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DISTRIKTSGUVERNØREN 
 

DISTRIKTSGUVERNØR 

Gaute Melhus Johannessen 

Lyngdal Rotaryklubb 
 
 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Årets RI-president, Barry Rassin, valgte “Be the Inspiration” som motto for året. 

Dette ble uten tvil en utfordring for meg som distriktsguvernør.  

I samarbeid med alle assisterende guvernører og de to påfølgende guvernører laget vi et opplegg for 

klubb-besøkene som vi håpet skulle være inspirerende og bidra til å skape inkluderende klubbmiljøer 

som i neste omgang skulle gi økt medlemsvekst i distriktet. Det ble satt et ambisiøst mål om å komme 

opp på et medlemstall i D2290 på 2000. Det har vi ikke lykkes med, men vi har klart å holde 

medlemstallet stabilt og dermed kommet ut som et av de beste distriktene i sonen vår. Jeg takker 

medlemsansvarlig Laila Lerum for en stor innsats for å klare dette. Fem dyktige assisterende 

guvernører har også vært viktige bidragsytere. 

Dessverre har vi mistet en klubb. Gimsøy rotaryklubb er lagt ned, men de fleste medlemmene har 

gått over til Skien rotaryklubb. 10 av medlemmene sluttet. Det er leit, men samtidig er det blitt gjort 

en god jobb av Skien rk og AG Per Simon Mustvedt for å beholde de fleste medlemmene. Ved tidligere 

nedlegginger av klubber har ingen medlemmer gått over til andre klubber. 

 

Distriktskonferansen ble arrangert i Lyngdal på Rosfjord strandhotell i strålende sommervær, og 

Lyngdal rotaryklubb sørget for at arrangementet ble gjennomført på en glimrende måte både 

programmessig og teknisk. Motto for konferansen var «Såkorn», og gode foredragsholdere fylte 

mottoet med godt innhold. I tillegg var det vår tur til å arrangere fellessamling for alle «inbound» 

utvekslingsstudenter i Norge, noe som gikk bra takket være gode hjelpere i Lyngdal rk og andre 

bidragsytere. 

 

Klubb-besøkene har vært en inspirasjonskilde for både Tordis og meg. Tordis har deltatt på de fleste 

besøkene, og hun har vært aktiv bidragsyter sammen med AG-ene både på formøtene og selve 

klubbmøtet. Det har vært en stor støtte for meg.  

I samtlige klubber er vi blitt godt mottatt av hyggelige mennesker som har sørget for at besøkene har 

vært høydepunkter i året. 

 

Det har kun en klubb som har hatt stort jubileum som Tordis og jeg har deltatt på. Kristiansand Vest 

rotaryklubb ble 50 år 18. desember, men selve feiringen ble holdt lørdag 12. januar. 

 

Tordis og jeg deltok på juleturen til Litauenkomiteen, og vi fikk sterke opplevelser i møte med 

trengende mennesker. Nøden er stor kun en times flyreise unna. Litauenkomiteen gjør et stort arbeid 

som kommer mange mennesker til nytte. 

 

Besøk på distriktskonferanse i et annet norsk distrikt og et nordisk distrikt inngår i guvernørens 

gjøremål, og Tordis og jeg deltok på konferansen til D2260 på Jessheim 14.-16. september og D2320 

Nord-Sverige 12.-14. oktober. 
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Vi har hatt fem møtet i Distriktsrådet: 31. august, 11. desember, 11. januar, 26. februar og 15. juni. 

PETS ble gjennomført 9.-10. mars 2018 og Presidentsamlingen 11.-12. januar 2019. Begge samlingen 

bel arrangert på Fevik Strandhotell. 

 

Erfaringene mine fra rotaryåret 2018-2019 er at vi har et distrikt som fungerer godt med stabil 

økonomi, gode tradisjoner og administrative rutiner.  

Jeg takker alle som har bistått meg med gode råd og lagt med et stort arbeid i god rotaryånd for å 

gjennomføre nok et rotaryår. En spesiell takk til sekretær Aud Løwø Nilsen og kasserer Arnold 

Dragland. 

 

 

Gaute Melhus Johannessen 
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DISTRIKTSORGANISASJONEN 
 

Distriktsorganisasjonen 2018-2019 

 

Distriktsadministrasjon  

Distriktsguvenør Gaute Melhus Johannessen 

Distriktssekretær Aud Løwø Nilsen 

Distriktskasserer Arnold Dragland  

Distriktstrainer Inger Berit E. Mjølund 

Controller Inger-Britt Zeiner - PDG 

DICO Tor Endre Bakken 

  

Distriktsråd (i tillegg til DG)  

Erik Gran - IPDG Sigurd Arbo-Høeg - PDG 

Svein-Eirik Jensen - PDG Sten Hernes - DGE 

Bjørn Jahren Aas - PDG Berit Reppesgård - DGN 

Sissel Berit Hoell - DGND/observatør  

  

Komiteledere  

The Rotary Foundation Edrund Olaisen - PDG 

Medlemskap Laila Lerum - PDG 

Strategisk planlegging Ingrid Grandum Berget - PDG 

Ungdomsstipend Njål Gjennestad - PDG 

Ungdomsutveksling - DYEO Tone Kolbenstvedt 

Rotary Youth Leader Award - RYLA Thor Asbjørn Andersen 

  

Assisterende guvernører  

Vest-Agder Inger Berit E. Mjølund 

Aust-Agder Ole Joakim Devold 

Telemark Per Simon Mustvedt 

Vestfold I Berit Reppesgård 

Vestfold II Gisle Bjørnstad 

  

Verv i NORFO  

Utvidet styre Gaute Melhus Johannessen 

 Svein Tore Stiansen 

Kommunikasjonskomiteen Edrund Olaisen 

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 
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KLUBBER OG PRESIDENTER 
 

Arendal Ove Andersen 
Brevik Nils-Johan Tufte 
Bø Arve Søgnen 
Farsund Ronny Vatland 
Flekkefjord Svein Bøgvald 
Færder Berit Molstad 
Grenland Tore Amund Fredriksen 
Grimstad Jan Øyjordsbakken 
Grøm Einar Beitohaugen 
Holmestrand Tom Johansen 
Horten Marius Tannum 

Jarlsberg Kari Hafenbrädl 
Kongsgaard Andreas Jørgensen 
Kragerø Dagfinn Holstad 
Kristiansand Marit Aamodt Nielsen 
Kristiansand Vest Randi Haukom 
Kristiansand Øst Stein Christian Salvesen 
Langesund Rolf Heimdal 
Larvik Bente Bleivik 
Larvik Øst Egil Sjulstad 
Lillesand Gunnar Oftedahl 
Lyngdal Arild Tobiassen 
Lågendalen Ragnar Rønning Hansen 
Mandal Bjørge Reiersen 

Nedenes Christopher Johnsen 
Notodden Lise Solveig Wiik 
Nøtterøy Lars E. Gleditsch 

Porsgrunn Tom Jørgensen 
Re Vigbjørn Bue 
Risør Hanne Kraft-Johanssen 
Sande Trond Sando 
Sandefjord Birgitte Feen 
Sandefjord Øst Solveig Sandvik 
Sem Kjell Arne Bustnes 
Skien Øystein Køhn 
Skien Vest Dag Olav Espeland 

Stavern Jan Lotherington 
Stokke Lars Henrik Olborg 
Svelvik Thore Steffensen 
Tvedestrand Rolf Thorstensen 
Tønsberg Bjørn Gullaker 
Ulefoss Irene Flolid 
Vennesla Gunnar Ellingsen 
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LITAUENKOMITEEN 
 

DRFC/PDG 
Edrund Olaisen 
Langesund Rotaryklubb 
 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Komiteen 
Komiteen har i perioden bestått av: Berit Molstad, nestleder, Færder RK, Christen Bugge, Tønsberg 
RK  - kasserer, Unni Dahl, Skien RK, John Einar Johnson, Stokke RK, Berit Bøhmer og Inger Wøien, 
Svelvik RK, Knut Børge Knutsen, Færder RK, Elling Michelet og Anne Grethe Aanestad, Notodden RK, 
Arnulf L’orsa og Werner Olsen, Nøtterøy RK, Kari Herder Kaggerud, Langesund RK, Thor Asbjørn 
Andersen, Sandefjord-Øst RK, Inger Olsen-Nauen og Nils Kamfjord, Tønsberg RK. Komiteen ledes av 
Edrund Olaisen fra Langesund RK. 
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Trond Asplin og Christian Offenberg  gikk bort dette 
rotaryåret. Vi mistet to av våre sterkeste støttespillere. De var aktive med i alle år, og vi minnes dem 
i takknemlighet. Deres bortgang ble også markert i Litauen. Vi mottok med ydmyk takknemlighet 
beskjeden om at minnegaven ved Tronds begravelse skulle gå til Bandzos barnehjem.   
Komiteen framstår mer som en arbeidsgruppe, der rotarianere fra flere andre klubber også bidrar i 
vesentlig grad. Komiteen er registrert i Brønnøysundregisteret med styret bestående av leder, 
nestleder og kasserer og har organisasjonsnummer 918 917 608.  
 
Komiteen har hatt 6 ordinære møter, 21.8, 27.9, 18.10, 22.11, 18.2, og 7.5. Tre fra komiteen hadde 
møte med deler av den litauiske komiteen, kommunale ledere og sosialarbeidere i Panevezys 5.april 
2019.  Tre ordførere, en varaordfører og flere avdelingsledere fra samarbeidskommunene hadde 
samme budskap til oss:» Hjelpen fra rotarydistrikt 2290 er viktig og betyr mye for menneskene i 
denne delen av Litauen. Vær snill å fortsette!»  Innad i distriktet har vi hatt tett kontakt via epost 
telefon, og komiteen har hatt mange uformelle møter i forbindelse med pakking til juleturen.  
 
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. Under juleturen 2017 
ble det undertegnet en ICC avtale mellom våre to distrikter.  Samarbeidet er forankret på alle nivåer! 
 
District grant 
Tønsberg, Sandefjord Øst, Nøtterøy og Brevik rotaryklubber søkte og fikk innvilget district grant til 
forskjellige prosjekter i Litauen. Søknadsmengden viser at det er mange klubber som har nære 
forbindelser med klubber der. Alle grants/prosjekter blir gjennomført i samarbeid med rotarianere i 
Litauen.   
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Nok en avlegger 
Langesund RK har i alle år vært engasjert i arbeidet i Litauen, og etter godt forarbeide ble klubben 
fadderklubb for en ny ungdommelig klubb i Vilnius. 10 medlemmer fra Langesund og en fra Skien 
hadde en hyggelig helg da Vilnius Mindaugas Karalis RK ble chartret.   
 
Juleturen 2018 
Juleturen er et lite eventyr i seg selv, og i 2018 var det rekordstor deltakelse på turen. 46 rotarianere 
fra 11 klubber var med i østerled. Rotarianere i Stokke RK sørget for at vi fikk et flott sted å pakke, og 
selv om det var utfordringer fordi vi lagret på flere steder, gikk det greit.  
Det er umulig å nevne alle som bidrar med gaver, med gode råd og med praktisk arbeid, men i år må 
vi nevne noen: en stor takk til Gro Bjørnstad som stilte hus og hjem til rådighet mens vi pakket i 
Stokke, og Tian Kjær som ordnet ekstra lagerplass, og som kom med truck og gjorde opplastingen 
mye enklere. Arnulf L`Orsa og John Einar Johnson gjorde begge en kjempejobb for årets juletur, og 
de ble hedret med dikt og egen sang under vennekvelden i Panevezys. Arnulf ordner og reparerer 
alle sykler før de sendes, og i år var det rekord med 86 sykler. John Einar Johnsen er blitt komiteens 
alfa og omega, og begge fortjener både heder og ære for innsatsen. 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. Juleturen hadde også i år familiebesøk, besøk hjem, 
sightseeing og vennekveld, for å nevne noe. Alle deltakere betaler reise og opphold selv. Med god 
støtte fra mange klubber og enkeltpersoner hadde vi i år økonomi til å handle inn 5 mikroovner, 8 
kjøleskap, 14 gasskomfyrer, 12 vaskemaskiner, 1 fryser og 1 støvsuger. Hvitevarer kjøpes inn i 
Litauen, mens alt som sendes i traileren er gave fra rotarianere i distrikt 2290. Mer enn 60 familier 
fikk hjelp og støtte i år.  
 
 

 
Deltakere på årets juletur 

 
 
Hva betyr dette samarbeidet for Litauen – og for oss? 

• Direkte humanitær hjelp til ca. 1600 familier  

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

• Fredsarbeid   

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

 

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. 1600 familier) og fra våre rotaryvenner i Litauen som gleder seg 
over vennskap og samarbeid.  
 
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” 
 

Edrund Olaisen 
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IT-TJENESTEN OG WEBLØSNINGER 
 

DICO 

Tor Endre Bakken 

Vennesla Rotaryklubb 
 

  

 
 

 

Årsrapport 2018-2019 

DICO er IKT koordinatoren i Rotary distriktet og er en del av det nasjonale NORFO IT-forum. 

Hovedoppgaven er å aktivt bidra til at IT løsningene blir så effektive verktøy for klubbene som mulig, 

samt bistå med opplæring og vedlikehold av hjemmesider, medlemsnettet og epostsystemet. 

 

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. 

 

Medlemsnett 

Det norske medlemsnettet er integrert mot RI og oppdateres automatisk hver natt. Registrerte 

opplysninger i medlemsnettet danner dermed grunnlaget for den halvårlige SAR rapporten og 

fakturaen fra RI. Siden de registrerte opplysningene i medlemsnett også har mange andre 

bruksområder er det særdeles viktig at klubbene oppdaterer opplysningene fortløpende. Spesielt 

viktig er det å få registrert inn nye roller og verv så snart valg er gjennomført. Kontaktinformasjon må 

være oppdatert til enhver tid slik at riktige personer får info og nyheter. Både under PETS og ved 

klubbkontakt benyttes kontaktopplysningene i medlemsnett. Rollene danner grunnlaget for tilganger 

til Rotarys digitale tjenester som f.eks redigeringstilgang til klubbens hjemmeside. 

 

E-postsystem 

Alle klubbene har sine egne e-post adresser. Det viktig at klubbens e-post sjekkes regelmessig siden 

denne brukes som info- og kommunikasjonskanal. Dessverre ser vi ikke noen forbedring i forhold til 

spam situasjonen.  

 

Hjemmesider 

Alle klubber har sin egen hjemmeside basert på en felles nasjonal mal og vil oppfordre klubbene til å 

ha 2-3 ansvarlige for vedlikehold av klubbens digitale flater. Opptil 5 medlemmer i klubben kan gis 

redigeringstilgang på hjemmesidene. Tilgangen gis via roller i medlemsnett. En klubb gjorde oss 

oppmerksom på at noen av hjemmesidene på den gamle plattformen fremdeles var tilgjengelige, noe 

som skulle være ryddet bort for lenge siden. Leverandøren tok en ny gjennomgang før nyttår og 

deaktiverte de resterende. 
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Brukerstøttesystem 

Høsten 2018 ble brukerstøttesystemet faset ut. Hovedårsaken var den løpende kostnaden som ble 

noe høy. Ber om at saker som ikke kan løses internt i klubben meldes til dico2290@rotary.no. 

 

Selvhjelp 

Det er viktig å være klar over at det finnes mange informasjonskilder dersom man ønsker en bedre 

innsikt i Rotarys digitale plattform. Her nevnes brukerveiledninger, kursvideoer og presentasjoner 

som finnes på både distriktets hjemmeside og på http://support.rotary.no/.  

 

Nettmøter 

Det ble rett før nyttår inngått avtale med leverandør av programvaren GoToMeeting. Den gir oss 

muligheter til å gjennomføre web-baserte møter. Det er foreløpig kun kjøpt inn 10 lisenser som 

disponeres av Webmaster. I distriktet disponerer DICOen en av disse lisensene. IT-forumet har fått 

et veldig godt inntrykk av programvaren etter at den har vært benyttet i flere av forumets møter.  

 

Aktiviteter 

I Rotaryåret 2018-19 har man hatt høyt fokus på å rette opp og forhindre nye synkroniseringsfeil 

mellom medlemsnett og RI. Her trenger vi hjelp fra dere i klubbene, spesielt med tanke på at man 

kun skal redigere klubb- og medlemsopplysninger i medlemsnett og ikke på MyRotary (RI). 

 

IT-forumet har hatt fokus på å forenkle og forbedre http://support.rotary.no/. Ta gjerne en titt på 

hvordan det nå ser ut. Kom gjerne med tips til DICO dersom informasjon er udatert eller om noe bør 

forenkles. 

 

Mål for 2019-2020 

Informasjonsteknologien er en stor utfordring for mange klubber. Administrasjonen av Rotary krever 

i stigende grad at tillitsvalgte i klubbene behersker og aktivt følger opp Medlemsnett, Rotary club 

central og klubbens nettsider. I forhold til den generelle driften av Rotary er det spesielt viktig at 

sekretærene deltar på opplæringen på PETS. Medlemsnettet blir stadig mer sentralt i forhold til hele 

Rotarys digitale plattform. Klubbsekretærene er ansvarlige for den fortløpende oppdateringen av 

opplysninger som danner grunnlaget for tilganger, adresselister, informasjon som automatisk 

publiseres på hjemmesider,... 

 

Vi har i lang tid ventet på et nytt meldingssystem som leverandøren jobber med å ferdigstille. Vi håper 

og tror at dette skal bli klart i løpet 2019-20. Det nye meldingssystemet skal være integrert med 

medlemsnett. 

 

Vil takke for godt samarbeid og ser frem til fortsettelsen. 

 

 

Tor Endre Bakken 

  

mailto:dico2290@rotary.no
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LOVRÅDET 
 

PDG/REPRESENTANT TIL LOVRÅDET (CoL) 

Ingrid Grandum Berget 

Langesund Rotaryklubb 
 

 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Rotarys lover og vedtekter legger rammene for hvordan Rotary International (RI) og de enkelte 

klubber skal fungere. Det besluttende organet er Lovrådet, 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.  

 

Representant for D2290 var PDG Ingrid Grandum Berget og vara DG Gaute Johannessen 

Council on Legislation ble gjennomført i Evanstone, Illinois 14. – 18. april 2019.  Det stilles krav til 

forberedelser av delegatene. Undertegnede har derfor deltatt på et on-line-kurs august 2018 og 

deltatt på CoL-seminar under Institute i Vilnius 13. september. Kostnadene i forbindelse med CoL i 

Evanstone er dekket av RI. Seminaret i Vilnius ble også dekket av RI fordi undertegnede hadde 

sonemøter parallelt. Det nasjonale møtet ble finansiert av Norfo. 

De norske delegatene har samarbeidet godt og hatt en rekke forberedende møter, hvorav ett fysisk, 

på Gardermoen 18. januar. Gruppen holdt også god kontakt under CoL, og har hatt stort utbytte av 

å kunne diskutere saker med hverandre underveis. 

Til sammen 117 forslag ble fremmet til CoL. De ble offentliggjort på www.rotary.org allerede 30. 

september 2018. Klubbene er blitt orientert, og det ble gjennomført en presentasjon på 

presidentsamlingen 12. januar. 

Av de 117 forslagene som ble fremmet, ble 15 trukket før behandling, 55 ble avslått og 47 ble vedtatt. 
Noen interessante vedtak: 
 

 19-72 Rotaract klubber kan nå bli medlemmer av RI 

 19- 82 Fastsettelse av halvårlig avgift pr capita: 2019-2020: USD 34; 2020-2021 USD 34,50; 2021-

2022: USD 35; 2022-2023: USD 35,50. 

 19-116 Strømlinjeforming av Standard Rotary Club Constitution, uten å endre innhold. 

(Forbedring og forenkling av tekst.) 

 19-117 Gi The Board fullmakt til å endre RIs skattemessige status. (RI blir flyttet til samme 

skattestatus som TRF, humanitær organisasjon. Det innebærer redusert skatt.) 

Noen av vedtakene som ble gjort krever mindre endringer i våre dokumenter. Det foreslås at dette 

gjøres sammen med en revisjon av distriktets vedtekter.  
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Council on Resolutions 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.  

 

Council on Resolutions 2019 

Det gikk ut brev til klubbene om å fremme forslag til CoR 2019 den 17.1.2019, og det ble lagt ut på 

distriktets hjemmeside 25 januar. Det ble også informert om under presidentsamlingen 12. januar. 

Det var ved fristens utløp, 1. april, ikke kommet inn noen forslag. 
 

 

Ingrid Grandum Berget 
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MEDLEMSUTVIKLING 
 

PDG/MEDLEMSKAP 

Laila Lerum 

Porsgrunn Rotaryklubb 

 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

D 2290 har hatt en liten nedgang i medlemsmassen, men er best i Norge. Gimsøy RK er lagt ned.  

RI-presidentens motto for året var Be the Inspiration. Guvernør Gaute satte seg det djerve mål å 

øke medlemstallet i D 2290 med 100 medlemmer. Målet er revidert til å gjelde for 3 år.  Mange 

klubber har vært gode på medlemsutvikling og medlemsrekruttering dette året. Resultatet viser 

likevel en nedgang i medlemsmassen i D 2290 på 14 medlemmer. Vi styrte mot status quo i 

innspurten, men nedleggelsen av Gimsøy Rotary pr 18. juni fikk konsekvens på minus 10 

medlemmer (20 gikk til andre klubber), og vi mistet totalt 4 medlemmer i andre klubber.  

 

Relativt sett er resultatet meget godt både i forhold til landet og sone 16. Gjennomsnitt 

medlemsalder øker og kvinneandelen er økende. Måltallet for 2017 /2018 var satt til 1985 

medlemmer. Vi har 1871 medlemmer pr 1.7.19. Medlemskomiteen for 2018/2019 har bestått av; 

PDG Laila Lerum, leder; PDG Ingrid Grandum Berget, medlem: AG Per Simon Mustvedt, medlem.  

 

Det har vært et meget aktivt år i komiteen der vi har deltatt på alle distriktets arenaer, og på kurs i 

sonens regi, samt startet nyutvikling av Rotary Leadership Institute og en mulig satelittklubb i 

Grenland. D 2290 har i sin strategiplan mange tiltak for foryngelse og fornyelse av Rotary via 

medvirkning og fra presidentene og klubbene.   

 

Medlemsutvikling i klubbene 2018-2019  

Distriktsrådet har gjennom hele året fått seg forelagt status i medlemsutviklingen og blitt tatt med 

på råd i gjennomføringen av de ulike tiltakene. Medlemsutvikling har vært tema på alle møtepunkt 

som PrePets, PETS, Distriktskonferansen, Guvernørbesøkene, Presidentsamlingen samt i kontakten 

mellom AG-ene og klubbene.  

 

Det ble arrangert medlemsutviklingskurs i Porsgrunn den 7. februar og i Kristiansand den 14. 

februar med god deltakelse fra klubbene og med god evaluering.  

 

 

 De fleste klubber har +/- 1 evt 2 medlemmer siden 1. juli 2018.  

Det er en naturlig utvikling 

 Klubber med vekst på 3 medlemmer evt flere siden 1. juli 2018 

Skien + 21(18 fra Gimsøy RK), Skien Vest + 7, Færder + 6, Jarlsberg + 4, 

Kragerø + 4, Kristiansand Vest + 4, Mandal + 3, Sandefjord Øst + 3, 

Holmestrand + 3. 

 Klubber med medlemstap på 3 medlemmer eller mer siden 1. juli 2018 

Notodden – 7, Sem – 6, Grimstad – 5, Kongsgård – 4, Arendal – 3, Larvik 

– 3, Tønsberg – 3.  
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Nye tiltak i 2018-2019  

Rotary Leadership Institute, RLI, er et internasjonalt opplegg som vi vil tilpasse D 2290 sitt behov for 

å øke fokus i klubbene på hva Rotary er og gi inspirasjon til å rekruttere yngre medlemmer og styrke 

klubbene. 4 ressurspersoner fra D 2290 deltok som observatør på RLI i D 2260 og D 2310 sin 

kursrekke våren 2018, og 10 personer fra D 2290 ble sertifisert som RLI- fasilitator i mai 2019. Det 

er satt ned en arbeidsgruppe for å utvikle RLI i D 2290.  

 

Satelittklubber 

Det er satt i gang et arbeid for å få i gang en satelittklubb i Grenland med yngre yrkesaktive 

medlemmer som jobber prosjektbasert  

 

Medlemsutviklingen vil alltid være summen av den enkeltes klubbs omdømme og aktivitet i 

nærmiljøet. Vi har fremdeles en utfordring i å bygge sterkere klubber med et inkluderende 

klubbmiljø og gode strukturer som har en yrkesdimensjon som reflekterer nåtiden og 

morgendagens profesjoner og som trekker til seg nye medlemmer og ny kompetanse!  

 

PEOPLE of ACTION!  
 

 

Laila Lerum  
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STIPEND FOR UNGDOM 

 
PDG/FORRETNINGSFØRER 
Njål Gjennestad 
Sandefjord Rotaryklubb 
 
 
 

 
Årsrapport 2018-2019 
Ved overgangen til nytt Rotaryår 2018-2019 ble pengene fra den gamle «Interesseforeningen» overført 
til Distrikt 2290, fortsatt, som et eget fond, samtidig ble det tilført midler fra NORFO. Styret har bestått 
av DG Gaute Melhus Johannessen, DGE Sten Hernes og DGN Berit Reppesgård.  Njål Gjennestad har 
fortsatt som administrator. 
 

Virksomheten fortsetter som tidligere, og formålet er fortsatt å gi unge mennesker muligheten til gode 
møter med ungdom fra andre land og kulturer – i beste Rotaryånd.  Vi har gjennom flere år valgt å 
konsentrere oss om deltakelse på et internasjonalt seminar, kalt World Affairs Seminar.  Det blir 
arrangert av Rotarydistriktet i Wisconsin, USA, og det blir holdt i slutten av juni hvert år.  Vi har fått 
gode tilbakemeldinger på dette fra deltakerne. 
 
Distriktets klubber har blitt mer oppmerksomme på tilbudet som annonseres hver vinter, og i året som 
gikk fikk vi 7 søkere.  Det er som regel folk som går siste året på videregående skole.  De var plukket av 
klubbene i samråd med rådgiverne ved de respektive skolene.  Det er en god måte å skaffe kvalifiserte 
søkere på.  
  
Distriktsrådet ga anledning til å tildele 5 stipender som dekker reise og opphold.  Disse ble tatt ut: 
Jardar Espeland, Osweh Behrouzi og Lotte Lise Evensen Hansen (alle anbefalt av Kristiansand 
Rotaryklubb), Hanna Sofie Larsen (Stokke Rotaryklubb) og Hauk Kramer Tunby (Nøtterøy Rotaryklubb). 
 
Det er viktig at deltakerne blir fulgt opp av klubbene sine, slik at de kan fortelle om sine opplevelser og 
slik gi klubbmedlemmene inspirasjon til å fortsette å arbeide for Rotarys mål og idealer.   

 
Når det gjelder regnskapet, viser jeg til distriktets regnskap. 
 
 
Njål Gjennestad 
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THE ROTARY FOUNDATION-KOMITEEN 
 

DRFC 

Edrund Olaisen 

Langesund Rotaryklubb 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

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/Scholarships: Ranveig Roberg (ba om avløsning i mars 2019 pga tidspress). 

Fredsarbeid: Ingrid Grandum Berget, Polio: Sigurd Arbo Høeg. 

DGE, observatør: Sten Hernes. 

 

Det jobbes godt i klubbene! Med distriktets beste resultat noensinne er det all grunn til å gi 

ubetinget heder og ære til klubbene i distrikt 2290.  

 

TRF-komiteen er gruppen som skal støtte og hjelpe klubbene, motivere og bistå med informasjon, 

men det er klubbene som arbeider og sørger for å virkeliggjøre Rotarys motto: Service above self.   

 

Møter og kontakt 

Komiteen har i løpet av året hatt ordinære møter 29.8, 5.11 og 24.1. I tillegg har det vært mange 

uformelle møter der hele eller deler av komiteen har vært samlet. Det har vært god kontakt via epost 

og telefon internt i komiteen, med guvernør, distrikts ledelsen og med sonekoordinatorene.  

 

TRF-seminar og sertifiseringskurs 

Distriktet ble tidlig sertifisert, og høsten 2018 ble det avholdt 3 sertifiseringskurs. Over 90 rotarianere 

fra de fleste klubbene i distriktet deltok på kursene 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. Komiteens medlemmer har i tillegg deltatt på klubbmøter og 

distriktsarrangement.   Distriktets sonekoordinatorer var kursledere på sonens TRF-kurs i Vilnius, der 

Ranveig Roberg deltok. i tillegg var DRFC leder for CoL seminar. På sonens TRF seminar på 

Gardermoen 1. desember deltok 7 av komiteens 8 medlemmer - i ulike roller. 

 

På årets distriktskonferanse hadde TRF-komiteen en stand, og i tillegg til informasjon og utdeling av 

brosjyrer  kunne vår polioansvarlige, Sigurd Arbo Høeg, vise oss Rotarys polioengasjement gjennom 

VR-briller.  Nytt og populært.  

 

Global grant 

Kristiansand RK og naboklubber arbeider fortsatt veldig godt med vaksinasjonsprogram i Bangla Desh. 

Årets global grant ble støttet med USD 11.500 av distriktets DDF midler (district designated fund). 
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Larvik RK startet arbeidet med et stort prosjekt i Swaziland der 

søknad forventes sensommer 2019. Det er viktig å merke seg at flere klubber også har prosjekter 

utenom TRF.  

 

District grant 

Fordeling av district grant med kr 191.000 og distriktets støttesum på kr 35.315 ble foretatt av TRF 

komiteen sammen med guvernør: 

 Stavern – instrumenter og utstyr til Stavern skolekorps kr 10.000 

 Flekkefjord – Kylling prosjekt (hjelp til selvhjelp) i Rwanda – kr 18.000 

 Horten – Idrettsarrangement for psykisk utviklingshemmede kr 15.000 

 Notodden – Støtte til Notoddenlekene kr 2000 

 Jarlsberg – Arrangement på incestsenteret10.000 

 Jarlsberg – matprosjekt for underernærte barn i Kisumu, Kenya kr 20.000 

 Svelvik – Hjertestarter til Fabrikkjordet aktivitetssenter kr 10.000 

 Sandefjord øst – Utbedring av hjem Litauen kr 7.500 

 Kragerø – Støtte til FFF for jordbruksprosjekt  kr 15.000 

 Risør – støtte til jordskjelvrammede områder på Bali/jordbruksprosjekt kr 12.000 

 Nøtterøy – Sykkelprosjekt Panevezys kr 4315 

 Brevik – lekeapparater for psykisk utviklingshemmede barn Litauen kr 20.000 

 Nedenes – forbrenningsovn for kjemisk og biologisk avfall v/klinikk, Zanzibar kr 20.000 

 Tønsberg – støtte til student kr 6000  

 Tønsberg – dører og vinduer i hjem med spesielle behov – Naujamestio, Litauen kr 7500 

 Stokke – «GSE light» - kr 16.000 

 Stavern – opparbeidelse av uteareal i forbindelse med skole i Soweto, kr 15.000 

 Lågendalen – Mesh apparat til childrens burn care center, Addis Abbeba kr 18.000 

 

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 treårsplanen er det vedtak om å sende USD 5000 hvert år til det norske fredsfondet og samme beløp 

til bekjempelse av polio. Så er gjort, og i tillegg har distriktet bidratt med USD 11.500 til 

vaksinasjonsprosjekt i Bangladesh. Vi har støttet distrikt 2305 med USD 1000 til medisinsk utstyr på 

et «mor og barn hospital» i Armenia. Larvik arbeider med et stort global grant som distriktet 

selvfølgelig har tilsagt støtte. Et par andre klubber har forespurt og er blitt lovet DDF midler når 

prosjektene er klare. Det jobbes bra i klubbene.    

 

Klubbenes støtte til rotaryfondet – et meget godt resultat  

43 klubber har bidratt til annual fund med beløp fra USD 11 til USD 167 pr medlem. 

7 klubber har bidrag på +/- USD 100 eller mer pr medlem.  

 

De fleste klubbene hadde lagt inn egen målsetting, og mange greide eget mål. Variasjon i dollarkurs 

påvirker klubbenes innbetaling. 
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Innbetaling på USD 59.22 pr medlem er det beste vi har hatt i distriktet!! 

USD 111.632,52 til Annual fund – også det beste resultat vi har hatt i distriktet. Flere klubber betalte 

inn til polio, til sammen USD 20.033,15, og til endowment fund er det gitt bidrag på USD 1949,75. 

 

Totalt innbetalt for rotaryåret 2018-19 ble et strålende resultat på USD 145.690,42 

 

Det kom i år ingen søknad via vårt distrikt til fredsstudiene, men sonekoordinator og distriktets 

ansvarlige for fredsarbeidet, Ingrid Grandum Berget kunne glede seg over at flere fra distriktet deltok 

på åpen dag på fredsuniversitetet i Uppsala i mai, der årets avgangsstudenter presenterte sine 

masteroppgaver.  

 

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 skape en bedre verden.  

 

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

 

 

Edrund Olaisen 

 

 
 

 

  



   

   21  

 

ASSISTERENDE GUVERNØR-RAPPORTER 
  

 

 

TELEMARK AG-OMRÅDE 
 

AG 

Per Simon Mustvedt 

Skien Rotaryklubb 

 

 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Til tross for at Telemark ved utgangen av året mistet en klubb, er det ved inngangen til det nye 

rotaryåret bare seks færre rotarianere i fylket enn for ett år siden. Samlet har de 10 gjenværende 

klubbene i Telemark 404 medlemmer denne sommeren, mot 410 et år tidligere. Kvinneandelen er på 

22,5 prosent. Blant kvinnene er gjennomsnittsalderen på 59,4 år, mens den for mennene er 10 år 

høyere. 

 Gimsøy RK hadde ved avviklingen 30 medlemmer, men heldigvis har 20 av dem meldt overgang til 

andre klubber – de fleste til Skien RK. I det hele tatt har de to gjenværende klubbene i Skien hatt en 

god medlemsutvikling, slik at det nå er 115 rotarianere i Skien, mot 117 for ett år siden. Skien RK har 

en netto medlemsvekst på 21, Skien Vest RK på sju. Rotaryklubben i Kragerø kan også se tilbake på 

et godt og aktivt år som bl.a. har resultert i en økning på fire medlemmer. 

Noen klubber har altså klart å øke medlemstallet, andre har mistet flere enn de har rekruttert. 

Spesielt hardt har det gått ut over Notodden RK, som har mistet sju medlemmer, og ikke fått noen 

nye. Tre av de sju tapte medlemmene døde i løpet av noen november-uker.  

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 Porsgrunn blir det nå arbeidet med å få i gang en satellitt-klubb i Herøya Industripark. Hvis vi får det 

til, blir det den første i Norge. 

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

rotaryåret der også påtroppende presidenter var invitert med.  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 meget god 

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

en del tid sammen under distriktets presidentsamling i januar. 

For tredje 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 god pressedekning på saken.  
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AG var også med på guvernørbesøkene, på PETS, Ambassadørkurset, 

og han har vært med på samlingene for AG’er på distriktsnivå. Dessuten har han vært observatør på 

et RLI-kurs på Kløfta. 

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.  

I Telemark overtar nå Dagfinn Holstad fra Kragerø RK som AG, og Per Simon Mustvedt gir seg etter 

fire år i rollen som assisterende guvernør.  

 

Per Simon Mustvedt 

 

 

 

VESTFOLD I AG-OMRÅDE 

 
  
AG/DGN 

Berit Reppesgård 

Sandefjord Øst Rotaryklubb 

 

 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

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

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

drevet, og det har vært god kontakt mellom AG og presidentene, samt styrene og enkeltmedlemmer 

gjennom dette Rotary-året. Alle klubbene i Vestfold I har hatt besøk av Guvernør og AG. 

Innkommende AG, Astrid Danielsen har også vært med på noen av guvernørbesøkene for på den 

måten å få en myk overgang i sitt virke som AG fra 1. juli 2019. DG- partner Tordis har også deltatt på 

en del av guvernørbesøkene, også på formøtene før selve klubbesøket. 

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

igjennom nødvendige registreringer til Rotary, altså et slags arbeidsmøte etter PETS. Videre kom de 

presidentene som hadde anledning på et møte på høsten. Hensikten med disse treffene er å utveksle 

erfaringer om det å være president og klubbarbeid generelt, hente tips og bygge nettverk 

presidentene imellom. Det har blitt en tradisjon å arrangere sommeravslutning for presidentene i 

juni. Dette, pluss de to samlingene som nevnt over, vil ny AG Astrid Danielsen videreføre. 

Tilbakemeldingene fra disse samlingene er svært positive.  

Generelt sett opplever jeg at det jobbes godt i klubbene. Det er mye god vilje når det gjelder 

rekruttering, selv om man ikke alltid lykkes slik målsettingen var. De klubbene som fikk nedgang i 

medlemstallet i fjor, er på god vei til å øke antall medlemmer igjen. Det er som DG Gaute har sagt; 

helt nødvendig med et inkluderende klubbmiljø for at nye medlemmer skal trives og bli en glad og 

god rotarianer. Variasjonene angående prosjekter er mange, innhold og utforming av møtene likeså. 
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Ingen har valgt å redusere møteantallet dette året. Det er 

imponerende hvilken aktivitet og kreativitet som legges ned i klubbene. Det indre liv i hver klubb 

synes å være god. 

Jeg takker herved av som AG i Vestfold I, og ser fram til å gå inn i vervet som DG i 2020- 2021. Astrid 

Danielsen fra Stavern RK er godt i gang med å fylle rollen etter meg, og jeg er svært trygg på hun vil 

gjøre det på en god måte. 

 

Berit Reppesgård 

 

 

 

VESTFOLD II AG-OMRÅDE 
 

AG 

Gisle Bjørnstad 

Tønsberg Rotaryklubb 

 

 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Området består av følgende klubber: Horten, Re, Stokke, Sem, Jarlsberg, Tønsberg, Nøtterøy og 
Færder. 
 
Guvernørbesøk 
Alle guvernørbesøk ble gjennomført i henhold til plan. 
 
Deltagelse på arrangementer i regi av distriktet. 
AG området har vært representert på alle arrangementer i regi av distriktet. 
 
Arrangementer i egen regi 
 
Presidentmøter (8 klubb møter) 
Det er gjennomført 3 presidentmøter i perioden. Hovedtemaer har vært erfaringsutveksling, 
koordinering av aktivitet og planlegging av fellesprosjekter. Det har vært stort fokus på 
medlemsutvikling, samt «Hvordan synliggjøre Rotary i lokalmiljøet. 
 
Intercitymøter/fellesmøter 
Det er gjennomført to intercitymøter  
 
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. Mange klubbene deltok, med nye 
medlemmer, reflektanter og andre. 
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Facebook prosjekt er et prosjekt for større bruk av Facebook i området. Videreføres fortsatt og skal 
forsøksvis være eneste kommunikasjonsmiddel mellom presidentene i området. 
Polioprosjekt/revaksinering. AG gruppen har tatt frem igjen dette prosjktet og har nedsatt en gruppe 
som vil gjennomføre et omfattende revaksinasjonsprosjekt med fokus på Rotarys polioengasjement  
 
 
i forbindelse med poliodagen 2019. Polioprosjektet gjennomføres som et forsøksprosjekt for å 
vurdere publikumsinteressen. Klubbene har hver for seg til dels betydelige lokale og internasjonale 
prosjekter 
 
Oppsummering 
Det har også i år 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 på TRF-kurs og medlemsutviklingskurs har vært god.  
 
 
Gisle Bjørnstad 
 
 
 

AUST-AGDER AG-OMRÅDE 
 

AG 

Ole Joakim Devold 

Tvedestrand Rotaryklubb 

 

 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Undertegnede har i rotaryåret 2018-2019 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. Videre 
har jeg deltatt på andre aktiviteter som har vært felles for området.  
 
Det har i løpet av rotaryåret vært arrangert ett fellesmøte med presidentene. 
 
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 
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VEST-AGDER AG-OMRÅDE 
 

AG/DISTRICT TRAINER 

Inger Berit E. Mjølund 

Kristiansand Rotaryklubb 

 

 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Klubbesøk 
Sammen med guvernør Gaute Melhus Johannessen har jeg besøkt 8 av 9 klubber i Vest- Agder. Jeg 
var dessverre bortreist da guvernøren besøkte Mandal RK. Guvernøren har hatt «Inkludering» som 
sitt hoved fokus for arbeidet i klubbene og dette var tema på guvernørbesøkene. Guvernøren holdt 
innledningsforedrag om temaet og jeg ledet debatten i møtet. 
 
Kristiansand Vest RK kunne i januar 2019 feire 50 års jubileum. Det ble en storslått feiring. Sammen 
med guvernøren deltok jeg på festen i Klubbens festlokaler. 
 
I tillegg til klubbesøkene sammen med guvernøren, har jeg besøkt 6 klubber der aktuelle temaer har 
blitt drøftet. Jeg har også holdt foredrag om: «Aktuelt Rotarystoff og TRF». Jeg har ellers hatt kontakt 
med klubber via e- post, mobil og Facebook. 
 
Møter i organisasjonen 
Jeg har deltatt på Distriktskonferansen i Lyngdal, TRF-seminar i Kristiansand og på pre-PETS i 
Kristiansand der Ole Devold (AG fra Aust-Agder) og jeg holdt innlegg om «Presidentens oppgaver». 
Jeg har vært til stede på presidentsamling på Fevik, ledersamling i Tønsberg, PETS på Fevik, 
medlemsutviklingskurs i Kristiansand og på guvernørskifte i Lyngdal. Jeg var med på planleggingen og 
gjennomføringen av møtene i Kristiansand. 
  
Rotaryklubbene i Kristiansand har ikke hatt utvekslingsstudenter de siste årene. Jeg inviterte derfor 
til et møte med DYEO Tone Kolbenstvedt for å høre om utvekslingsprogrammet og 
kvalitetssikringsopplegget. Alle de fire klubbene var representert.  
 
Oppsummering 
Det har vært et spennende og flott rotaryår, og møtet med klubbene og medlemmene har vært 
inspirerende. Det er stor aktivitet i de fleste av klubbene og et trivelig klubbmiljø. 
 
Noen utfordringer: Medlemsutvikling, frammøte på klubbkveldene, rapportering i Club Central og 
ungdomsutveksling (for noen av klubbene). 
 
Medlemsrekruttering har vært et sentralt tema for dette rotaryåret. Det er gledelig å se at minst to 
av klubbene i Vest-Agder har fått 5 nye medlemmer! Noen klubber har mistet medlemmer, men 
jobber aktivt for verve nye. Dette ser bra ut for kommende rotaryår! 
 
 
Inger Berit E. Mjølund  
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UNGDOMSUTVEKSLING 
  

UNGDOMSUTVEKSLING DYEO 

Tone Kolbenstvedt 

Nedenes Rotaryklubb 
 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Ungdomsutvekslingen er en viktig del av Rotarys internasjonale tjeneste. Programmet skal gi vårt mål 

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: 

 

 God utvelgelse og forberedelse av utreisende ungdommer 

 God oppfølging av ungdommene ute 

 Grundig gjennomgang av alle opplysninger vedr. innkommende ungdommer før vi godkjenner 

 Forberedelse, info/opplæring og sertifisering av klubber og vertsfamilier 

 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 de gode tilbakemeldingene skolene gir oss. 

 

Inbounds 

Distriktet har dette året vært vertskap for 13 ungdommer fra hhv. USA, Mexico, Argentina, Brasil, 

Canada, Frankrike, Tyskland, Sveits og Australia. For å styrke klubbens og vertsfamilienes 

forberedelse ble det holdt sertifiseringsmøter med alle klubber i forkant av ungdommenes 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 klubber for det gode vertskapet de 

er!  God forberedelse bidrar også til 

god oppfølging av student og 

vertsfamilier.  En av ungdommene 

måtte av helsemessige årsaker 

avslutte utvekslingsåret i begynnelsen 

av mai. 
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Rådgivergruppen for våre inbounds har hatt  

stor glede og nytte av et praktisk og inspirerende 

samarbeid. Dette har bl.a. ført til 4 møter 

sammen med rådgivere og deres inbounds: 

Pizzakveld i Sandefjord i nov., Vikingetur til Borre 

i jan., Jomfruland i mai og Stortingsbesøk i juni.  

 

Outbounds 

Vi sendte dette året ut 16 ungdommer til hhv 

USA, Mexico, Argentina, Brasil, Frankrike, 

Tyskland, Sveits, Canada og Australia. De to 

plasseringene i Australia ble svært krevende. 

Etter et godt samarbeid mellom distriktene, fikk 

vi til en meget god løsning for den ene, men uten 

bedring av forholdene, returnerte den andre   

hjem igjen i desember. I tillegg fikk vi en early 

return fra Canada i slutten av mai.   

Ungdommene forøvrig 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 motivert for å 

fortsette kontakten med oss. De aller fleste har gjennom utvekslingsåret blitt involvert i Rotary, de 

har lært hva Rotary er, og erfart mye av hva Rotary gjør! Flere uttaler at de ønsker å bli mer involvert 

i Rotary etter utvekslingsåret!  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. 

 

Forberedelser til utvekslingsåret 2019-2020 

Vi har nå forberedt 11 nye ungdommer for utreise til USA, Canada, Mexico, Argentina, Japan, Taiwan, 

Frankrike, Ecuador og Australia. 

Gjennom Utvelgelsesprosessen, Distriktets Ambassadørkurs og Junimøtet i regi av Multidistriktet,- 

blir ungdommene godt forberedt til å møte de fleste utfordringer gjennom utvekslingsåret. 

Arrangement 

Distriktet, sammen med Lyngdal Rotaryklubb, var 29.august - 2.september vertskap for 

ungdommenes årlige Introkurs med påfølgende Høstsamling. Alle nye inbounds til Norge var samlet 

og under høstsamlingen deltok også mange av distriktets tidligere utvekslingsungdommer. Sammen 

bidro de alle med en flott og fargerik opptreden på Distriktskonferansen,- og hvor de med stor 

takknemlighet fokuserte på verdien av utvekslingsprogrammet. 
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Våre to fra Australia, deltok på Introkurs i Nesbyen i slutten av Januar og i forkant av den årlige Winter 

Campen på Nystølen ved Nesbyen i Hallingdal. Alle med unntak av en, deltok på denne campen som 

er et frivillig tilbud til alle våre inbounds. 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 39 år har invitert til dette treffet!  

Norgesturen - ”Norway in a Nutshell”  ble nok en gang stor suksess. 10 dager i begynnelsen av juni 

(Oslo-Bergen-Stavanger-Oslo) - med fjorder, fjell og breer, - sykling, rafting og brevandring mm. Et 

stykke Norge i miniatyr og gode opplevelser for ungdommene våre!  

Distriktets ambassadørkurs for nye outbounds ble avholdt i Langesund lørdag 6.april. Her deltok 

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

som får inn studenter 2019/20,-  i alt 70 deltakere. Ass. Guvernør Per Simon Mustvedt gav 

forsamlingen en god leksjon om hva Rotary ER og hva Rotary GJØR. Stor takk til Per Simon, men også 

til de to innlederne Marius Tannum og Pål Gulbrandsen,- og til Anne Wiik Stamsøe for all praktisk 

hjelp,- sist, men ikke minst takk til alle våre rebounds og inbounds som bidro så flott til en utbytterik 

og inspirerende dag! 

 

Kontakt med klubbene 

Jeg har gjennom året hatt kontakt med samtlige klubber i Distriktet. Flere av klubbene har fått 

opplæring og bistand i utvekslingsarbeidet, og sammen med inbounds og rebounds har jeg besøkt 

flere av klubbene hvor ”Ungdom i Rotary” har vært hovedtema. 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. Dette året har vi klart det,- med 16 

ungdommer ut! Det er svært 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. 

 

Camps/roundtrip 

De tre klubbene Grimstad, Notodden og Sem var gjennom to uker i august 

vertskap for 12 ungdommer fra 12 nasjoner,- i alderen 16-18. Et godt og 

variert program ble gjennomført på en forbilledlig måte med flotte og aktive 

ungdommer. De lærte om vår kystkultur, om fjell og vidder 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 økonomisk 

tilskudd på kr. 8.000. 

Vi har nå registrert en liten økning i interesse for campdeltakelse i andre land for våre egne 

ungdommer. 4 ungdommer fra Distriktet deltok på leirer i andre land. 
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Diverse møter og konferanser 

Distriktsansvarlig har deltatt på Distriktskonferansen, på Multidistriktets møter i september, januar 

og juni, i møtet med innkommende guvernører i november, i Distriktssamlingen, på 

Presidentsamlingen og på PETS.   

Sertifisering 

2290 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 Gaute, Distriktsorganisasjonen og alle mine gode hjelpere for godt og 

inspirerende samarbeid! 

 

Tone Kolbenstvedt 
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ROTARY YOUNG LEADERSHIP AWARD / 

LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 
 

RYLA-KONTAKT 

Thor Bjørn Andersen 

Sandefjord Øst Rotaryklubb 

 

 

Årsrapport 2018-2019 

Rotary Young Leadership Award, RYLA, ble som de tre foregående år arrangert på Gavelstad 

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

Det var 29 deltagere fra 25 klubber. 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 2019 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 2020.  

Det ble informert om distriktets Rotaract-klubb, som dessverre sliter litt for tiden. 

Neste års RYLA blir også lagt til Gavelstad Gjestegård. Den 3. til 6. mars 2020. 

 

Thor Asbjørn Andersen 
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NOMINASJONSKOMITEEN 
 

IPDG/LEDER NOMINASJONSKOMITEEN 

Erik Gran 

Tønsberg Rotaryklubb 
 

 

 
 

 

Årsrapport 2018-2019 

Nominasjonskomiteen gjennomførte en prosess som startet i august 2018 og fulgte normal tidsplan 
for prosessen. Nominasjonskomiteens kandidat ble Sissel Berit Hoell fra Langesund Rotaryklubb. 
Klubber kom ikke med motkandidater og hun ble i henhold til gjeldende prosedyre valgt til ny DG 
2021-2022.  

Klubbene fikk presentert Berit Sissel Berit Hoell på PETS/Distriktssamling 9 mars 2019.  

Kandidaten er innmeldt til Rotary International.  

Komiteen har bestått av: 
 
IPDG Erik Gran   Tønsberg Rotaryklubb leder 
DG  Gaute Melhus Johannessen Lyngdal Rotaryklubb 
DGE  Sten Hernes   Re Rotaryklubb 

 

Erik Gran  



   

   32  

 

GUVERNØRSKIFTET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernørskiftet 2018-2019 for Distrikt 2290 fant sted 15. juni 2019 på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal, 

i de faste møtelokaler for Lyngdal Rotaryklubb.  

Avtroppende distriktsguvernør Gaute Melhus Johannessen takket alle som hadde bidratt i hans år 

som distriktsguvernør. 

 

Det mest høytidelige øyeblikket kom med overrekkelsen av kjedet til Sten Hernes, som begynte sitt 

år som distriktsguvernør 1. juli.  

 

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

til at vi alle gleder oss. 
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RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 
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NOTER 
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