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Årsmelding for Rotaryåret 2017 – 2018, 

Distrikt 2290 
Org.nr. 992197544  

Årets RI president Ian H. Riseley valgte som motto:  

Rotary: Making a Difference 

Når RI presidenten valgte dette som motto tok han 

utgangspunkt i at Rotary ikke er definert som hva 

Rotary er, men hva Rotary gjør. Vi svarer på 

spørsmålet «Hva er Rotary?»  ved våre handlinger 

og ved å gagne andre. Det vi gjør, skal bidra til å 

gjøre en forskjell slik at andre menneskers liv blir 

bedre. RI presidenten satte også noen konkrete 

mål for året 2017-2018. Disse ble lagt inn i 

Håndboken for klubbene som ble delt ut og 

presentert på PETS.  

Tønsberg RK arrangerte en vellykket 
Distriktskonferanse i Tønsberg den første helgen i 
september. Distriktskonferansen hadde som tema: 
Har du fyr? … Har du løkte langs din vei? Temaet la 
grunnlaget for både det faglige og det sosiale 
programmet. Konferansen samlet 222 deltagere, 
som representerte de fleste Rotaryklubbene i 
distriktet. Klubben fikk gode tilbakemeldinger på 
arrangementet. 

Guvernørbesøket i klubbene var noe av det min kone Grethe og jeg satte mest pris på. Vi 
erfarte at klubbene er ganske forskjellige, men vi møtte overalt positive og aktive 
klubbmedlemmer. Alle besøkene ble gjort før jul. AGene deltok på klubb-besøkene og det 
satte jeg stor pris på. 
 
Vi deltok også sammen med tilhørende AGer på følgende jubileer i klubbene: 

• Kragerø RK 70 år, feiret 16. oktober 

• Jarlsberg RK 40 år, feiret 13. desember 

• Sandefjord Øst RK 50 år, feiret 14. april 

• Stokke RK 60 år, feiret 14.juni 
 

Grethe og jeg på Litauenkomiteens juletur i 2016 og 2017. Litauenkomiteen hadde laget et 

flott opplegg som gir oss erfaring i det arbeidet som gjøres, samt at vi blir kjent med våre 

Rotaryvenner i Litauen. 

Grethe og jeg var også deltakere på Distriktskonferansen i D2260 på Lillestrøm 30. sept. – 1. 

okt, og på Distriktskonferansen i D2380 i Anderstorp, Sverige  6. – 7. oktober. 

Det har vært avholdt 6 møter i Distriktsrådet: 1. sept., 12. des, 12. jan, 5. mars, 9. april, 16. 

juni. I løpet av året har det blitt utarbeidet et styringsdokument som sammen med vedtektene 

gir en god struktur og oppskrift for drift av Distriktet.  

Erik Gran 

Distriktsguvernør 2017 - 2018  
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Årsmelding for Litauenkomiteen 
 
Komiteen har i perioden bestått av: Berit Molstad, nestleder, Færder RK, Christen Bugge, 
Tønsberg RK - kasserer, Unni Dahl med vara Christian Offenberg, Skien RK, Berit Bøhmer med 
vara Inger Wøien, Svelvik RK, Knut Børge Knutsen, Færder 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. Fra Tønsberg RK har flere 
vært innom komiteen: Trond Asplin, Nils Kamfjord og Ruth Kristin Gran. Komiteen ledes av 
Edrund Olaisen. Komiteen framstår mer som en arbeidsgruppe, og det er personer fra flere 
klubber som jobber tett med komiteen. 
 
Komiteen har hatt 6 ordinære møter, 9.10, 26.10, 8.11, 11.1, 5.3, og 12.4. I tillegg til god 
kontakt via epost og på telefon har komiteen hatt uformelle møter i forbindelse med pakking 
til juleturen. 
 
Komiteen i Litauen ledes av Kestutis Rimkus, Panevezys RK, og har medlemmer fra flere 
klubber i samarbeidsområdet i Litauen. Algimantas Lukocevicius har vært med helt fra starten, 
og var dette året guvernør i samarbeidsdistriktet 1462, som er hele Litauen. 
 
Samarbeid 
Formen samarbeidet skal ha vurderes fra år til år, og etter ønske og anmodning fra Litauen ble 
det nok en juletur med full trailer. Samarbeidet og støtten fra distrikt 2290 blir høyt verdsatt 
av både myndigheter, rotarianere, sosialarbeidere og ikke minst av dem som får hjelp i 
Litauen. Dette samarbeidet startet i rotaryåret 2000-01, og har vokst seg sterkere for hvert år. 
Guvernør Algimantas i Litauen mente det var på tide å formalisere det gode samarbeidet vårt, 
og på vår felles vennskapskveld ble det undertegnet en ICC-avtale mellom våre to distrikter. 
Inter-country committee (ICC) startet som et fredsinitiativ på 1930-tallet, og er utbredt blant 
rotaryklubber særlig i Europa. Guvernør Erik Gran og Litauens rotaryguvernør signerte avtalen 
med sine respektive innkommende guvernører tilstede. Litauenkomiteen i distrikt 2290 er nå 
også en ICC, noe som åpner for et bredere samarbeid. Lokal stortingsrepresentant deltok også 
i år på vennskapskvelden. Samarbeidet er forankret på alle nivåer! 

 

DG Erik og DG Algimantas med signert avtale 

DG Erik og DG Algimantas med signert avtale 
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District grant 
Tønsberg RK og Sandefjord Øst RK søkte og fikk innvilget 3 district grant. En student får hjelp til 
utdannelse, et gymnas får ferdigstilt laboratorium og en familie får utbedret hjemmet med 
vinduer og dør. Alle grants/prosjekter blir gjennomført i samarbeid med rotarianere i Litauen. 
 
Høsttur 
Til sin 60års-feiring hadde Unni Gundersen Dahl fra Skien RK ønsket seg penger som skulle 
brukes til hjelp for familier i Litauen. En stor venneflokk sørget for at det ble en solid gave som 
kunne omsettes i ovner og kjøleskap til flere svært takknemlige familier. I august 2017 dro Unni 
med fire rotarydamer til Litauen for å overlevere gavene.  
 
Juleturen 2017 
Det er gjennom juleturen at samarbeidet blir synliggjort. I år var vi så heldige igjen å få pakke til 
juletraileren hos PDG Bjørn Aas i Stavern. For hvert år kommer nye rotarianere og nye klubber 
til, og det å jobbe sammen styrker samhold og vennskap blant medlemmene og klubber også i 
vårt eget distriktet. Rotarianere fra Stavern stilte rutinemessig opp og lastet en 90 kubikks trailer 
på kort tid. Vi fikk med nesten alt…, og det ble levert inn døren til mottakerne. 
I år var det over 23 rotarianere fra 10 klubber i distriktet vårt som var med på juleturen. Nytt 

av året var en dag med sightseeing og busstur for å se noe av det flotte landet har å by på: 

Bedriftsbesøk på et bakeri der alle fikk bake sitt eget brød, en tur innom Korsbakken og 

museer gjorde dagen minneverdig. 

Hva betyr dette samarbeidet for Litauen – og for oss? 

• Direkte humanitær hjelp til ca. 1500 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. 

– Kontakt etablert på juleturene har resultert i andre prosjekter og aktiviteter utenfor 

Rotary, både i Litauen og i Norge.  

• PR for Rotary 

– Arrangement som juleturen får alltid god pressedekning og betyr mye for Rotary i 

Litauen. Årets juletur var innslag på lokal-TV og på riks-TV flere ganger. I tillegg er 

det alltid oppslag i avisene i forbindelse med juleturen og andre rotarybesøk. 

• Rotarianere blir kjent med hverandre over klubbgrensene, i Norge og i Litauen 
– Et svært positivt resultat er at rotarianere i distrikt 2290 blir godt kjent gjennom 

«pakkekveldene» og forberedelsene til turen. Det gjør at vi også forsterker 
kontakten på andre måter. Et stort pluss for distriktet.  

• 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.  
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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 ca. 1500 familier) og fra våre rotaryvenner i Litauen 
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”. 
  
 For komiteen og alle støttespillere i ICC/Litauenkomiteen i distrikt 2290, 
Edrund Olaisen 
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Distriktsorganisasjonen 
 

Distriktsorganisasjonen har i 2017-2018 bestått av:  

Distriktsadministrasjon: 

• Distriktsguvernør (DG)  Erik Gran 

• Distriktssekretær   Tone Moseid 

• Distriktskasserer   Arne Kvam 

• Distriktstrener/Controller Inger-Britt Zeiner (PDG)  

• DICO    Tor Endre Bakken 

Distriktsråd (i tillegg til DG): 

• Sigurd Arbo-Høeg (IPDG) 

• Bjørn Jahren Aas (PDG) 

• Svein-Eirik Jensen (PDG) 

• Elisabet Stray (PDG) 

• Gaute Melhus Johannesen (DGE) 

• Sten Hernes (DGN) 

• Berit Reppesgård (DGND, observatør) 

Komiteledere: 

• The Rotary Foundation  Edrund Olaisen (PDG)  

• Medlemsutvikling   Laila Lerum (PDG) 

• Strategisk planlegging  Ingrid Grandum Berget (PDG) 

• Ungdomsstipend   Njål Gjennestad (PDG) 

• Ungdomsutveksling DYEO Tone Kolbenstvedt 

• RYLA    Thor Asbjørn Andersen 

 

Assisterende Guvernører: 

• Vest-Agder Inger Berit Mjølund 

• Aust-Agder Ole Joakim Devold 

• Telemark  Per Simon Mustvedt 

• Vestfold 1  Berit Reppesgård 

• Vestfold 2  Gisle Bjørnstad 

         

Distriktets AG’er: 

Berit Reppesgård, Inger Berit Mjølund, Pers Simon Mustvedt, Gisle Bjørnstad, og Ole Joakim Devold. 
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Verv i NORFO: 

Medlem av utvidet styre: 

• Gaute Melhus Johannesen 

• Halvor Thommesen 

• Svein Tore Stiansen 

Medlem av kommunikasjonskomiteen: 

• Edrund Olaisen 

 

Medlem IT-FORUM 

• Tor Endre Bakken 

 

Verv i sone 16: 

• Bjørn Jahren Aas  Regional Rotary Foundation Coordinator 

• Ingrid Grandum Berget Endowment Major Gift Adviser 

• Laila Lerum   Assistant Coordinator Strategic Planning 

 

    



   

   10  

Klubber og navn på presidenter 
 

Arendal Aud Findal Dahl 

Brevik  Roald Mustad  

Bø  Stein Inge Grimsrud 

Farsund Pål Andre Degerud 

Flekkefjord Kjetil Thorbjørnsen 

Færder Knut Børge Knutsen 

Gimsøy Lasse Haraldsen 

Grenland Heidi Ellingsen 

Grimstad Rafik Ben A. Lajili 

Grøm Helge Helvik 

Holmestrand Toralf Cock 

Horten Svein Erik Lysgaard 

Jarlsberg Tor Thrane Olsen 

Kongsgaard Terje Sellevåg 

Kragerø Anette Kamfjord 

Kristiansand Morten Kristian Bragdø 

Kristiansand Vest Helge Hovland 

Kristiansand Øst Nils Tønnes Tønnessen 

Langesund Berit Midtgaard 

Larvik Knut Olsen 

Larvik Øst Anne Hatlo 

Lillesand Anders Emanuelsen 

Lyngdal Sigmund Pollestad 

Lågendalen Jakob Schjerven 

Mandal Åse Lill Kimestad 

Nedenes Knut Gjermundsen 

Notodden Anne-Grethe Aanestad 

Nøtterøy Lars E. Gleditsch 

Porsgrunn Øivind Høidalen 

Re Karin Haslestad 

Risør Svein Tore Stiansen 

Sande Trond Sando 

Sandefjord Ragnhild Stein 

Sandefjord Øst Solveig Steen-Firing 

Sem Tom Erling Dahl-Hansen 

Skien Øystein Aale 

Skien Vest Tone Allum 

Stavern Bjarne Haugland 

Stokke Thomas Revetal Kolbekk 

Svelvik Inger Margrete Wøien 

Tvedestrand Knut Solem 

Tønsberg Heidi Thorin Olsen 

Ulefoss Ola Vea Gustavsen 

Vennesla Arne Krogstad  
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Opplæring og kompetanseheving 
 

Forberedelsen til et nytt rotaryår består av flere trinn: 

• Opplæring av distriktsguvernøren 

• Etablering og opplæring av distriktsorganisasjonen 

• Opplæring av tillitsvalgte i distriktet og klubbene 
 
I tillegg deltar innkommende distriktsguvernør på Rotary International Convention året før 
tiltredelse. 
 
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 det en obligatorisk opplæring som skal gjennomføres. Guvernørens ledsager ansees 
som en viktig ressurs i Rotary og deltar også i opplæringen, som partner.  
 
Den obligatoriske opplæring for Grethe og meg besto av: 
 

• Nasjonal GETS (Governor Elect Training Seminar) i regi av NORFO. Det var 1-3.april 2016, 
Gardermoen. Samlingen ga grunnopplæring og formalisering av samarbeid med de øvrige 
guvernørene i Norge. 

• Sone GETS i regi av sone 16 og 17 ble arrangert 5-6. oktober 2016, Arlanda. Samlingen ga 
kunnskap og grunnlag for forståelsen av Rotary International (RI) og arbeidet som utføres i 
alle ledd av organisasjonen og samlet ca. 30 innkommende distriktsguvernører. 

• IA (International Assembley) i regi av RI 15. – 20. januar 2016, San Diego, California, USA 
under ledelse av innkommende RI president Ian H. S. Riseley. Her møttes ca 530 
innkommende guvernører. Motto og logo for året 2017-2018 ble lansert: «Rotary: Making 
a Difference». Mye av kunnskapen mottatt på IA ble lagt inn i Håndboken og presentert på 
PETS. 

• Deltagelse på RI Convention i Atlanta 10. – 14. juni 2017. Her deltar blant annet alle 
guvernørene i Norge, og reise og opphold dekkes av guvernørens distrikt. 

 
Opplæring av assisterende guvernører og distriktets ledere 
 
AG- og Ledersamling ble avholdt på Vandrerhjemmet i Tønsberg 10. – 11. februar 2017. Dette 
er en samling på fredag ettermiddag med Distriktets AGer og en felles ledersamling med AGer 
og Distriktsråd på lørdag. På ledersamling innkalles også DICO, DYEO og leder for RYLA. 
Samlingen var etter at distriktsguvernøren hadde vært på IA i San Diego og mottatt årets 
motto, overordnede mål og informasjon fra RI sentralt.  På samlingen ble det lagt planer PETS, 
og Distriktets årsplan ble rullert. 
 
Opplæring av innkommende presidenter 
 
Opplæring av innkommende presidenter foregår i flere trinn. Første møte mellom 
innkommende guvernør (DGE) og innkommende presidenter (PE) var på PrePETS, som ble 
avholdt for de forskjellige AG gruppene i Kristiansand, Skien og Tønsberg høsten 2016. 
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Formålet med PrePETS er å bli kjent med hverandre, få frem tanker 
de innkommende presidentene har for kommende rotaryår og avklare forventninger. De 
problemstillingene som ble presentert disse kveldene dannet også grunnlaget for deler av 
innholdet i PETS (President Elect Training Seminar). 
PETS ble gjennomført på Clarion Tyholmen Hotel 10. og 11. mars 2017. 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. For første gang skulle målene legges inn kun digitalt i Rotary Club Central, og det ble 
et sentralt punkt i opplæringen på PETS. 
 
Opplæring av sekretærer, kasserere og klubbenes komiteledere 
 
11. 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 2017-2018 vedtatt. 
 
Presidentsamling 
 
Presidentene møttes igjen 12. – 13. 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 et 3-års perspektiv. Også på denne samlingen var gruppearbeid en vesentlig del 
av møtet 
 
 
Erik Gran 
Distriktsguvernør 2017 - 2018 
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IT tjenesten og webløsninger 
  

DICOen er IT-koordinatoren i Rotary-distriktet og er en del av det 

nasjonale NORFO IT-forum. Hovedoppgaven til DICOen er å aktivt bidra 

til at IT løsningene blir så effektive verktøy for klubbene i distriktet som 

mulig. 

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 

innenfor IKT er det i tillegg nedsatt et Rotary IT-forum bestående av NORFOs webmaster og 

distriktenes DICOer. 

Møte i Rotary IT-forum har blitt arrangert 2 ganger dette Rotary året. Tema i møtene har vært 

relatert til: 

• GDPR 

• Meldingssystem 

• Fjernhjelpssystem 

• Nettmøtesystem 

• Synkroniseringsproblemer mellom Medlemsnett og RI (MyRotary) 

Synkroniseringsproblemene skyldes i hovedsak følgende tilfeller: 

• Nye medlemmer registreres inn i medlemsnett før opptaksdato eller mer enn 30 dager 

etter opptaksdato. I dette tilfellet blir ikke medlemmet synkronisert / opprettet i RIs 

database. Alle nye medlemmer må registreres inn i de 30 dagene etter opptaksdato. 

• Ugyldig sluttårsak. Sluttet medlem blir liggende igjen i RIs database. RI fjernet/endret uten 

forvarsel noen av sluttårsakene i sitt system den 01.07.2017. Dette førte til 

synkroniseringsproblemer i de tilfeller man i medlemsnett hadde valgt en sluttårsak som 

da var ugyldig. Sluttårsakene i medlemsnett ble justert senhøstes 2017 slik at de igjen 

samstemte med RI.  

 

Kompetanseheving i DICOs regi: 

I 2017-18 ble det totalt kjørt tre kurs i DICOs regi. 

1) Sekretæropplæring på PETS (Medlemsnett) 

Dokumentasjon fra årets kurs finnes på distriktets hjemmeside (Klubber/informasjon og 

opplæring/PETS). 

2) CICO opplæring (IT teknisk kurs) 

I oktober 2017 deltok totalt 25 medlemmer på IT teknisk kurs i Kristiansand og Sandefjord. 

Dokumentasjon fra kurset finnes på distriktets hjemmeside (Klubber/verktøy for 

klubber/tekniske løsninger). 

 

 

DICO Tor Endre Bakken 
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Oppfordring til alle klubbene: 

Det jobbes hardt med å få automatisert tilganger basert på roller/verv registrert i 

medlemsnett. Dvs. at registrerte opplysninger i medlemsnett danner grunnlaget for hvilke 

tilganger man får på Rotarys digitale plattform, både nasjonalt og internasjonalt (RI). Det er 

derfor svært viktig at medlemsnettet holdes oppdatert og at neste års roller legges inn på 

medlemsnett innen 31. desember. Husk at følgende klubbroller gir redigeringstilgang på 

hjemmesiden: Sekretær, CICO og web editor (sistnevnte kan tildeles inntil 3 medlemmer). 

 

Vil takke for godt samarbeid og ser frem til fortsettelsen. 

 

Tor Endre Bakken, DICO D2290 
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Rapport fra Lovrådet, Council of Legislation (CoL) 
 

Rotarys lover og vedtekter legger rammene for hvordan Rotary 

International (RI) og de enkelte klubber skal fungere. Det besluttende 

organet er Council on Legislation (CoL), som møtes hvert 3. år. 

Lovforslag fremmes for CoL, mens resolusjonsforslag behandles av 

samme gruppe i et årlig nettmøte, Council on Resolutions (CoR).  

Klubbene kan via distriktet fremme forslag om lovendringer og fremme 

resolusjoner. Hvert distrikt er representert med 1 delegat som velges 

for 3 år.  

 

Lovforslag 2019 og resolusjonsforslag 2017: Det gikk ut brev til klubbene om å fremme forslag 

til CoL i 2019 og Cor 2017 den 29.1.2017 med frist 1.4 2017. Det kom ingen forslag. 

 

CoR, 2017 ble gjennomført i november 2017 og behandlet totalt 38 resolusjonsforslag. 

 

Resolusjonsforslag 2018: Det gikk ut brev til klubbene om å fremme forslag til CoR 2018 den 

17.1.2018, med frist 1.4.2018. Det kom ingen forslag. 

 

De norske distriktenes CoL-representanter har opprettet et uformelt diskusjonsforum og 

samarbeider godt i forkant av behandlingene i CoR og CoL. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

PDG Ingrid Grandum Berget 

Representant til CoL, D2290 
 

  

Ingrid Grandum Berget 
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Medlemsutvikling 
 

Resultatet i år viser en nedgang i medlemsmassen på 18 medlemmer. Imidlertid er resultatet 

veldig varierende i de ulike AG-områdene og i klubbene. Relativt sett er resultatet godt både i 

forhold til landet og sone 16. Vi har hatt en utfordring i at det er uoverensstemmelse mellom 

medlemsantall registrert på RI og på Medlemsnett. Det er sendt mail til klubbene om hva som 

må gjøres for å få dette til å stemme. 

Distriktets mål for Medlemsutvikling finner vi vår 3-årige strategiplan;  

• Klubbutvikling; Støtte og forsterke klubbene ved å styrke den interne klubbkulturen  

• 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 og fornyelse ved årlig rekruttering av yngre 
medlemmer og bygge kapasitet og kompetanse i klubben  

• Måltall for 2017 /2018 var satt til 1935 medlemmer. Det greide vi ikke å oppnå.  
Vi startet med 1915 medlemmer og var i løpet av året oppi 1916 medlemmer, men så 
dabbet det av igjen på våren i noen klubber. 
 

Status Medlemsutvikling pr 1. juli 2018 

Pr 1.7.2016: 1926 medlemmer 

Pr 1.7.2017: 1915 medlemmer ( Minus 11 medlemmer i 2016- 2017)  

Pr 3.3.2018; 1916 medlemmer ( pluss 1 medlem)  

Pr 4.5.2018; 1910 medlemmer  

Pr 15.6 2018: 1901 medlemmer  

pr 1.7.2018: 1885 medlemmer på Rotary. 0rg  og 1897 medlemmer på Medlemsnett  

( Minus 30 medlemmer på RI  / Minus 18  medlemmer i 2017- 2018)  

 

Status Medlemsutvikling i Norge pr 1. juli 2018 

D 2250 ( Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane), minus 74 

D 2260 (Østfold, Akershus), minus 61 

D 2290 ( Vestfold, Telemark, Vest- og Aust Agder), minus 18 

D 2275 ( Nordmøre, Trøndelag, Nord- Norge og Svalbard), minus 53 

D 2305 ( Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal), minus 5  

D 2310 ( Oslo, Asker og Bærum, Buskerud), minus 62 

Dette viser at hele landet strever med medlemsveksten, og at D 2290 er det distriktet som 

mister nest minst medlemmer.   

MEDLEMSUTVIKLING i vårt distrikt D 2290;  

Den 3. mars 2018 var vi 1 medlem i pluss fra 1.7.2017. Det var et godt utgangspunkt for 

Våraksjonen 2018. Det var flere medlemsopptak som innkommende presidenter som var på 

PETS visste om, så måltallet 20 medlemmer opp 1.7.2017 til 1935 er realistisk, mente vi da. 

Men dette viste seg ikke å være en realistisk antakelse. Hva har skjedd?  

• De fleste klubber har +/- 1 evt 2 medlemmer siden 1. juli 2017.  

Det er en naturlig utvikling 

• Klubber med vekst på 3 medlemmer evt flere siden 1. juli 2017 

Sandefjord + 4, Ulefoss + 3, Re + 3, Mandal +3 
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• Klubber med medlemstap på 3 medlemmer eller mer siden 1. 

juli 2017  

Larvik – 5, Kristiansand – 5, Lågendalen -5, Lillesand – 3, Grimstad -4, Grøm -3,  

 

Hva har vi gjort i 2017/2018? - Aktiviteter og tiltak;  

• Guvernørbesøk og områdemøter i AG- områdene høsten 2018 med medlemsutvikling og 

inkluderende klubbmiljø som tema  

• Presidentsamlingen 11. og 12. januar, inkluderende klubbmiljø og medlemsutvikling 

Presentasjon v/ LL og gruppearbeid. AG-ene ledet områdegruppene meget godt.  

Fikk gode referater fra alle gruppene med forslag til forbedringer.  

• Medlemsseminarer; Den 1.2 2018 i Kristiansand kommunehus og den 8.2 på Hotel Vic, 

Porsgrunn. Til sammen ca 70 personer.  

PDG Ingrid Berget og AG-ene ledet seminarene.  

• Ledermøte 10. februar i Tønsberg;  
Se D 2290 sin reviderte strategiplan med detaljerte mål og tiltak for medlemsutvikling, 
presentert og gjennomgått på Distriktsrådet 5.3  

• Nasjonalt møte med Membership Chair og 1 AG fra alle distrikter, på Gardermoen 3. 
februar, Arrangert av Sone 16 ved RC og ARC.  
Fra D 2290 møtte Berit Reppesgård og Per Simon Mustvedt 

• PETS 2018. LL innledet til gruppearbeid ledet av AG-ne. Vi benyttet sjansen til å snakke 
med de 3 klubbene som strevde mest 

• VÅRAKSJONEN 2018 fra PETS til Presidentskifte 
Her tilbydde Medlemsansvarlig og AG-ene sin støtte til rekrutteringsarbeidet etter behov.  
 

 

Medlemsopptak av 2 nye medlemmer i Porsgrunn Rotary, juni 2018 

 
Hva vil vi gjøre med medlemssituasjonen i 2018/ 2019? Aktiviteter og tiltak 

• Årets motto er Be the inspiration! Det oppfordrer oss til å jobbe motiverende og 

inspirerende slik at folk trives i klubben og at klubben fremstår attraktiv for nye 

medlemmer. Guvernør Gaute har målsatt 2000 medlemmer i Rotaryåret 2018/ 2019  
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• DG Gaute vil i 2018- 2019 ha Inkluderende klubbmiljø som sin 

satsning nr 1.  

Han har sjekket med innkommende Sten neste år og Berit året etter at de velger samme 

hovedfokus. Med dette så blir Medlemsutvikling D 2290 gitt høyt fokus i et  

3-årsperspektiv.  

• En helsesjekk er sendt av presidentene som forarbeid til guvernørbesøkene 

Dette for at hver klubb skal ha satt inkluderende klubbmiljø på dagsorden før guvernøren 

kommer, og bli mer bevisst på hva som skaper et så godt klubbmiljø at de tiltrekker seg nye 

medlemmer og beholder nåværende medlemmer  

• Møte mellom guvernør Gaute, AG-ene og medlemsansvarlig i løpet av 

Distriktskonferansen i Lyngdal. Vi tar fram strategisk plan med mål og aktiviteter for året.  

AG-ene holder tett kontakt med klubbene og følger med i klubb- og medlemsutviklingen. 

Medlemsansvarlig reiser gjerne rundt til klubber som sliter. Vi fordeler ansvaret for å følge 

ekstra opp Larvik, Kristiansand, Lillesand, Grimstad, Grøm og Lågendalen RK.  

• På Distriktskonferansen i Lyngdal snakker vi med de 6 presidentene i klubber som har 
mistet mange medlemmer og tilbyr vår hjelp. 

• Tidligere medlemmer, medlemmer i Rotaractklubben og Alumni vil bli identifisert og 
kontaktet 

• Gaute og AG-ene skal på klubbesøk i høst. Det skal inspireres og vises veg innen 
Inkluderende klubbmiljø og medlemsutvikling. Jmf forarbeidet til klubbene og faktiske 
antall medlemmer i klubbene.  

• DGE Sten Hernes skal ha Pre- PETS i høst.  
Medlemsutvikling gis fokus også i dette møtet 

• Presidentsamlingen i januar 2019 er en midtvegssamling, da sjekker vi ut faktisk utvikling 
og deler gode erfaringer i medlemsutvikling i andre klubber som Mandal, Sandefjord, 
Ulefoss og Re. Vi følger opp klubbene med støtte og inspirasjon.  

• Medlemsutviklingsseminarer avholdes i Porsgrunn og i Kristiansand  
7. og 14. februar 2019 

• PETS 2019 avholdes i mars. Be the Inspiration. Inkluderende klubbmiljø. Medlemsutvikling.   
Oppfølging av klubbene og Inspirasjon til nye presidenter  

• Hver AG skal ha minst 1 områdemøte med sine presidenter pr halvår. Dette er en god 
anledning til å drøfte klubbmiljøet og utviklingen i en mindre gruppe 
Klubbene og Inspirasjon til nye presidenter. 

Medlemsutviklingskomiteen har i 2017 - 2018 bestått av PDG Laila Lerum og AG Per Simon 
Mustvedt. Komiteen forsterkes i 2018 – 2019 med PDG Ingrid Grandum Berget og 
Rotarymedlem i Kristiansand Vest, Dag Hovland som spesielt skal jobbe med etablering av nye 
klubber og club flexibility  

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!  

I arbeidet framover vil vi profilere Rotary mer i forhold til fredsarbeid og ungdomsutvikling. 

Neste års motto er «Be the Inspiration.» La oss inspirere til å få med oss flere medlemmer til 

glede og nytte for Rotarys idealer og prosjekter og en selv. SAMLE LEDERE- UTVEKSLE IDEER- 

GJØRE INNSATS! People og Action!  

 

Laila Lerum, Komiteleder for medlemsutvikling, PDG  
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Stipend for ungdom 
 

På Interesseforeningens årsmøte i september 2017 ble foreningen 
vedtatt oppløst og pengene overført til Distrikt 2290, mens 
aktiviteten skulle fortsette. 
 
Det ble ikke valgt noe nytt styre, men Njål Gjennestad har fortsatt som 
kontaktperson/forretningsfører og DG Erik Gran og DGE Gaute 
Melhus Johannesen har deltatt i samtaler når det gjelder utlysninger 
og tildeling av stipend.  Først i juni 2018 ble pengeoverføringen 
effektuert. 

 
Formålet med fondet har hele tiden vært å gi unge mennesker muligheten til gode møter med 
ungdom fra andre land og kulturer – i beste Rotaryånd. 
 
Klubbene har nå blitt mer oppmerksomme på den muligheten som annonseres hver vinter, og i 
året som gikk, har fondet tildelt stipend til fire ungdommer.  Disse er plukket ut i samarbeid med 
rådgiver ved de respektive skolene, og det er nok en effektiv måte å skaffe søkere på.  
 
Anna Skeide Edvardsen (Nøtterøy RK), Hannah Espelin-Rolfsen (Færder RK) og Johanne Ostad 
(Grimstad RK) har alle reist til World Affairs Seminar i Wisconsin, et ukesopphold som 
arrangeres av Rotarydistriktet i Wisconsin.  Kjersti Marie Bårnes (Lågendalen RK) reiser til Rotex-
samlingen på Taiwan.  Det er viktig at de blir fulgt opp av de klubbene som har anbefalt dem, slik 
at de kan fortelle om sine opplevelser og slik gi klubbmedlemmene inspirasjon til å fortsette å 
arbeide for Rotarys mål og idealer. 
 
Med den kapitalen fondet har i dag, og det beløpet som overføres fra distriktet, kan vi sende 
maksimum 3-4 ungdommer ut hvert år. 
Når det gjelder regnskapet, viser jeg til distriktets regnskap. 
 
 
Njål Gjennestad 
forretningsfører 

  

Njål Gjennestad 
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Årsmelding for TRF-komiteen 
 

Komiteens sammensetning: 

DRFC (District Rotary Foundation Chair): Edrund Olaisen 

DGSC (District Grant Subcommittee Chair): Lars Erik Halle 

Controller: Svein Tore Stiansen 

Global Grant: Inger Berit Mjølund 

VTT/Scholarship: Ranveig Roberg 

Fredsarbeid: Ingrid Grandum Berget 

Polio: Sigurd Arbo Høeg 

DGE Gaute M Johannessen 
 

Møter/kontakt: 

Komiteen har i løpet av året hatt 4 ordinære møter: 5.9.17, 9.11.17, 27.2.18 og 14.6.18. I 

tillegg har hele eller deler av komiteen hatt uformelle møter i forbindelse med samlinger og 

distriktsarrangement. Det har vært god kontakt via epost og telefon internt i komiteen, med 

guvernør, distriktsledelsen og med sonekoordinatorene.  

TRF-seminar/sertifiseringskurs: 

Distriktet ble tidlig sertifisert, og i september 2017 ble det avholdt 3 sertifiseringskurs for 

klubbene. Over 100 rotarianere fra de fleste klubbene i distriktet deltok på kursene som ble 

arrangert i Kristiansand, Porsgrunn og Tønsberg. Det er svært stor forskjell på kunnskapsnivået 

blant deltakerne, og utfordrende å legge opp kursene slik at alle har nytte av dem. Deltakende 

klubber ble sertifisert. Flere av komiteens medlemmer har i tillegg til kursene deltatt på 

klubbmøter og distriktsarrangement. Inger Berit Mjølund og Edrund Olaisen deltok på sonens 

TRF-seminar i Riga, og Lars-Erik Halle og Edrund Olaisen deltok på sonens TRF-seminar på 

Gardermoen. Distriktet er sertifisert for rotaryåret 2018-19. 

 

GRANTS: 

Global grant: Distriktet har tradisjon for å støtte med DDF midler (district designated fund) alle 

søknader om global grant fra klubbene. Flere klubber har planer om global grant, men det 

virker krevende å komme i gang. Pr i dag er det Kristiansand RK som har god erfaring med sine 

vaksinasjons- og kreftprosjekter i Bangla Desh. Distriktet støttet årets prosjekt med USD 

15.000. I tillegg har distriktet støttet to prosjekter fra andre distrikter. Raufoss RK har et 

prosjekt i Kenya som er støttet med USD 3300 av DDF, og flere land har gått sammen i et 

prosjekt for å forebygge selvmord i Litauen som vårt distrikt har støttet med USD 5000. Det er 

viktig å merke seg at flere klubber også har prosjekter utenom TRF.  

District grant:  

Fordeling av district grant med kr 163.000 og distriktets støttesum på kr 100.000 ble foretatt 

av TRF komiteen sammen med guvernør. 

• Arendal – kulturopplevelser for personer med små midler kr 5000 

• Flekkefjord – Inngjerding barnelandsby i Rwanda – kr 38.000 

• Gimsøy – opprettelse av gjenbrukssenter kr 13.000 

• Horten – Benker på kyststien kr 5000 

• Nøtterøy – arrangement for eldre i lokalmiljøet kr 5000 

• Stavern – Låsesystem ved svømmehall kr 10.000 

• Svelvik – Opplevelsestur for vanskeligstilte barn i lokalmiljøet kr 10.000 

• Notodden – seniorlekene kr 5000 

Edrund Olaisen 
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• Sandefjord øst – ferdigstillelse av laboratorium på gymnas Birzai 
kr 10.000 

• Grimstad – utstyr til demente ved Øygardens institutt kr 10.000 

• Holmestrand – Til barneskole i Uganda kr 15.000 

• Jarlsberg – Skole for foreldreløse barn kr 20.000 

• Kragerø –besøk av elever fra Tanzania kr 21.000 

• Langesund – Miljøskapende aktiviteter for flyktninger i integreringsfasen kr 15.000 

• Nedenes – hjem og utdanning til foreldreløse barn i Zanzibar kr 20.000 

• Tønsberg – støtte til bolig for barnefamilie Smilgiai kr 7000 

• Tønsberg – Stipend til student i Linkauciai kr 10.000 

• Tønsberg – støtte til personer med psykiske vansker og funksjonshemminger kr 7000 

• Porsgrunn – hjelp til yngre demente og deres pårørende kr 20.000 

• Risør – universitetsutdannelse student i Gambia kr 5000 

• Stavern – Bord og stoler til skole i Soweto – kr 12.000 
 

Det har vært gjennomført kontroll av håndtering av prosjektmidler i 2 klubber etter vedtatte 

regler, og Controller godkjente begge klubbene.  

 

DDF midler (district designated fund): 

I tillegg til USD 5.000 til det norske fredsfondet og USD 15.000 til Kristiansands prosjekt har 

distriktet sendt USD 5.000 til arbeidet for utryddelse av polio.   

 

Klubbenes støtte til rotaryfondet – et meget godt resultat  

39 klubber har bidratt til annual fund med beløp fra USD 10 til USD 189 pr medlem. 

3 klubber har bidrag på USD 100 eller mer pr medlem.  

9 klubber ligger mellom USD 70 og USD 99 pr medlem. 

34 klubber har lagt inn egen målsetting for året, og 23 klubber var nær eller lå over egen 

målsetting. Variasjon i dollarkurs påvirker klubbenes innbetaling. 

Innbetaling på USD 56.33 pr medlem er det beste vi har hatt i distriktet!! 

USD 107.872 til Annual fund – også det beste resultat vi har hatt i distriktet 

Det norske fellesprosjektet Handicamp er avviklet, og avsatte midler ble vedtatt overført til 

Polio Plus og godskrevet den enkelte klubb i henhold til antall medlemmer. Alle klubber fikk 

derfor registrert innbetaling til polio i år. Det er i tillegg innbetalt fra klubber og enkeltpersoner 

til det norske fredsfondet og endowment fund USD 4118,23. 

Totalt innbetalt for rotaryåret 2016-17 ble USD 142.152,45 

 

Det kom i år ingen søknad via vårt distrikt til fredsstudiene.  

 

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.  

 

Klubbene i distriktet er flotte forbilder når det gjelder å støtte opp om vårt eget fond. 

«People of action» viser hva Rotary gjør for å bidra til en bedre verden.  

Takk til alle som har bidratt til vårt eget fond – rotaryfondet - dette året. 

 

For TRF-komiteen i distrikt 2290, Edrund Olaisen, DRFC  
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Rapporter fra Assisterende guvernører 
  

Telemark AG-område 2017 - 2018  

Tallet på medlemmer i de 11 rotaryklubbene i Telemark er stabilt. Som for et år siden er vi i alt 

410 medlemmer i Telemark.  Vel 22 % av dem er kvinner. Noen klubber har klart å øke 

medlemstallet, andre har mistet flere enn de har rekruttert. Vår største utfordring er 

rekruttering. For nærmere 80 % av medlemmene våre er over 60 år, og klubbene har 

problemer med å finne yrkesaktive og samfunnsengasjerte mennesker som vil være med i 

Rotary. De har også størst problem med å holde på de yrkesaktive medlemmene.  

I AG-regi er det holdt to samlinger for presidentene – en i september og en på slutten av 

rotaryåret der også påtroppende presidenter var invitert med. I oktober hadde vi ”Bli kjent 

med Rotary”-seminar i Porsgrunn med vel 20 deltakere.  AG har dessuten vært i jevnlig kontakt 

med presidentene både på telefon og epost. 

I samarbeid med D2290 har det vært medlemsutviklingsseminar i Porsgrunn med vel 20 

deltakere, TRF-kurs med noe varierende oppmøte fra klubbene, og telemarkspresidentene fikk 

også en del tid sammen under distriktets presidentsamling i januar. Dessuten har AG deltatt på 

PrePETS og PETS. 

For andre gang delte telemarksklubbene i samarbeid med distriktet ut Rotaryprisen til beste 

selger under Ungt entreprenørskaps fylkesmesterskap. Flere rotarianere deltok som dommere 

under konkurransen, og vi fikk meget god pressedekning på saken.  

AG var også med på alle guvernørbesøkene , og har vært med på de fleste samlinger for AG’er 

på distriktsnivå. 

De fleste klubbene i Telemark er gode sosiale møteplasser med gode programmer. Men de kan 

med fordel styrke sitt Rotary-fokus og involvere flere medlemmer i arbeidet med rekruttering.  

Per Simon Mustvedt 

AG Telemark 

 

Vestfold I AG-område 2017 - 2018  

Rotaryklubbene tilhørende Vestfold 1 består av Svelvik, Sande, Holmestrand, Sandefjord Øst, 

Sandefjord, Larvik Øst, Larvik, Lågendalen og Stavern Rotaryklubber. Klubbene er i 

gjennomsnitt godt drevet, og min kontakt med både presidentene, styret og 

enkeltmedlemmer har vært god gjennom dette Rotary-året. Jeg har deltatt på alle 

guvernørbesøk selvfølgelig, unntatt i Svelvik. Men jeg hadde besøkt klubben noen uker før 

Guvernøren kom, og har i det hele hatt god kontakt gjennom hele denne perioden.  

Vi har hatt noen presidentsamlinger utenom Pre-PETS og PETS. I april møttes vi i Sandefjord for 

å gå igjennom registrering til Rotary, etter at dette er digitalisert. Det er fint å utveksle 

erfaringer om dette og klubbarbeid generelt, hente tips og bygge nettverk presidentene i 

mellom. Tilsvarende arrangerte jeg sommeravslutning for presidentene i juni. Denne måtte 

deles på to, fordi juni er en måned med mye aktivitet. Tilbakemeldingene fra disse samlingene 

er svært positive.  
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Generelt sett opplever jeg at det jobbes godt i klubbene både med 

rekruttering, prosjekter og innhold i møtene. Det er imponerende hvilken aktivitet og 

kreativitet som legges ned i klubbene, selv om det selvfølgelig vil variere med 

oppmøteprosent, nye medlemmer og hvilke prosjekter man lykkes med. Det indre liv i hver 

klubb synes å være god. 

Jeg går inn i min siste periode som AG, og er svært glad for at Astrid Danielsen fra Stavern RK 

overtar min funksjon som AG i Vestfold 1. Hun vil være med på alle de guvernørbesøkene hun 

har anledning til i høst, deretter vil vi ha en glidende overgang fram til 1. juli 2019. 

Berit Reppesgård 

AG Vestfold I 

 

Vestfold II AG-område 2017 - 2018 

Området består av følgende klubber: Horten, Re, Stokke, Sem, Jarlsberg, Tønsberg, Nøtterøy 

og Færder. Området er tidligere betegnet som Vestfold 1, men etter litt uklarhet og ny avtale 

mellom de to assisterende guvernørene i Vestfold, ble 1 til 2 og omvendt. AG tok over ansvaret 

i forrige Rotary år, og startet med deltagelse på PETS i mars. 

 

Guvernørbesøk 

Alle guvernørbesøk ble gjennomført i henhold til plan 

 

Deltagelse på arrangementer i regi av distriktet. 

Jan 2017 Presidentmøte 

Jan 2017 AG-samling/distriktsmøte 

Mars 2017 PETS Arendal 

November 2017 PrePETS Sandefjord 

Jan 2018 Presidentmøte Arendal 

Jan 2018 AG samling/distriktsmøte 

Feb 2018 Medlemsutviklingsseminar 

Mars 2018 PETS Fevik. 

Gjennomføring av Rotary Quiz under Færder-seilasen i Tønsberg 

Ansvarlige fra klubbene har også deltatt på TRF møter 

 

Arrangementer i egen regi 

Distriktskonferanse. 

Ble med stor suksess gjennomført av Tønsberg RK 

Presidentmøter (8 klubb møter) 

Sept 2017 Ansvarlig Færder RK 

Feb 2018 Ansvarlig Tønsberg RK 

Mai 2018 Ansvarlig Re RK 

Hovedtemaer har vært erfaringsutveksling, koordinering av aktivitet og planlegging av 

fellesprosjekter. Det har vært stort fokus på «Hvordan synliggjøre Rotary i lokalmiljøet, samt 

medlemsutvikling. Det har blitt arbeidet, spesielt blant de innkommende presidenter, med 

innlegging i og bruk av Rotary Central. 
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Felles aktivitet og prosjekter 

«Rotary kort og godt» 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. 

 

Malingen i Nedre Langgate av det 170m lange gjerdet ble organisert av Nøtterøy RK og 

gjennomført av Rotary-medlemmer to lørdag formiddager, hhv av 10 og 13 personer. Gjerdet 

ble veldig fint, bra gjennomført! 

Facebook prosjekt. Et prosjekt for større bruk av FB i området. Videreføres og skal forsøksvis 

være eneste kommunikasjonsmiddel mellom presidentene i området 

Planlagte, men ikke gjennomførte prosjekter. Bronsemodell av Tønsberg i middelalderen, 

kansellert. «Offentlig» poliovaksinering i Tønsberg, utsatt. 

Klubbene har hver for seg til dels betydelige lokale og internasjonale prosjekter. 

 

Intercitymøter. 

Høsten 2017  Horten RK  Besøk på Redningsselskapet, Senter for Sjøsikkerhet, Langgrunn 

Våren 201820Sem RK  Foredrag av redaktør Harald Stanghelle, Auditoriet hus D Statens Park. 

 

Oppsummering:  
Det har vært et spennende år med mange gode rotaryopplevelser i møte med mennesker som 
har gitt av seg selv. Klubbene er inkluderende, og presidentene er positive, entusiastiske og 
bidrar til fellesskapet. Deltagelsen møte på TRF-kurs og medlemsutviklingskurs har vært god.  
 
Gisle Bjørnstad 
AG Vestfold II 
 

Aust-Agder AG-område 2017 - 2018 

Undertegnede har i rotaryåret 2017-2018 vært AG i forannevnte distrikt. Distriktet består av 7 

klubber hvor jeg deltok på guvernørens besøk i de aktuelle klubber med unntak av to klubber 

pga andre gjøremål. 

Videre har jeg deltatt på Prepets, Pets, presidentsamling og Ag- og ledersamling i Tønsberg. 

Vider har jeg deltatt på andre aktiviteter som har vært felles for området. Det er Prepets, PETS 

og presidentsamling og Distriktsamlingen 

Det har i løpet av rotaryåret vært arrangert ett fellesmøte med presidentene, særlig med sikte 

på bruk av My Rotary.  

Videre ble det avholdt Intercitymøte på Heimat (Cinderella) i begynnelsen av året som har blitt 

et årlig arrangement mellom klubbene i den østre del av Aust-Agder med tillegg av Kragerø  

Ole Simon Devold 

AG Aust-Agder 
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Vest-Agder AG område  
  

1. juli 2017 overtok jeg stafettpinnen fra tidligere AG, Gaute Melhus Johannessen og har hatt 
mitt første år som AG i Distrikt 2290. 
 
Klubbesøk: 
Sammen med Guvernør Erik Gran besøkte jeg 8 av 9 klubber i Vest-Agder. Ved besøket i 
Farsund RK deltok Gaute Johannessen da jeg var bortreist. 
Jeg hadde ingen spesielle oppgaver ved klubbesøkene, men som AG satt jeg i fylkeskomiteen 
for TV-aksjonen, og oppfordret derfor alle klubbene til å delta som bøssebærere i TV aksjonen 
for UNICEF: «Hvert barn en mulighet.» I tillegg oppfordret jeg alle klubbene til å ha fokus på 
TRF. Det har også vært hyggelig å kunne besøke enkelte klubber i løpet av det siste halvåret: 
 
08.01.2018: Kristiansand Vest RK: Klubbforedrag: Global Grant prosjekt-TRF- med invitasjon til 

et samarbeidsprosjekt med Kristiansand RK. 
05.02.2018: Vennesla RK: Klubbforedrag om samme tema som i Kristiansand Vest RK 
11.04.2018: Lyngdal RK :  Klubbforedrag: Tema: «Rotary – aktuelt rotarystoff og TRF»  
14.05.2018: Vennesla RK: Besøk. Kunstlotteri. GGP 
28.05.2018: Kristiansand Vest. Besøk. Kunstlotteri. GGP 
20.06.2018: Kristiansand Øst RK: Klubbforedrag: «Rotary – aktuelt rotarystoff og TRF» 
 
Jeg har ellers hatt kontakt med klubber via e-post og telefoner. Noen klubber sliter med å få 
nye medlemmer, og jeg har derfor påtatt meg å hjelpe til med rekruttering til spesielt en klubb. 
Det viser seg å være en utfordrende oppgave, men arbeidet fortsetter. 
Imidlertid er det gledelig å se at alle klubbene har et fokus på ulike prosjekter internasjonalt og 
i lokalsamfunnet. Vennesla RK og Kristiansand Vest RK har gått sammen med Kristiansand RK i 
et Global Grant prosjekt i Rajshahi, Bangladesh. «Vaksinering av unge kvinner mot 
livmorhalskreft». Flekkefjord RK har gjennomført den årlige konserten der inntekten går til 
prosjekt i Rwanda. 
 
Medlemstallet for noen klubber i Vest-Agder har i hatt en svak nedgang. Men medlemstallet 
sett under ett har holdt seg på samme nivå som i foregående år.  
 
Andre møter i organisasjonen: 
Jeg har deltatt på: 

• Distriktskonferansen i Tønsberg 1.- 3.09.2017. 

• TRF-seminar i Kristiansand 19.09.2017 

• Pre-PETS i Kristiansand: 23.10.2017. I mitt innlegg hadde jeg fokus på «Presidentens 
oppgaver i klubben»  

• Presidentsamling i Arendal 12.-13. 01.2018 

• Ledersamling i Tønsberg 9.-10.02.2018 

• Guvernørskifte i Tønsberg 16.06.2018 
 
Oppsummering: 
Det er stor aktivitet i de fleste klubbene og et trivelig klubbmiljø. 
Noen utfordringer: Medlemsutvikling, rapportering i Club Central, ungdomsutveksling. 
 
Inger Berit E. Mjølund, AG, Vest-Agder  
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Ungdomsutvekslingen 
  

Ungdomsutvekslingen er en viktig del av Rotarys internasjonale tjeneste. Programmet er 

utviklet for å gi vår målsetting om å ”arbeide for fred og forståelse gjennom vennskap over 

landegrensene” et konkret og praktisk innhold. 

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.  

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

1. God utvelgelse og forberedelse av utreisende ungdommer 
2. God oppfølging av ungdommene ute 
3. Grundig gjennomgang av alle opplysninger vedr. innkommende ungdommer før vi 

godkjenner 
4. Forberedelse, info/opplæring og sertifisering av klubber og vertsfamilier 
5. Regelmessig oppfølging av alle inbounds, rådgivere, vertsfamilier og skole. 

 
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 8 

ungdommer fra hhv. USA, Mexico, Japan, Taiwan, 

Canada og Australia. For å styrke klubbens og 

vertsfamilienes forberedelse ble det holdt 

sertifiseringsmøter med alle klubber i forkant av 

studentens ankomst. Dette har gjort både president, 

ungdomskontakt (CYEO), rådgiver (CC) 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. Av helt 

spesielle helsemessige årsaker måtte vi sende en 

ungdom hjem til USA i slutten av oktober. 

 

OUTBOUNDS . Vi sendte i meldingsåret ut 8 ungdommer til hhv USA, Mexico, Japan, Taiwan og 

Australia. Vår utreisende til Mexico kom etter eget ønske hjem igjen etter to uker. Og en av 

våre USA-ungdommer ble helt uforskyldt sendt hjem i midten av november. Uten å gå i detalj, 

var dette en veldig trist sak som vi også valgte å bringe inn for Rotary International.  

Ungdommene for øvrig 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 utvekslingsåret blitt 
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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! 

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 utreisende 

ungdommer.  

Nye og eldre Rebounds har også 

ved flere anledninger deltatt i lokale 

klubbprosjekter og bidratt til å 

synliggjøre rotarys arbeid i 

lokalmiljøene. 

 

 

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, 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!  

FORBEREDELSER TIL UTVEKSLINGSÅRET 2018/19. 

Distriktet er nå klar til å sende ut 16 nye ungdommer. Disse drar til USA, Canada, Mexico, 

Brazil, Argentina, Sveits, Frankrike, Tyskland og Australia. 

 

Godt forberedte ungdommer fra Grøm, Grimstad, Brevik, Porsgrunn, Skien, Skien Vest, Larvik, Stavern, Sandefjord, Stokke, 
Jarlsberg, Sem, Nøtterøy, Færder, Horten og Sande. 
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Gjennom Utvelgelsesprosessen, Ambassadørkurset og Junimøtet i 

regi av Multidistriktet blir ungdommene godt forberedt til å møte de fleste utfordringer 

gjennom utvekslingsåret. 

ARRANGEMENT 

Distriktskonferansen i Tønsberg, 1.-3. september. Her deltok 25 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 på Sola ved Stavanger forut for Høstmøtet. Distrikt 2250 var i år vertskap for 

Høstmøtet for alle inbounds i Norge 22.-24. september. Dette var sammenfallende med 

distriktets konferanse, og våre ungdommer hadde en flott presentasjon på 

Distriktskonferansen på Sola 24.september. 

Introduksjonskurs for Inbounds i Januar ble gjennomført i Nesbyen 31.jan-3. februar. 

Alle våre inbounds deltok også på den årlige Winter Campen på Nystølen ved 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, Hjemmefrontmuseet og 

Fredssenteret. De fikk også en god frokost med Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog, 

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 38 år har invitert til 

dette treffet!  

 

I Bærum Rådhus sammen med ordfører Lisbeth Hammer Krog 

NORGESTUREN - ”Norway in a Nutshell”  ble nok en gang stor suksess. 11 dager i begynnelsen 

av juni. Oslo-Bergen- Geiranger- Ålesund- Trondheim med brevandring, isbreer, fossefall, 
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Flåmsbanen, sykkel på Rallarvegen, Rafting,  kanopadling, 

Bjørneparken, mm. Helt tydelig at denne turopplevelsen er riktig å tilby ungdommene i årene 

fremover. 

AMBASSADØRKURS 

Ambassadørkurset for nye outbounds ble avholdt i Langesund lørdag 14. april. Her deltok 

utreisende studenter, deres foresatte, inbounds, rebounds og presidenter og rådgivere fra 

klubbene som får inn studenter 2018/19, i alt 78 deltakere. Guvernør Erik Gran gav 

forsamlingen en god leksjon om hva Rotary ER og hva Rotary GJØR. Stor takk til Erik, til min 

gode ass. DYEO Astrid Sjølshagen og hennes ledsager Michael Nes, og til gode hjelpere fra 

Langesund Rotaryklubb, Kari H Kaggerud og Edrun Olaissen, og ikke minst til alle våre rebounds 

og inbounds som alle bidro så flott til en utbytterik 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. Vi 

har også deltatt i møter med Inner Wheel. Det har vært fint å kunne presentere alle våre 

tilbud/muligheter for ungdom/unge voksne. Vi har dessverre erfart at mye av dette er ganske 

ukjent for rotarymedlemmene. 

DISTRIKTETS KVANTITATIVE MÅL er 15 utvekslinger hvert år. I kommende år er vi faktisk der, med 16 

ungdommer ut! Det er veldig gledelig å erfare at klubbene nå i økende grad ønsker å ta del i 

utvekslingsprogrammet! I følge min erfaring ligger årsaken i at klubbene verdsetter god hjelp 

fra distriktet når de har behov for bistand vedr. info, utvelgelse, forberedelse, oppfølging og 

hjelp i vanskelige situasjoner. 

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.   

CAMPS/ROUNDTRIP 

De tre klubbene Grøm, Stavern og Re var gjennom 

to uker i august vertskap for 15 ungdommer fra 15 

nasjoner,- i alderen 17-19. Et godt og variert 

program ble gjennomført på en forbilledlig måte 

med flotte og aktive ungdommer. De lærte om vår 

kystkultur, om havforskning og om norsk demokrati. 

Mange flotte aktiviteter og flott 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 samtidig kan 

være kostnadskrevende sammenlignet med privat 

overnatting. 
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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.  

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 

bistår også distriktene med koordinering av Short Term aktiviterter, slik som Camps/Round 

Trips. 

DIVERSE MØTER OG KONFERANSER 

DYEO deltok på Distriktskonferansen sammen med de to planlagte ass.DYEO’ene Astrid 

Sjølshagen og Per Åsmund Sandaker. Undertegnede deltok også på Multidistriktets møte i 

september 2017 og i juni 2018. I tillegg deltok jeg på årets Pre-Convention i Toronto. 

Undertegnede har også deltatt på Distriktssamlingen, på Presidentsamlingen og på PETS.   

SERTIFISERING 

D2290 er i meldingsåret regodkjent av Rotary International for å drive med 

ungdomsutveksling.   

ØKONOMI 

Ungdomsutvekslingen har i perioden hatt et rammebudsjett på kr 80.000, og regnskapet er 

ført av distriktskassereren.  

Til slutt vil jeg takke Guvernør Erik, Distriktsorganisasjonen og alle mine gode hjelpere for godt 

og inspirerende samarbeid! 

Tone Kolbenstvedt, District Chair RYE 2290 
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Årsmelding for Ryla, Rotarys lederseminar for 

ungdom 
 

RYLA ble, som de to foregående år arrangert på Gavelstad Gjestegård i Lardal 

i Vestfold, denne gang fra den 6. til den 9. mars 2018.  

Det var påmeldt 25 deltagere fra 22 klubber. Rett før kursstart fikk vi to 

avmeldinger. Også dette årets RYLA ble påvirket av fraværsreglene i 

videregående skole. Skolene tolker fraværsreglene forskjellig. Men, stadig 

flere skoler godtar nå RYLA-deltagelse uten å skrive fravær. 

Vi endte således opp med 23 ungdommer fra 21 klubber. Sammenlignet med 

i fjor var det en økning på 6 klubber som sendte kandidater. Ungdommene 

møtte 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 2018 var Etablering, Ledelse, Kommunikasjon og 

Etikk. 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 

2019.  

Det ble informert om distriktets Rotaract-klubb. 

Thor Asbjørn Andersen 

RYLA-kontakt D2290 

  

Rapport fra nominasjonskomiteen 
 

Nominasjonskomiteen gjennomførte en prosess som startet i august 2017 og fulgte normal 

tidsplan for prosessen. Nominasjonskomiteens kandidat ble Berit Reppesgård fra Sandefjord 

Øst RK. Klubber kom ikke med motkandidater og hun ble i henhold til gjeldende prosedyre 

valgt til ny DG 2020-2021. 

Klubbene fikk presentert Berit Reppesgård på PETS/Distriktssamling 11 mars 2018. 

Kandidaten er innmeldt til Rotary International. 

Komiteen har bestått av: 

IPDG  Sigurd Arbo Høeg  Larvik RK   Leder 
DG  Erik Gran   Tønsberg RK 
DGE Gaute Melhus Johannessen Lyngdal RK 

Sigurd Arbo Høeg 

 

Leder nominasjonskomiteen 

IPDG Distrikt 2290 

2017-2018  

Thor Asbjørn 
Andersen 
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Guvernørskiftet 2018 
  

Guvernørskiftet for Distrikt 

2290 fant sted 16. juni 2018 

på Quality Hotell Oseberg i 

Tønsberg, det faste 

møtehotellet for Tønsberg 

Rotaryklubb. De inviterte 

gjestene samlet seg i et eget 

rom i restauranten, og det 

ble servert mat fra buffet og 

med god drikke til.  

Avtroppende 

distriktsguvernør Erik Gran 

takket alle som hadde bidratt 

i hans år som DG. Som takk 

for innsatsen ble det delt ut 

en gave – en støpt 

messingklokke fra Nauens 

klokkestøperi. 

 

Det mest høytidelige 

øyeblikket kom med 

overrekkelsen av kjedet til 

Gaute Melhus Johannessen, 

som begynte sitt år som 

distriktsguvernør 1. juli.  

 

 

Gaute rundet av med å takke for tilliten, og med noen ord om det kommende året som bidro 

til at vi alle gleder oss. 

 

På dette guvernørskiftet var både tidligere og kommende distriktsguvernører for D2290 

invitert – det resulterte i dette fantastiske bildet, der vi ser ikke mindre enn 15 DG’er samlet i 

trappen på Quality Hotell Oseberg. Navnene er, regnet nedenfra og opp:  

Høyre side:  Christian Offenberg DG 1998-99, Edrund Olaisen DG 2000-01, Jan M. Wesenberg 

DG 2002-03, Nils Petter Svanholm DG 2004-05, Svein Aanestad DG 2006-07, Laila Lerum DG 

2007-08, Inger-Britt Zeiner DG 2010-11, Ingrid Grandum Berget DG 2011-12, Njål Gjennestad 

DG 2012-13. 

Venstre side:  Bjørn Aas DG 2015-16, Sigurd Arbo-Høeg DG 2016-17, Erik Gran DG 2017-18, 

Gaute Melhus Johannessen DG 2018-19, Sten Hernes DG 2019-20, Berit Reppesgård DG 2020-

21. 

 

Tone Moseid 

Distriktssekretær 2017-2018 

  



 

 

Resultatregnskap og Balanse 

 

  

ROTARY DISTRIKT 2290
Organisasjonsnr. 992197544

REGNSKAP FOR ROTARYÅRET 2017-18
Konto Tekst Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

2017-18 2017-18 2016-17 2016-17

Inntekter

3100 Medlemskontingent 1 121 590       1 138 700       1 130 145       1 121 000       

3200 Refusjon RI 127 492          127 492          143 328          143 328          

3300 Presidentsamling 85 200            80 000            69 275            114 000          

3310 PETS/Distriktssamling 98 470            110 000          102 700          130 000          

3500 Datakost klubber viderefakt 33 000            35 200            33 000            33 000            

3550 Ungdomsutvekling 29 300            20 000            18 300            

3900 Mva-kompensasjon 75 814            65 000            59 343            62 188            

3990 Øvrige inntekter 200                 

Sum inntekter 1 571 066      1 576 392      1 556 091      1 603 516      

Kostnader

4100 Rotary Norden 144 514          150 000          145 274          142 000          

4300 Handicamp refundert fra NORFO -95 800          -                 

Handicamp tilbakebetales til klubber 95 800            

4220 Norsk Rotaryforum 285 225          290 000          285 150          285 000          

4400 Datakost klubber viderefakturert 33 000            35 200            33 000            33 000            

Sum øremerkede kostnader 462 739          475 200          463 424          460 000          

6010 Avskrivning tilhenger Shelterbox 3 333              3 333              3 333              

6100 Kontorhold/materiell 48 253            38 000            5 963              35 000            

6200 Revisjon 26 875            15 000            10 625            14 000            

6300 Telekommunikasjon 5 000              20 000            

6320 Datakostnad 3 135              5 000              2 985              3 000              

6350 Porto 1 000              750                 

6400 Forsikring og just. kjede 4 559              3 000              2 960              2 500              

6600 Jubileumsgaver 8 000              12 000            6 000              8 000              

6800 Klubb-besøk bilgodtgj DG 36 198            40 000            39 238            45 600            

6810 Klubb-besøk overn/parkering DG 5 963              30 000            7 301              30 000            

6820 Bilgodtgj. andre 56 009            60 000            70 055            80 000            

6821 Park/bom/andre reiseutg. ørige 13 007            10 000            12 124            10 000            

6850 Div møteutg TRF/ medlemsutv /IT 21 749            25 000            22 510            25 000            

6900 Andre driftsutgifter 16 681            10 000            19 772            10 000            

6920 PR 20 000            21 065            20 000            

7770 Bank- og kortgebyr, øreavrunding 3 696              2 000              3 063              1 000              

Sum administrasjon 247 457          279 333          226 993          304 850          

7150 Ungdomsutv distriktet 111 809          80 000            62 369            80 000            

7155 RYLA 8 000              

7200 Rotaract 10 000            14 385            10 000            

7250 Camps tilskudd klubber 24 000            15 000            15 000            15 000            

Mulig etablering Rotaryklubb 10 000            

8050 Tilskudd Litauenprosjekt 15 000            15 000            15 000            15 000            

Sum distriktsaktiviteter 158 809          120 000          106 754          130 000          
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7300 Distrikstskonferanse DG 144 495          150 000          155 565          140 000          

7350 Presidenttreff januar DG 134 222          120 000          113 306          125 000          

7400 PrePETS/PETS/Distr.samling DGE 161 990          150 000          170 734          150 000          

7500 Andre nasjonale møter 22 050            20 000            10 000            

7550 AG-samlinger og ledersamling DGE 24 429            30 000            30 395            20 000            

7551 AG-samlinger DG 9 052              6 000              15 785            5 000              

7552 AG-møter med klubbene 14 417            35 000            

Sum nasjonale møter 510 655          511 000          485 785          450 000          

7600 GETS/Sonemøter 27 195            50 000            29 618            50 000            

7650 Internasjonal Assembly 5 000              10 000            

7700 Convention DGE 38 608            40 000            44 389            40 000            

7750 Andre internasjonale møter 15 923            10 000            20 000            

Sum internasjonale møter 81 726            105 000          74 007            120 000          

Sum kostnader 1 461 386      1 490 533      1 356 963      1 464 850      

Driftsresultat 109 680         85 859           199 128         138 666         

8100 Finanskostnader nto 3 065              5 000              3 169              500                 

Årsresultat 112 745         90 859           202 297         139 166         

Disponering

Til egenkapital 12 745            82 297            

Til Rotaract 20 000            

Til klubbprosjekter 100 000          100 000          

Sum disponert 112 745          202 297          
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Noter 
  

  

ROTARY DISTRIKT 2290

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017-18

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er  utarbeidet i henhold til de regnskapsprinsipper som er 

nevnt i lov om årsregnskap av 17. juli 1998 §4-1, første ledd nr 1, 2 og 3.  

Det benyttes god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

2 Antall ansatte

Organisasjonen har ingen ansatte og er følgelig ikke

pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorsik tjenestepensjon.

3 Ytelser til ledende ansatte

Organisasjonen har ikke utbetalt noen form for lønn eller annen godtgjørelse

til ledere i organisasjonen, kun dekning av reise- og oppholdsutgifter.

Utbetaling til revisor har vært kr 26.875 inkl. mva.

4 Lån og sikkerhetsstillelse.

Organisasjonen har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til noen 

medlemmer av organisasjonen.

6 MVA-kompensasjon

Behandling av merverdiavgiftskompensasjon er regnskapsført etter 

faktisk godkjent og mottatt kompensasjon. I regnskapet avsluttet

pr 30.06.18 er det bokført en merverdiavgiftskompensasjon på 

kr 75 814 som gjelder kompensasjon for 2015/16.

Merverdiavgiftskompensasjon for årene 2016/17 og 2017/18 som

vil komme til utbetaling senere, gitt at ordningen opprettholdes og at 

kompensasjonsens prosentvise størrelse av grunnlaget blir tilnærmet lik, 

utgjør ca. kr 132 000. Om ordningen opprettholdes og den prosentvise 

størrelsen av grunnlaget avgjøres imidlertid ved godkjennelse av 

statsbudsjettet og hvor mange som er søker og er kompensasjonsberettiget 

hvert år. Av forsiktighetshensyn og for å være i tråd med hvordan NORFO 

ønsker at merverdikompensasjonen skal behandles regnskapesmessig 

(likhet med øvrige distrikt og klubber) så er ikke denne mulige fremtidige 

tilbakebetalingen av merverdiavgiftskompensasjon basert på forbrukte

kostnader pr 30.06.17 og 30.06.18 bokført i regnskapet.  

7 Interesseforeningen

Org.nr. 990 731 632 Rotary D2290 Interesseforeningen er slettet 

og saldo på bankkonto 6320.06.31244 er overført til 

org.nr. 992 197 544 Rotary D2290 bankkonto 1202.12.83833 pr. 21.06.2018.

Beløpet kr. 282.662,69 er her er bokført på konto Ungdoms- og Tiltaksfond.
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Revisors beretning 
  

 

Til årsmøtet i Rotary Distrikt 2290  

Uavhengig revisors beretning  

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  

 

Konklusjon  

Vi har revidert Rotary Distrikt 2290s årsregnskap som viser et overskudd på kr 112 745. Årsregnskapet 
består av balanse per 30. juni 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 30. juni 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge.  

 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  

 

Øvrig informasjon  

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon.   

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

 

Styrets ansvar for årsregnskapet  

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil.  

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

  

PricewaterhouseCoopers AS, Tassebekkveien 354, 3160 Stokke, Postboks 211 Sentrum, 0103 Oslo  
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no  
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap  
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:  

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
internkontroll.  

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.  

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.  

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, 
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.  

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.  

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.  

  

  

(2)  
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav  

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000  
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge.  

  

Stokke, 24. august 2018   
PricewaterhouseCoopers AS   

  
Bjørn Lislien   
Statsautorisert revisor  
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