinen@rotary.org 
 
Foundation Department: 
Marta Wild    Tlf: +41 44 387 71 44    E-post: marta.wild@rotary.org  
 
Finance Department: 
Charlotte Abaecherli 
Telefon: +41 44 387 71 82   E-post: Charlotte.Abaecherli@rotary.org 
 
Publications and Order Desk: 
Marcelo Bottini  Tlf +41 44 387 71 84 E- post: eao.order@rotary.org   

mailto:Espen.Malmberg@rotary.org
mailto:marta.wild@rotary.org
mailto:Charlotte.Abaecherli@rotary.org
mailto:eao.order@rotary.org
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FORKORTELSER/AKRONYMER ORD OG UTTRYKK I ROTARY 
 

Annual Giving 
Bidrag til The Rotary Foundation - se AF. 

Attendance Report 
Fremmøterapport som automatisk oppdateres fra 
medlemsnettet på bakgrunn av klubbenes registrering. 

CEEMA 
Forkortelse for «Continental Europe, Eastern 
Mediterranian and Africa». Norge hører til denne 
regionen. 

Club Assembly  
Klubbsamråd - Møte for alle klubbens ledere og 
komitéformenn for å drøfte klubbens aktiviteter. 

Convention 
Årlig internasjonal verdenskongress med bl.a. valg av 
R.I.-President, styremedlemmer og distriktsguvernører.  

Council on Legislation 
Lovrådet i Rotary - Den lovgivende forsamling. Holdes 
hvert 3. år, med deltakere fra alle Rotary Internationals 
distrikter. 

District Assembly 
Distriktssamlingen (DS) - Årlig møte for innkommende 
klubbpresidenter, sekretærer, komiteformenn og 
andre. Informasjon og motivasjon i distriktene. 

District Conference 
Distriktskonferansen (DK) - Årlig møte over 2-3 dager 
for distriktets medlemmer med ledsagere med faglig og 
sosialt program med festlig samvær.  

District Grant 
Distriktstilskudd til klubbenes lokale og eller 
internasjonale prosjekter. 

Endowment Fund 
Innbetaling til Rotaryfondet - tidligere Permanent Fund. 

Gosrep (Governors representative) 
Guvernørens representant i forarbeidet til etablering av 
ny klubb. 

Group Study Exchange (GSE) 
Yrkesutveksling - se også VTT. 

Handicamp Norway 
Internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmet 
og funksjonsfrisk ungdom  
i alderen 18-23 år. Holdes hvert annet år.  

Honorært Medlem 
Æresmedlem. Person som opptrer og arbeider i tråd 
med Rotarys idealer, og derfor er utnevnt til 
æresmedlem i en eller flere klubber.  

Manual of Procedure 
Rotarys lover og regelverk - ofte omtalt som MOP'en. 

Past District Governor (PDG) 
Tidligere distriktsguvernør. 

Past President (PP) 
Tidligere klubb-president. 

Paul Harris Fellow (PHF) 
Æresbevisning utdelt av klubb eller distrikt for å hedre 
rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, 
eller for samfunnsganglig arbeid. 

Presidents-Elect Training Seminar (PETS) 
Treningsseminar for innkommende klubb-presidenter. 

RI 
Forkortelse for Rotary International.  

Rotaract 
Klubb for personer mellom 18-30 år. Formålet er å 
utvikle ledere og tjenestevillige samfunnsborgere. 
(Igangsatt av en Rotary-klubb).  

Rotary Youth Leadership Award - RYLA 
Rotarys lederskapskurs for ungdom. 

Sone 
Betegnelse på samling av flere distrikter. RIs ca 530 
distrikter fordelt på mer enn 30 soner. Alle norske 
distrikter tilhører sone 16. 

TRF 
Forkortelse for The Rotary Foundation = Rotaryfondet.  

VTT 
Vocational Training Team 
Yrkesutøvere som reiser utenlands for å lære om sitt 
yrke eller undervise andre. 

Youth Exchange 
Rotarys program for ungdomsutveksling.  

YEO = Youth Exchange Officer 
CYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i klubb. 
DYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i distrikt. 
MDYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i 
Multidistrikt. 

  



      
  
 

60 
 

AF  Annual Fund 
CEEMA Continental Europe, Eastern 

Mediterranean and Africa. 
CICO  Club Internet Communication Officer 
COL  Council on Legislation – Lovrådet 
CRFC  Club Rotary Foundation Chair 
DCSC  District Community Service Chairman 
DDF  District Designated Fund – 

Distriktsfondet 
DG  District Governor 
DGE  District Governor Elect 
DGN  District Governor Nominee 
DICC  District Internet Communication 

Coordinator 
DICO  District Internet Communication Officer 
DLP  District Leadership Plan 
DMDC  District Membership Development 

Chairman 
DRFC  District Rotary Foundation Committee 
DRFCC  District Rotary Foundation Committee 

Chairman 
DSG  District Simplified Grants 
DTFC  District Task Force Coordinator 
DVSC  District Vocational Service Chairman 
DWSA  District Web Site Address 
DYEO  District Youth Exchange Officer 
GETS  Governors Elect Training Seminar 
GRSP  Georgia Rotary Student Program 
GSE  Group Study Exchange - se også VTT 
HM  Honorary Member – æresmedlem 
IA  International Assembly 

(Guvernørskolen) 
IAS  International Ambassadorial 

Scholarship 
IHP  International Humanitarian Projects 
Interact  Klubb for ungdom, 14-18 år 
IPDG  Immediate Past District Governor 
ITHF  International Travel & Hosting 

Fellowship 
MDYEO  Multi District Youth Exchange Officer 
MOP  Manual of Procedure 

Norfo  Norsk Rotary Forum 
OD  Official Directory RI 
PDG  Past District Governor 
Per Capita Dues Medlemskontingent til Rotary 

Internationa 
PETS  Presidents Elect Training Seminar 
PHF  Paul Harris Fellow 
PP  Past President 
RCC  Rotary Community Corps 
Restricted Giving   Øremerkede bidrag til RF prosjekter 
RF = TRF =  The Rotary Foundation 
RFCMS  Rotary Foundation Citation for 

Meritorious Service 
RFDSA  Rotary Foundation District Service 

Award 
RIBD  Rotary International Board of Directors 
RICP  Rotary International Code of Policies 
RIBI  Rotary International in Great Britain 

and Ireland 
RIMC  Rotary International Membership 

Coordinator 
ROTI  Rotarians On The Internet 
ROVE  Rotary Overseas Vocational Exchange, 

18-25 år 
RRFC  Regional Rotary Foundation Coordinato 
RRVF  Rotary Recreational and Vocational 

Fellowship 
Rtn  Rotarian 
RTC - Rotaract  Klubb for «unge voksne» 18 - 30 år 
RV  Rotary Volunteer 
RYLA  Rotary Youth Leadership Award 
SHARE  SHARE system (SHARE DDF) 
WCS  World Community Service 
WCSPE  World Community Service Projects 

Exchange 
WF  World Fund -Verdensfondet 
YEO  Youth Exchange Officer 
YIR  Yours in Rotary (e-post til andre 

rotarianere) 
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VELKOMMEN TIL 
DISTRIKTSKONFERANSEN 2018 

Lyngdal 31.august – 2. september 
Sted: Rosfjord Strandhotell 

                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kjære Rotaryvenner 
 
Vi i Lyngdal Rotaryklubb ønsker velkommen til Distriktskonferansen 2018. Vårt ønske er å arrangere 
en konferanse som skal engasjere Rotarianere samt vise våre aktiviteter på forskjellige felt.  
Konferansen holdes på vårt lokale hotell som er kjent for sin fantastiske beliggenhet og 
velsmakende kjøkken. 
 
Vi håper mange vil få et uforglemmelig opphold i Lyngdal. 
 
 
 
 
Gaute Melhus Johannessen    Arild Tobiassen 
Distriktsguvernør 2018 – 2019    President Lyngdal Rotaryklubb 2018-2019 
 


