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GUVERNØREN HAR ORDET 
 
For perioden 2021-2022 er mottoet «SERVE TO CHANGE LIVES». Les om intensjonen/ 
målsetningene fra den nye RI-presidenten, Shekhar Mehta, på side 3. 
 
Personlig liker jeg godt mottoene til de ulike RI (Rotary International) presidentene, og nå altså 
"Serve to Change Lives". Jeg tror neppe noe vil glede medlemmene i klubbene våre mer enn å 
kunne bidra til at andre får et bedre liv. Dette trenger ikke være i fjerntliggende land. Også her 
hjemme vil det være mange som vil kunne nyte godt av våre tjenester. 
 
Rotary er en yrkesbasert kompetanseorganisasjon som vanligvis møtes ukentlig til klubbmøte med 
hyggelig samvær og gode foredrag. Grunnet koronapandemien har det det siste året blitt dårligere 
med fysiske møter enn normalt, og vi har måttet venne oss til digitale klubbmøter. Vi får håpe det blir 
et mer normalt Rotaryår i 2021-2022. Digitale møter har imidlertid fungert svært godt, og mange 
klubber har opplev "all time high" deltakelse på over 95%. Noen har også opplevd at enkelte tidligere 
medlemmer har kommet tilbake fordi det er praktisk med digitale møter og det kan for noen fungere 
bedre i hverdagen – f.eks. småbarnsforeldre. Alternativt kan hybridmøter, kombinasjon av 
tilstedeværelse og digitalt møte, fungere godt. Så her er det bare å prøve seg fram. 
 
Våre klubber består av svært mange ressurspersoner som alle gjerne vil bidra til å gjøre noe godt for 
andre mennesker. "Doing Good In The World" var et av Rotarys første slagord – og det lever godt 
fortsatt. På denne måten kan vi være stolte av å ha en stiftelse tilgjengelig til å kunne bidra med 
midler når vi ønsker å gjennomføre prosjekter. The Rotary Foundation (TRF) er navnet på denne 
stiftelsen, og de bidrar med midler i tillegg til de klubben stiller opp med selv. 
 
"Vi er ikke en veldedig organisasjon" sier noen. "Vel", sier jeg. Gjennom vårt yrke og vår kompetanse 
har Rotary fra dag én gitt bidrag til samfunnsutviklingen, og det skal vi fortsette å gjøre. Hva vi kaller 
oss, er mindre vesentlig. Men, veldedighet, det bidrar vi med. Vi skal leve opp til mottoet "Serve to 
Change Lives". 
 
Distriktshåndboken er laget for å være en praktisk veileder i hverdagen der leseren kan finne nyttig 
informasjon. Den er primært ment som et verktøy for de nye klubbpresidentene. Ellers vises det til 
Distrikt 2310s hjemmesider for løpende informasjon (http://D2310.rotary.no). Distriktets nettsider vil 
framover få en mer sentral rolle i kommunikasjon og informasjonsutveksling både mot 
klubber/medlemmer og mot omverden/potensielle medlemmer og samarbeidspartnere. Videre må vi 
være bevisste på å synliggjøre alt det gode vi gjør (Doing Good In The World...) gjennom aktivt å 
bruke Facebook og LinkedIn samt andre sosiale og lokale medier. 

 
Det finnes betydelige mengder informasjon hos Rotary International (www.rotary.org) og Norsk 
Rotaryforum (NORFO) (www.rotary.no). Særlig vil jeg anbefale deler av RIs web-sider, som f.eks. 
Learning Center der det finnes en rekke e-læringsprogrammer for ulike klubbroller. 
 
Jeg ønsker alle en flott sommer, og lykke til med Rotaryåret 2021-2022! 
La oss ha det gøy sammen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erik Kreyberg Normann 
Distriktsguvernør, 2021-2022 

Distrikt 2310 
  

http://d2310.rotary.no/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/
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RI-PRESIDENT SHEKHAR MEHTA HAR ORDET 
 
 

   
 

Shekhar Mehta 
Rotary International President, 2021-2022 
 
 
Rotary International President Shekhar Mehta, 2021-2022, urge members to become more involved 
in service-projects, saying that caring for and serving others is the best way to live because it changes 
not only other people’s lives, but also our own. 
 
Mehta, a member of the Rotary Club of Calcutta-Mahanagar, West Bengal, India, revealed the 2021-
22 presidential theme, Serve to Change Lives, to incoming district governors on 1 February during the 
Rotary International Assembly. The assembly, a yearly training event for district governors-elect, was 
originally set to take place in Orlando, Florida, USA, but was held virtually because of the COVID-19 
pandemic. 
 
Mehta spoke about how participating in service-projects through Rotary changed him as a person and 
made him empathize more with the needs of others. Soon after joining his club, he helped carry out 
projects that benefited rural communities in India. 
 
Some of the poor conditions he saw in those communities strengthened his commitment to service. “I 
truly understood the plight of my brethren,” he said. 
 
Mehta participated in initiatives that brought artificial limbs to children, clean water and sanitation to 
homes, and better health care facilities to communities. 
 
“Rotary kindled the spark within me to look beyond myself and embrace humanity", he said. “Service 
became a way of life for me and I, like many others, adopted the guiding philosophy that Service is the 
rent I pay for the space I occupy on this earth, and I want to be a good tenant of this earth." 
 
Mehta encouraged district governors-elect to lead by example during their term and inspire Rotary and 
Rotaract members to participate in projects that have measurable and sustainable impacts. He’s 
asking each club to conduct a Rotary Day of Service. 
 
“At the end of your term as district governor, you should feel that because of your leadership, because 
of your inspiration to Rotarians and Rotaractors, the world has changed for the better because of the 
service done by them during the year,” he said. 
 
Focusing on diversity, membership 
For the 2021-22 Rotary year, Mehta wants members to focus their efforts on empowering girls and 
ensuring their access to education, resources, services, and opportunities so that future generations of 
women leaders will have the tools they need to succeed. Mehta asked members to use Rotary’s belief 
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that diversity, equity, and inclusion is critical in all we do as a compass to guide this work. 
 
“There are many issues that girls face in different parts of the world, and you as leaders will ensure 
that we try and mitigate the disadvantage of the girl that they may have,” he said. 
 
To be able to do more through service, Rotary needs to increase membership, Mehta said. 
Membership has hovered around 1.2 million for the past two decades. He challenged the incoming 
governors to be catalysts in their districts to help increase membership to 1.3 million by 1 July 2022. 
Mehta’s Each One, Bring One initiative asks every member to bring one person to join Rotary within 
the next 17 months. 
 
Increasing membership while also continuing our commitment to eradicating polio, fighting COVID-19, 
and serving our communities is an ambitious goal. “And that should excite you,” Mehta said. 
“Rotarians love challenges.” 
 
 
Fra et intervju i tidsskriftet "Rotary" 
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4-SPØRSMÅLSPRØVEN 
 

Om saker vi tenker, sier og gjør: 
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KONTAKTINFORMASJON FOR 2021-2022 
 

Rotary International Distrikt 2310 
 

DISTRIKTSGUVERNØR 
Erik Kreyberg Normann 
Maridalen RK 
Mobil: 975 01 120 
erik(a)normann.no 
 

 Rotary Norge: 
http://rotary.no 
 
Distrikt 2310: 
http://d2310.rotary.no 
 
Rotary International: 
http://rotary.org 
 

DGE (DG 22-23) 
Terje Jørgensen Løken 
Nesbyen RK 
Mobil: 951 95 954 
terjelok(a)hotmail.com 
 

DGN (DG 23-24) 
Torhild Hallre 
Oslo RK 
Mobil: 900 57 000 
thallre(a)online.no 
 
 

IPDG (DG 20-21) 
Inger-Marie Schytte Blix 
Drammen RK 
Mobil: 971 52 464 
Inger.marie.blix(a)gmail.com 
 

PDG (DG 19-20) 
Baard Lund 
Nordstrand RK 
Mobil: 917 36 416 
blu(a)kalunanordic.com 
 

DISTRIKTSSEKRETÆR 
Berit Nybø 
Maridalen RK 
Mobil: 958 60 105 
beritnybo(a)gmail.com 
 

END POLIO NOW 
KOORDINATOR 
Inger-Marie Schytte Blix 
Drammen RK 
Mobil: 971 52 464 
inger.marie.blix(a)gmail.com 
 

LEDER TRF 
Svein Eystein Lindberg 
Hønefoss Øst RK 
Mobil: 404 00 934 
svein(a)charlie17.no 
 

LEDER LOVRÅDET 
Stig Asmussen 
Oslo RK 
Mobil: 906 78 710 
advokatfirmaet(a)asmussen.no 
 

LEDER MEDLEMSKAP 
Jan C. Reinertsen 
Drammen RK 
Mobil: 957 55 455 
jan(a)chp.no 
 

LEDER FINANSKOMITE 
Trude Hessvik-Trøite 
Drammen RK 
Mobil: 410 25 124 
trude(a)backoffice4u.no 
 

DISTRIKTSKASSERER 
Gunnar Tandberg 
Maridalen RK 
Mobil: 900 86 089 
gunnar.tandberg(a)lifi.no 
 

CONTROLLER 
Thor Andersen 
Hønefoss-Øst RK 
Mobil: 406 15 355 
thorandersen(a)gmail.com 
 

UNGDOMSPROGRAMMER 
(YEC) 
Bente Tøftum 
Drammen St. Hallvard RK 
Mobil: 480 86 134 
btoftum(a)deloitte.no 

RYLA KOORDINATOR 
Bente Tøftum 
Drammen St. Hallvard RK 
Mobil: 480 86 134 
btoftum(a)deloitte.no 

UNGDOMSUTVEKSLING 
(DYEO) 
Pål Morten Skollerud 
Modum RK 
Mobil: 900 37 916 
pms(a)skollerud.com 

   

DISTRIKTSTRENER 
Tor Petter Gulbrandsen 
Oslo Vest RK 
Mobil: 911 37 228 
tpgulb(a)gmail.com 
 

ROTARACT 
Susann Løndal 
Kristiania Rotaract 
Mobil: 410 05 639 
susann.londal(a)hotmail.com 
 

ROTARY GLOBAL REWARDS 
Ola Kleiven 
Oslo RK 
Mobil: 950 85 784 
ola.kleiven46(a)gmail.com 
 

http://rotary.no/
http://d2310.rotary.no/
http://rotary.org/
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PR OG KOMMUNIKASJON 
 
 

DICO 
Trygve Danielsen 
Bærums Verk RK 
Mobil: 918 81 104 
trydanielsen(a)gmail.com 
 

NETTSIDE-ANSVARLIG 
Bente Kittelsen 
Maridalen RK 
Mobil: 926 12 297 
bente.kittelsen(a)outlook.com 
 

ASSISTERENDE GUVERNØRER 
Region 1: Ola Kleiven, Oslo RK, 950 85 784, ola.kleiven46(a)gmail.com 
Region 2: Henning Ellström Engh, Groruddalen RK, 901 84 440, henning.engh(a)online.no 
Region 3: Sven O. Havig, Fornebu og Lysaker RK, 413 04 141, sohavi(a)broadpark.no 
Region 4: Helle Kjørlaug, Skaugum RK, 926 33 908, elleh.mk(a)gmail.com 
Region 5: Torbjørn Sakseide, Lier Øst RK, 992 20 444, tsakseide(a)hotmail.com 
Region 6: Ivar Eskestrand, Hønefoss-Ringerike RK, 918 14 477, ives35(a)hotmail.com 
Region 7: Anders Carlbom, Ål RK, 992 51 680, anders(a)gkof.no 
 

 
 
 
Rotary Distrikt 2310 består av 7 regioner, 48 klubber og 1825 medlemmer. 
Distriktets klubber finnes i kommunene Oslo, Bærum, Asker, Lier, Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg, 
Modum, Ringerike, Gol, Ål og Nesbyen i Hallingdal 
 
 
E-postadresser i dette dokumentet er skrevet med (a) i stedet for @ for å gjøre det vanskeligere for 
søkeroboter å spore opp adressene for deretter å sende spam. Dette gjøres fordi dokumentet legger på 
distriktets web-sider og derved er søkbar av roboter. Skal du sende mail så er det bare å skrive @ i 
stedet for (a). 
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ORGANISASJONSPLAN FOR DISTRIKT 2310 
 
Distriktet ledes av en distriktsguvernør (DG) og dennes ledergruppe, Distriktsledelsen. Faste deltakere 
i ledergruppen er umiddelbart foregående DG (IPDG, Immediate Past District Governor) og 
distriktsguvernøren før det (PDG, Past District Governor), innkommende DG (DGE, District Governor 
Elect) og derpå følgende DG (DGN, District Governor Nominee). Leder av finanskomitéen (FC, 
finance chair) og distriktssekretær (DS, District Secretary) møter fast i distriktsledelsens møter. 
Dersom DG er syk eller forhindret fra å skjøtte sitt verv, trer IPDG inn i rollen. Vedkommende har en 
funksjon som viseguvernør. 
 
Distriktsrådet består av distriktsledelsen pluss de assisterende guvernørene (AG) samt lederne av 
distriktskomitéene, DICO og distriktstrener (DT). Distriktsrådet er et rådgivende organ for DG. 
 
Såvel lovrådet som valgkomitéen sorterer direkte under Årsmøtet som er distriktet øverste myndighet. 
Årsmøtet avholdes årlig, gjerne i tilslutning til Distriktskonferansen i løpet av høsten, og senest innen 
31.12. Alle klubbene har stemmerett på Årsmøtet, men avhengig av medlemstallet har enkelte større 
klubber flere stemmer. 
 
DG velges formelt av Rotary Convention etter en forutgående prosess. Prosessen starter med at 
klubbene oppfordres til å foreslå kandidater. Disse meldes inn til distriktet som formidler navnene til en 
nominasjonskomité. Komitéen velger den kandidaten de mener er best, selv om vedkommende ikke er 
nominert av en klubb. Kandidaten skal presenteres for Distriktskonferansen/Årsmøtet som godkjenner 
nominasjonen. Det formelle valget av distriktsguvernørkandidat foregår på Rotary Convention. Etter 
valget er tittelen District Governor Elect (DGE). 
 
 

 
 
Assisterende guvernør (AG) er DGs forlengede arm og følger opp klubbene i sin region. D2310 er 
inndelt i 7 regioner som hver ledes av en AG. 
 
Hver komité ledes av en leder som sammen med AGene og Distriktsledelsen utgjør Distriktsrådet.
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STRATEGISK PLAN FOR ROTARY INTERNATIONAL 
 

 
Rotary Internationals strategiske prioriteringer er, med diverse delmål: 

• Increase our impact 

• Expand our reach 

• Enhance participant engagement 

• Increase our ability to adept 
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For mer informasjon, se: https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/action-plan 
 

 
Strategien er basert på kjerneverdiene: 

• Fellowship 

• Integrity 

• Diversity 

• Service 

• Leadership 
 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/action-plan
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ROTARYS FORMÅL 
 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og 
spesielt viljen til: 
1 Å utvikle vennskap som grunnlag for 

å gagne andre 
 

2 Å stille høye etiske krav i vårt 
yrkesliv, vise respekt for alt nyttig 
arbeid og bruke hver enkelt 
rotarianers yrke som mulighet 

3 Å gagne andre i privatliv, yrke og 
samfunnsliv 

 
4 Å arbeide for internasjonal forståelse, 

samhold og fred gjennom et 
verdensomspennende fellesskap av 
personer fra forskjellige yrker forenet i 
idealet om å gagne andre 

 
 

Rotary Distrikt 2310 vil: 
• Være en sterk og klar formidler av Rotarys formål, sentrale verdier og satsningsområder 
• Styrke erfaringsutveksling og deling av informasjon og erfaringer mellom klubbene 
• Vedlikeholde en dynamisk kommunikasjon overfor og mellom medlemmer og klubber, særlig 

gjennom bruk av nettsider og sosiale medier 
• Revitalisere Rotary som yrkesnettverk – støtte (men ikke selv organisere) egnede yrkesfora 
• Jobbe for mangfold i alder, etnisitet og kulturell bakgrunn 
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Yrkeskodeks for Rotarianere 
 

 
Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 

 

 Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre 

 Jeg er trofast mot de etiske retningslinjene for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske 

normene i samfunnet 

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

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

 Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 

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

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

 Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i 

yrkesmessig sammenheng. 
 
 
 

Rotary er et globalt, yrkesbasert kompetansenettverk for mennesker med et tydelig sosialt 
engasjement. Medlemmenes erfaring fra yrke, fritidsaktiviteter og interesser er grunnlaget for klubbens 
samlede kompetanse. 
 
Vi utfører prosjekter og aktiviteter som gagner andre deler av samfunnet. Rotary arbeider lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. 
Den samlede kompetansen i klubbene vil gjennom aktiv markedsføring og kommunikasjon være et 
solid fundament for verving av nye medlemmer, og for klubbenes interne utvikling. 
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ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG) I DISTRIKT 2310 
 
Distrikt 2310 består av 7 regioner. Hver region har en AG som rapporterer til DG. 
 
 
 

REGION 1 REGION 2 REGION 3 

Akersborg, Athenæum, 
Ekeberg, Gimle, Holmenkollen, 
Kristiania Rotaract, Majorstuen, 

Maridalen, Nordberg, Oslo, 
Oslo International, Oslo Vest, 

Uranienborg, Vestheim 
 

Bekkelaget, Bryn, Grorud, 
Groruddalen, Hovin, 

Nordstrand, Oslo Nord, 
Østensjø 

Bekkestua, Bærum, Bærum 
Vest, Bærums Verk, 

Eiksmarka, Kolsås, Fornebu og 
Lysaker, Sandvika 

Ola Kleiven 
Oslo RK 

Mobil: 950 85 784 
ola.kleiven46(a)gmail.com 

 

Henning Elström Engh 
Groruddalen RK 

Mobil: 901 84 440 
henning.engh(a)online.no 

 

Sven Ovin Havig 
Fornebu og Lysaker RK 

Mobil: 413 05 141 
sohavi(a)broadpark.no 

 

REGION 4 REGION 5 REGION 6 

Asker, Hurum, Nesbru, 
Røyken, Skaugum 

Drammen, Drammen St. 
Hallvard, Konnerud, Lier, Lier 

Øst 

Hokksund, Hønefoss-
Ringerike, Hønefoss Øst, 

Kongsberg, Mjøndalen, Modum 
 

Helle Kjørlaug 
Skaugum RK 

Mobil: 926 33 908 
elleh.mk(a)gmail.com 

Torbjørn Sakseide 
Lier Øst RK 

Mobil: 992 20 444 
tsakseide(a)hotmail.com 

Ivar Eskestrand 
Hønefoss-Ringerike RK 

Mobil: 918 14 477 
ives35(a)hotmail.com 

 

REGION 7   

Gol, Nesbyen, Ål 
 

  

Anders Carlbom 
Ål RK 

Mobil: 992 51 680 
anders(a)gkof.no 

 

  

 
 
Arbeidsoppgaver for Assisterende Guvernører (AG) 
AGs overordnede oppgave er å hjelpe guvernøren med administrasjon av tildelte klubber, herunder 
støtte klubbene i arbeidet med å følge de råd som fremgår av «Klubbens lederskapsplan» for å bli en 
effektiv klubb. 
Det er viktig å stimulere til samarbeid mellom klubber i regionen. 
 

1. Oppgaver før Rotaryåret starter 1. juli: 
o Som ny AG møte avtroppende for å få informasjon om hva som forventes av en AG 
o Bidra i påtroppende guvernørs arbeide med mål og planer 
o Gi påtroppende guvernør råd ved valg av distriktskomitéer 
o Delta i distriktets utdanningsseminarer, herunder å være gruppeleder for klubber i egen 

region i samsvar med seminarprogram 
o Gjennomføre møte(r) med klubbene som gruppe og eventuelt med enkelte klubber etter 

behov/ ønske. Hensikten er å støtte opp under planarbeidet i den enkelte klubb og ikke 
minst å la innkommende presidenter utveksle erfaringer, hente inspirasjon og stimulere 
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til samarbeid mellom klubber. Det er hensiktsmessig å holde et møte med presidenter 
og innkommende rett før eller etter PETS 

o Gjøre seg kjent med RIs retningslinjer og policy for klubber og distrikt 
 

2. Oppgaver i løpet av Rotaryåret: 
o Følge opp klubbene og samarbeidet mellom dem i løpet av året ved å samle dem til 

regelmessige møter på høsten, tilpasset tidspunkt for Distriktskonferansen, og i løpet av 
vinteren 1 til 2 ganger etter behov. Saker man er/blir enige om på møtene bør følges 
opp med kortfattede referater 

o Planlegge/koordinere og delta på guvernørens offisielle besøk til klubbene 
o Besøke klubbene i egen region i løpet av året, eventuelt i samarbeide med guvernøren 
o Være samtalepartner for presidenter i etiske eller Rotary-tekniske spørsmål 
o Vise initiativ ovenfor klubb og guvernør 
o Oppmuntre til å følge guvernørens krav og anbefalinger 
o Tilpasset den enkelte klubbs ønske, gi støtte til å nå mål for medlemskap og 

serviceprosjekter 
 

3. Foundation, klubbadministrasjon og PR: 
o Bistå med personlig oppfølging av ”purringer” etter at normale prosedyrer fra distriktet 

ikke har hatt den ønskede effekt 
o Rapportere om tilstanden i klubbene til distriktet, og om eventuelle ekstraordinære 

problemer og hendelser 
o Samordne opplæring/seminarvirksomhet fra aktuelle distrikts komitéer ovenfor klubber i 

egen region 
o Bidra til å identifisere og motivere framtidige distriktsledere 
o Delta i og oppmuntre til deltakelse på Distriktskonferansen mm. 
o Delta i TRF-program og årlige opplegg for å skaffe bidrag til organisasjonen, og ved 

behov andre spesialoppdrag 
o Ved Rotary-årets avslutning oversende rapport om aktiviteten i regionen siste år, samt 

skjemaet ”PM fra klubb-besøk” for alle klubbene 
 



 
 
 

side 15 
 

 

KLUBBPRESIDENTEN 
 
Presidenten har følgende oppgaver: 
Lead Your Club, President, 2019-2022 omhandler klubbpresidentens ansvar og oppgaver før og etter 
1. juli. Tiden frem til tiltredelse 1. juli er viktig for utforming av konkrete og gjennomførbare mål ref. 
Rotary Internationals (RIs) Presidental citation. Disse målene SKAL legges inn i Club Central se punkt 
7 nedenfor: 
 

• Medlemsutvikling 
• Bidrag til TRF/Polio Plus 
• Klubbprosjekter - lokale og klubbprosjekter 
• Ungdomsutveksling 
• RYLA 
• Deltakere til Rotary Convention 

 
Lederskapsplanen hviler på medlemskap og de 5 tjenesteveiene (Five Avenues of Service) – 
klubbtjeneste, ykestjeneste, samfunnstjeneste, internasjonal tjeneste og ungdomstjeneste, dvs. at alle 
de nye komitéene skal ta del i dette opplegget. Presidenten må påse at dette blir ivaretatt eller 
eventuelt fordele oppgavene på de enkelte komiteer. 
 
Innkommende President (PE=President Elect) skal innen 30. juni gjøre følgende: 

1. Delta på PETS – arrangeres mellom mars-april. De som ikke har deltatt skal på eget initiativ 
må kontakte guvernør for å få nødvendig informasjon for sitt år 

2. Oppnevne sekretær - innrapporteres sammen med president til distriktet innen 31.  desember 
3. Oppnevne resten av styret og komitéledere – innrapporteres til distriktet senest 31. mars 
4. Oppmuntre sekretær og kasserer og komitéledere til å delta på Distriktstrening 
5. Holde styremøte for å forsikre seg om at klubbens komitéstruktur dekker behovet for 

Rotaryåret 
6. Påbegynne arbeidet med klubbens mål. Assisterende guvernør (AG) og distriktets 

komitéledere kan være behjelpelige 
7. Melde inn alle mål i Club Central innen 30. juni til DGE og AG 
8. Utarbeide klubbens budsjett og vurdere hvordan det vil innvirke på planene for Rotaryåret 
9. Gå gjennom status for løpende klubbprosjekter og vurdere hvordan de vil virke inn på 

programmet for kommende år 
 
Presidenten har følgende oppgaver – fra 1. juli: 

1. Holde kontakt med guvernør, AG og distriktet, som har som oppgave å være støtte- og 
hjelpeorganer for din klubb 

2. Bidra til å gjennomføre RI-presidentens motto «Serve to Change Lives». 
Gjennomgå og følge opp RI-presidentens mål og føringer for Rotaryåret og gjennomgå dette 
med klubben på første presidentens møte 

3. Sørge for at hver komité har klare mål å gjennomføre, i tråd med Klubbens Lederskaps Plan 
4. Øke medlemstallet med minimum ett nytt medlem netto. Øke medlemstallet på kvinner og 

flerkulturelle 
5. Støtte Rotary Foundation (TRF) og Polio Plus med USD 150 pr. medlem. Dette tilsvarer et 

månedlig trekk på minimum NOK 100,- pr. måned pr. medlem 
6. Holde klubbsamråd (Club Assembly) ved behov, minst 2 ganger i løpet av året 
7. Tilrettelegge for guvernørbesøk sammen med AG 
8. Delta på presidentopplæringen, PETS 
9. Sørge for valg av president, som innrapporteres til distriktet sammen med sekretær innen 

31.12 
10. Sørge for å avholde regelmessige styremøter 
11. Formidle informasjon fra RI og fra guvernøren til medlemmene 
12. Delta på Distriktskonferansen, og oppfordre flest mulig av egne medlemmer til å delta, gjerne 

også med ledsager 
13. Kontrollere månedlig at sekretærens rapportering til RI og Distrikt er utført 
14. Ansvarlig for de pågående prosjekter og komitéaktiviteter rapporteres i klubbmøte 
15. Oppfordre til deltagelse på RI Convention som arrangeres i juni hvert år 

https://d2310.rotary.no/file-manager/file/Distriktet/Arrangementeer/PETS/Lead_your_club_president.pdf?context=mosdoc
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16. Løpende informere/samarbeide med din etterfølger 
17. Lede alle klubbmøter 

 
OPPGAVER OG GJØREMÅL BØR DU DELEGERE, MEN ANSVARET ER DITT GJENNOM HELE 
ÅRET! 
 
 
Norm for gjennomføring av klubbmøtene 
(Kan også være regler nedfelt i vedtektene, se matrikkelens vedtektsmal) 
 
 
Ledelsen av klubbmøtene varierer fra klubb til klubb og er gjerne tradisjonsbundet med egen form for 
åpning, gjennomføring og avslutning. 
 
Her gjengis Norsk Rotary Årboks Artikkel 15 ”Forretningsorden for møtene” med justeringer: 
 

• Møtet åpnes 
• Introduksjon av besøkende 
• Opplyse om fødselsdager og andre merkedager 
• Korrespondanse og annen informasjon fra RI og distriktet 
• Klubbsaker 
• 3 minutter 
• Foredrag eller annen form for program 
• Avslutning/møtet heves 

 
Hvis klubben har besøk av eksterne foredragsholdere, bør det vurderes å ta punktene med 
informasjon fra RI og distriktet samt klubbsaker helt til slutt i møtet. 
 
Det er alltid hyggelig med en sosial ramme rundt møtet, og matservering og vinlotteri er populære 
aktiviteter som klubben med fordel kan prøve ut. 
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KLUBBSEKRETÆRENS OPPGAVER 
 

• Føre medlemsfortegnelse 

• Sende innkallinger til styremøter og komitémøter 

• Skrive og oppbevare referater fra slike møter 

• RI sender nå faktura direkte til klubbenes kasserere elektronisk basert på medlemstallet i 
Medlemsnett 

• Holde medlemsdatabasen på Medlemsnett ajour til enhver tid 

• Bistå sittende president med det klubben måtte bestemme i tillegg, f.eks. påmeldinger, ansvar 
for klubbarkiv, forberede guvernørbesøk, forberede årsmøter, skrive årsmelding osv. 

• Dersom klubben ønsker en oversikt over fremmøte, er det naturlig at denne oppgaven legges 
til sekretæren. 

• Bistå presidenten med å sikre at det sendes melding til Brønnøysundregistrene om endringer i 
styret. Signert årsmøteprotokoll må vedlegges! 

 
Distriktssamling / Distriktsopplæring / Distriktstrening 
Distriktstrening er opplæring for innkommende sekretær, kasserer, CICO (IKT-ansvarlig) og 
komitéledere. Holdes enten sammen med PETS (President Elect Training Seminar) eller som en egen 
samling. Dato blir formidlet i god tid, og ledes av innkommende guvernør. 
 
Medlemsnett 
Innlogging skjer via Min side på klubbens- eller distriktets hjemmeside. 
 
Medlemskort 
Medlemskort kan nå skrives ut manuelt når kontingent er betalt. Konferer med kasserer. Noen klubber 
anskaffer plastikk medlemskort. Medlemskortet bør gjelde for et helt Rotaryår. 
 
Gjestebok og fremmøtekort 
Sekretæren skal sørge for at alle gjester og foredragsholdere skriver seg inn i klubbens gjestebok. 
Gjestende rotarianere skal motta kvittering på fremmøte (fremmøte- eller gjestekort). Av 
smittesporingsgrunner (nytt under koronapandemien) skal foredragsholder og alle gjester skrive seg 
inn med navn, telefonnummer og e-postadresse. Klubbsekretæren skal også registrere hvem som 
møter og listen skal oppbevares minst to uker etter avholdt møte. 
 
Komiteprotokoller 
Sekretær har ansvar for at protokollene blir samlet inn ved Rotaryårets slutt (før 1. juli) og delt ut igjen 
til påtroppende komitéledere. 
 
Frister 
30.6 og 31.12: Frist for medlemsendringer i Medlemsnett på grunn av RIs utsendelse av kontingent i 
januar og juli. 
 
31.12: Valg av styre 
Når klubben har valgt nytt styre for Rotaryåret i desember (senest), skal dette oppdateres på 
Medlemsnett under klubbroller/år. 
 
31.12: Melde ny innkommende president, sekretær, andre verv, nytt styre og evt. endret møtetid/sted 
til RI via Medlemsnett. 
 
Diverse materiell 
Ved årets start bør sekretæren sjekke brevpapir, medlemskort, gjestekort, gaver, oblater etc. og 
eventuelt erstatte mangler. 
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KLUBBKASSEREREN 
 
Klubbkassereren skal: 

• Ta vare på klubbens kontanter og bankinnskudd 

• Innkassere medlemskontingenten 

• Betale fakturaer fra leverandører i tide 

• Utarbeide og presentere regnskap for klubben hvert år 

• Søke NORFO om momskompensasjon innen fristen i juni hvert år 

• Sørge for betaling av kontingent til RI innen fristen hvert år 

• Sørge for betaling av kontingent til D2310 

• + andre naturlige kassererfunksjoner 

• + det klubben måtte bestemme i tillegg 
 
 
Bankkonti og betalingsfrister D2310 Organisasjonsnummer 991 333 428 
ÅRSKONTINGENT TIL DISTRIKTET: 
 
Mottaker: 
Rotary distrikt 2310 v/ Distriktets økonomiansvarlig, Trude Hessvik-Trøite 
Distriktets kontonummer for innbetaling fra klubbene: 5082.08.15618 
 
Betalingsfrist: 
Inn på konto innen 31. august og 28. februar. 
 
Betalingsinformasjon: 
Melding til mottager: Per capita dues: 
Payment reference: Invoice no.: xxxxxxxx Club no.: (RKxxxxx). 
NB! Klubbens medlemstall, oppført i Medlemsnett pr. 1. juli og 1. januar i Rotaryåret ligger til grunn for 
betalingen. 
 
Betalt av: 
Klubb: (Klubbens navn) Adresse: (Klubbens adresse) 
 
 
KONTINGENT TIL RI: 
 
Klubbene mottar faktura fra distriktet. 
 
NB: RI fastsetter en Dollar-kurs hver måned. 
Her finner du den aktuelle kursen når du skal betale: https://www.rotary.org/en/exchange-rates 
Bankforbindelse: 
Nordea Bank Norge AS, Konto nr. 6021.07.19736 
 
Betal til: 
Rotary International 
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, SWITZERLAND 
 
Betalingsfrister: 
Betales hvert halvår. Forfall pr. 20. juli og 20. januar 
 
Betalingsinformasjon: 
Som ved innbetaling til distriktet! 
NB: Klubbens medlemstall pr. 1. juli og 1. januar skal brukes som basis for betalingen 
 
Betalt av: 
Adresse: (Klubbens adresse) 
 

https://www.rotary.org/en/exchange-rates
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Kassererens hovedoppgaver - Fortsettelse 
Fondsbidrag TRF: 
Anbefaler minst kr. 1.200.- pr. medlem pr. år i tråd med RI Presidentens mål på USD 150,- årlig 
 
Bankforbindelse: 
Nordea Bank Norge AS, Konto nr. 6021.07.19736 
 
Betalt til: 
Rotary International 
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, SWITZERLAND 
 
Betalingsfrister: 
Inne på konto: 31. desember 
 
Betalingsinformasjon: 
Melding til mottaker: 
The Rotary Foundation Annual giving 2021-2022 
Club no.: (RKxxxxx). Club name: (Klubbens navn) 
 
Betalt av: 
Klubb: (Klubbens navn) Adresse: (Klubbens adresse) 
 
 
Informasjon fra RI 
Rotary International forsøker å redusere kostnadene og forbedre servicen gjennom å endre sine 
bankrutiner. 
 
RI har derfor innledet et samarbeid med NORDEA, der RIs bankkonto i de skandinaviske landene 
samhandles. I Europa for øvrig og i Afrika har RI valgt å samarbeide med Deutsche Bank. 
 
Vi ber deg å benytte følgende opplysninger ved innbetaling til Rotary International og The Rotary 
Foundation: 
 
Konto nr: 6021.07.19736 
 
Kontoinnehaver: ROTARY INTERNATIONAL Valuta: NOK 
IBAN: NO1660210719736 
Swift-address: NDEANOKK Branch code: 6021 Bankens navn: Nordea Bank, Norge ASA, 
Postadresse: Pb. 1166 Sentrum, 0107 OSLO 
 
Vær vennlig å informere klubbens sekretær, kasserer og revisor om følgende: 
 

• Med riktig informasjon kan klubben nå enkelt overføre penger til banken gjeldende 
medlemsavgifter eller gaver til The Rotary Foundation (TRF) 

 
• Pass alltid på tydelig å oppgi på innbetalingen klubbnummeret (RKxxxxx) og hva 

innbetalingen gjelder 
 

• Pass også på å etterkontrollere transaksjonen, slik at du er sikker på at pengene er 
overført 

 
 
 
Ny og skjerpet rutine ved for sen betaling til RI. 
“SEMI-ANNUAL” PERIODE MED 6 MND. SYKLUS 
 
S.A.R (Incudes: - Prorata dues for previous period, COL TR subscription) 
 

• Betalingsfrist, inne på konto, senest 20. januar og 20. juli. 
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• Klubben får én påminnelse, - etter 3 måneder. 

 
• Etter 6 måneder slutter RI sin oppfølging av klubben 

 
• Hvis fristen overskrides, men innenfor 9 måneder: 

Klubben skal betale den manglende kontingent + evt. andre kontingenter utstedt i mellomtiden 
+ US $10,- pr. medlem. 

 
• Hvis fristen overskrides mer enn 9 måneder: Klubben regnes ikke lenger som Rotaryklubb og 

vil bli strøket. 
 

• Nytt medlemskap må søkes om på nytt => Klubben skal betale innmeldingsavgift som er US 
$25,- pr. medlem. 

 
Moral: Det er dyrt å slurve med betalingstidspunktet! 
 
 
 
Ekstra innbetaling til Polio 
Dersom klubben ønsker å betale ekstra til Polio, ved f.eks. å gi vaksinesertifikat i stedet for en annen 
gave til foredragsholder, kan det gjøres på følgende måte: 
 
Beløpet betales til konto nr. 6021.07.19736. Innbetalingen merkes med Polio, klubbens navn og 
nummer samt Distrikt 2310. 
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ROTARACT 
 
Kontaktperson: Susann Løndal – Kristiania Rotaract 
Epost: susann.londal(a)hotmail.com, mobil: 410 05 639 
 
Rotaract startet som et program i regi av Rotary International i 1968 og har nå vokst frem til å bli en stor 
serviceorganisasjon som kan skilte med nær 203.300 medlemmer knyttet til om lag 1.700 lokale klubber 
fordelt på 180 land. Vi er politisk og religiøst uavhengige. 
 
Organisasjon retter seg mot unge kvinner og menn i alderen 18-30 år og fokuserer på utvikling av 
unge voksne som ledere i sine lokalsamfunn og arbeidsplasser. Klubbene deltar også i internasjonale 
prosjekter som ledd i en global innsats for å bringe fred og internasjonal forståelse til verden. 
 
De fleste av aktivitetene finner sted på klubbnivå. Disse gir anledning til å være med på en rekke 
prosjekter og sosiale arrangementer. Programmet er en kilde til læring innen lederskap og 
organisasjonsdrift, man tilegner seg kunnskaper om bedrifter og organisasjoner i nærmiljøet og kan 
selv bidra til å gjøre samfunnet bedre. 
 
Et medlemskap i Rotaract vil kunne gi deg nye venner, god erfaring med organisasjonsliv og mange 
gode opplevelser både nasjonalt og internasjonalt 
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ETTÅRIG UNGDOMSUTVEKSLING 
- en del av Rotarys internasjonale tjeneste 
 
Kontaktperson: Bente Tøftum - Drammen St. Hallvard RK 
Epost: btoftum(a)deloitte.no, mobil: 480 86 134 
 
Ettårig ungdomsutveksling er et klubb-til-klubb-utvekslingsprogram hvor distrikt eller flere distrikter 
(multidistrikt) er sentrale støttespillere og koordinerer arbeidet. 
 
Se: www.rotary.no/no/utveksling hvor du finner nærmere informasjon om ettårsutvekslingen, og 
Distriktets egen nettside under Distriktsprogrammer. Det er viktig at klubbene har kontinuitet i 
utvekslingsarbeidet og de som arbeider med utveksling bør sitte i minimum 3 år. 
 
Markedsføring 
En vellykket utveksling bør starte med at klubben setter 
utveksling på agendaen og at klubbens medlemmer aktivt søker 
kandidater. Klubben utpeker selv sin kandidat og ordningen er 
åpen for alle i alderen 16-18 år. Ikke fortrinn for 
rotarymedlemmer. 
 
Dette kan gjøres ved oppslag på ungdomsskoler/videregående 
skoler, ved annonsering eller ved avtalte besøk på skoler for å 
informere direkte i klassene. 
 
Utveksling alene eller i samarbeid med naboklubber. 
 
Vurder samarbeid med din(e) naboklubb(er) om utveksling, det 
gir fordeling av kostnader, ansvar og forpliktelser. 
 
Tidsplan utvekslingsarbeidet 

• Vår år 1: Beslutte utveksling, innarbeide i budsjett og 
søke kandidater 

• Høst år 1: Intervjue og velge ut kandidat 
• 1. november søknadsfrist 
• 1. desember søknad oversendt DYEO med alle 

anbefalinger 
• Vår år 2: Informasjon tilbake om aktuelle 

utvekslingsdistrikter 
• April: Distriktet holder «ambassadørkurs» for utreisende studenter 
• Juni: Distriktet eller flere distrikter i samarbeid holder samling for utreisende studenter 
• Sommer: Juli/august: Utreise for norske studenter 
• August: Ankomst innkommende studenter 

NB! Ved utveksling mot Australia, Sør-Afrika, Argentina vil tidspunktene avvike da utveksling skjer i 
januar for innkommende studenter 
 
Henvendelser/påmeldinger skal sendes til; 

Pål Morten Skollerud - Modum Rotaryklubb 
Sønsteby Gård 
3360 Geithus 
Tlf.: 32 78 02 31 
Epost: rotary(a)skollerud.com 

 
Klubbens aktiviteter og ansvar 

• Beslutte utveksling og budsjettere 
• Søke kandidater, velge og anbefale 
• Skaffe og kvalitetssikre rådgiver. Fortrinnsvis samme kjønn som student 
• Skaffe og kvalitetssikre vertsfamilier NB! Vertsfamilien må IKKE være tilknyttet Rotary, men 

godkjent av Rotary 
• Skaffe skoleplass, normal frist 1. mars 
• Følge opp studenten, skolegang er forutsetningen for oppholdet 

http://www.rotary.no/no/utveksling
mailto:rotary@skollerud.com
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• Informere og støtte vertsfamiliene 
• Inviter innkommende student til aktiv deltakelse i klubben, holde foredrag etc. 
• Invitere hjemkommende student til å holde foredrag om sitt avsluttede utvekslingsår 
• Benytte hjemkommet student i markedsføring av neste utveksling 

 
Klubbens aktiviteter og ansvar 

 
• Beslutte utveksling og budsjettere 
• Søke kandidater, velge og anbefale 
• Skaffe og kvalitetssikre rådgiver. 

Fortrinnsvis samme kjønn som student 
• Skaffe og kvalitetssikre vertsfamilier NB! 

Verts- familien må IKKE være tilknyttet 
Rotary, men godkjent av Rotary 

• Skaffe skoleplass, normal frist 1. mars 
• Følge opp studenten, skolegang er 

forutsetningen for oppholdet 
• Informere og støtte vertsfamiliene 
• For øvrig - se håndbok 
• Inviter innkommende student til aktiv 

deltakelse i klubben, holde foredrag etc. 
• Invitere hjemkommende student til å holde 

foredrag om sitt avsluttede utvekslingsår 
• Benytte hjemkommet student i 

markedsføring av neste utveksling 
 

Multidistriktet 
 

• Felles overbygning for landets 6 distrikter, 
og koordinator for alle aktiviteter 

• Koordinerer utvekslingen mot utenlandske 
distrikter 

• Arrangere juni-samling for utreisende 
studenter 

• Arrangere/koordinere 
• a. Språk-/kulturleir august/september 

tilknyttet 
• b. Høstsamling (arr: ulike distrikt) 
• c. Ski-camp, (arr: Nesbyen RK) 
• d. Holmenkolltreffet, (arr: Kolsås RK) 

Distriktets aktiviteter og ansvar 
 

• Tilrettelegge generelle løsninger for 
klubbe- ne, markeds- føring, informasjon 
etc. 

• Støtte klubbene 
• Behandle søknader 
• Arrangere «ambassadørkurs» for 

utreisen- de studenter 
• Delta på PETS, Distriktssamling og 

Distriktskonferanse. 
• Delta på arrangement i regi av 

multidistriktet 
• Arrangere høstsamling for innkommende 

studenter og utvekslingsorganisasjonen 
(på rundgang) 

 
 
 
 
 

Økonomi 
 

• Klubbens kostnad ca. kr. 25.000,- 
• Lommepenger ca. kr. 1.000,-/mnd. 
• Nødvendige skolebøker (som ikke 

dekkes av skole) 
• Busskort etc. for skolegang 
• Varierende praksis mobiltelefon 
• Reise og opphold høstmøte og Ski-camp 
• Reise Holmenkolltreffet 
• Tilskudd fra distriktet er kr. 10.000,- 
• Vertsforeldre holder kost og losji 
• Studenten selv betaler øvrige utgifter 

f.eks. Europatur 
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RYLA – ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS 
 
Kontaktperson: Bente Tøftum - Drammen St. Hallvard RK 
Epost: btoftum(a)deloitte.no, mobil: 480 86 134 
 
Link til distriktets nettside, RYLA 
 
RYLA er et seminar om ledelse og entreprenørskap for unge talenter og har vært et offisielt Rotary program siden 
1971. Vi oppfordrer nå klubbene i D2310 til å finne sine kandidater til RYLA. 
 
Målsetningen med RYLA er å gi "morgendagens næringsliv" impulser og ideer til godt lederskap. Samtidig gjøre 
deltakerne oppmerksom på Rotary og Rotaract, våre verdier og virksomhet i klub- bene med tanke på at de kan 
være potensielle medlemmer senere. Både før og etter RYLA, bør klubbene invitere sine RYLA-deltakere til 
klubbmøter for presentasjon og for å dele erfaringer fra seminaret. 
 
RYLA-målgruppen er av Rotary Int. satt til unge talenter i alderen 18-30 år. Vi foreslår at klubbene ser etter 
kandidater som har passert 20 år, gjerne med litt arbeids- og/eller prosjekterfaring, pluss at de har et ønske om å 
utforske sine egne tanker om lederskap. Det er mulig å nominere familiemedlemmer, men vi oppfordrer sterkt til 
å finne "ekstern" ungdom som utmerker seg på forskjellig vis. 
 
Hovedtema velges av arrangørklubben og gjelder for ett år av gangen. 
 
Orientering og påmeldingsskjema blir lagt ut på distriktets internettside. 
 

 
 
  

https://d2310.rotary.no/no/ryla#.YMpMJJOTIc8
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MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING 
 
Kontaktperson: Jan C. Reinertsen – Drammen RK 
Epost: jan(a)chp.no, mobil: 957 55 455 
 
Link til komiteens side, medlem-og-klubbutvikling 
 
Klubbene i Distrikt 2310 har et særlig stort potensiale til økt medlemskap- og klubbutvikling. Det vil 
være en vekst og befolkningsutvikling i vår region de neste 10-15 årene som gir muligheter for å øke 
både antall klubber og medlemsmassen. 
 
Rotarys visjon, verdier og mål står fast. Vi tilhører verdens største yrkesrettede nettverk med over 
35.000 klubber globalt. Norge er et av de land med høyest rotarianer-tetthet med mer enn 300 
klubber. Klubbene har mye kunnskap, kompetanse og aktiviteter å tilby nye medlemmer. Rotary har 
mange virkemidler klubbene kan bruke i sin utvikling. 
 
Nye bestemmelser i Rotary Internasjonal gir større myndighet og fleksibilitet til klubbene i hvordan de 
organiserer sin aktivitet og program. Klubbene bør fokusere mer på yrkesnettverk og oppsøke miljøer 
og bedrifter hvor det finnes et medlemspotensiale blant yngre arbeidstakere. 
 
D2310 har en egen komite for medlemskap- og klubbutvikling (DMK) Komiteens ansvarsområde er: 
Medlemskap og klubbutvikling, bl.a. etablering av nye klubber. Hovedoppgaven er å motivere og støtte 
klubbene i en revitalisering gjennom en handlingsplan, Målet er at hver klubb øker antall medlemmer 
med minst 1 medlem, tar vare på nåværende medlemsmasse, øker antall kvinner og personer med 
etnisk mangfold med minst 2 % og få flere yngre. Hver klubb skal ha en 
medlemskomite/medlemsansvarlig som DMK ønsker å ha samarbeide med. 
 
Dette skal være en levende komité der den enkelte klubb kan få hjelp og gi hjelp på tvers av 
klubbgrense. Ønsket er å sikre jevn og stabil medlemsutvikling. 
 
 

https://www.d2310.rotary.no/no/medlems-og-klubbutvikling#.YLPUqzaTIc8
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THE ROTARY FOUNDATION 
 
Kontaktperson: Svein Eystein Lindberg – Hønefoss Øst RK 
Epost: svein(a)charlie17.no, mobil: 404 00 934 
 
Link til komitéens side 
 
«DOING GOOD IN THE WORLD» 
The Rotary Foundation (TRF) er en stiftelse etablert av Rotary som har som formål å støtte 
rotarianeres bestrebelser på å fremme internasjonal forståelse, goodwill og fred i verden gjennom 
bedring av helse, støtte til utdannelse og lindring av fattigdom. 
 
TRF har eget styre, ledet av en tidligere Rotary International president. Stiftelsen er en «non-profit» 
organisasjon som utelukkende får frivillige bidrag fra rotarianere og fra venner av TRF som deler 
stiftelsens visjoner om en bedre verden. 
 
Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og 
internasjonalt. TRF ble opprettet i 1917 av daværende RI president Arch C. Klumph. 
 
Fondet har siden vokst til å bli et kraftig finansielt fundament i Rotary sitt arbeid for å støtte ungdom i 
utdannelse, internasjonal kontakt, nasjonale og internasjonale samfunnsprosjekter og har etter hvert 
hjulpet millioner av mennesker. Fondet har hittil delt ut over 3 milliarder USD. 
 
TILSKUDD FRA TRF TIL PROSJEKTER 
Vi har 2 typer tilskudd (Grants) fra TRF: 
 

District Grants Global Grants 
 
For å kunne få tilskudd fra fondet må hver klubb som søker eller har et prosjekt bli kvalifisert. Distriktet 
avholder årlige kvalifiseringsseminarer. Kvalifiseringen må gjentas årlig hvis et prosjekt går over flere 
Rotary-år. 
 
District Grants utdeles én gang i året og søknadsfristen er normalt i slutten av september. 
 
Du kan lese mer om de forskjellige tilskuddsordningene i Håndboken for The Rotary Foundation som 
du finner på distriktets hjemmeside. 
 
 
PAUL HARRIS FELLOW RECOGNITION (PHF) 
Dette er en æresbevisning som kan tildeles en som har gjort en spesiell innsats i god 
Rotary-ånd. Den kan tildeles både til medlemmer og ikke-medlemmer. 
 
Klubben akkumulerer poeng basert på hvor mye klubben donerer til TRF. 
 
Uttak av en PHF æresbevisning koster 1000 poeng. Denne kan også kjøpes for USD 
1.000. 
 
Her finner du veileder for bestilling av en PHF æresbevisning. 
 
  

https://d2310.rotary.no/no/trf-tilskudd-grants#.YLPT_zaTIc8
https://d2310.rotary.no/no/trf-handbok-alt-du-trenger-a-vite#.YLPUQzaTIc9
https://d2310.rotary.no/no/hvordan-bestille-phf#.YLPSXjaTIc8
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FREDSARBEID, KONFLIKTLØSNING OG FORSONING 
 
Kontaktperson: Per O. Aukner – Eiksmarka RK 
Epost: paukner(a)online.no, mobil: 901 27 237 
 
For å bidra til dypere kunnskap om fred og konflikter, har Rotary opprettet akademiske studier i fred og 
forsoning. Rotary Fredssentre er etablert ved ledende universiteter. Nå er det i alt 7 Rotary Peace 
Centers ved 8 universiteter i 7 land; USA, England, Sverige, Japan, Australia, Thailand og Uganda. 
 
Det er skapt et nettverk av velutdannede Rotary Peace Fellows som bidrar til fred og 
konfliktforebygging på tvers av det globale samfunnet, - hos myndigheter, private bedrifter og 
organisasjoner. 
 
Det er to studieprogram: Mastergradsstudiet inntil 2 år og “The Professional Development Certificate”-
programmet på 1 år. Hvert år tilbyr The Rotary Foundation opp til 130 fullt betalte studieplasser – 
såkalte Rotary Peace Fellowships – for dedikerte ledere fra hele verden for å studere ved ett av våre 
fredssentre. Ti mastergradsstudenter tas opp ved hvert av fem Rotary Peace Centers, dvs. i alt 50 
hvert år.  Og 20 studenter tas opp 2 ganger i året ved to fredssentre, dvs. 80 studenter deltar i 
sertifikatkurset på ett år. 
 
For begge studieprogrammene kreves bachelorgrad og minimum 3 års erfaring i fredsrelatert arbeid 
eller frivillighet for mastergradsstudiet og minimum 5 års erfaring for sertifikatkurset. I tillegg må gode 
lederegenskaper og engelskkunnskaper dokumenteres. 
 
Søknadsfrist on-line er 15. mai med eventuell aksept i november for oppstart høstsemesteret året 
etter. Dette er et meget attraktivt og generøst tilbud til unge som vil dyktiggjøre seg i fredsarbeid, 
forsoning og årsaker til konflikter. 
 
Besøk gjerne https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships for mer informasjon. 
 
 
END POLIO NOW 
Kontaktperson: Inger-Marie Schytte Blix – Drammen RK 
Epost: inger.marie.blix(a)gmail.com, Mobil: 971 52 464 
 
Link til komiteens side, Polio Plus 
 
Poliomyelitt (kalt polio) er en virussykdom som ikke kan behandles annet enn symptomatisk, men kan 
forebygges bl.a. gjennom vaksinering. 
 
Å gjøre slutt på polio som sykdom i verden har vært Rotarys største prosjekt noensinne. Vi er nesten i 
mål, men bare nesten, og vi må ikke gi opp. 
 
Vaksinasjon og revaksinasjon koster penger, og hvis vi ikke tar et krafttak de neste 3 årene så vil polio 
som sykdom kunne blusse opp igjen, og vi får fort 200.000 nye tilfeller i løpet av kort tid. 

• 200 land har stått på vaksinasjonslisen 

• 10 milliarder USD har blitt brukt 

• 20 millioner frivillige har vært involvert 

• 15 millioner tilfeller avverget 

• 1,5 millioner liv reddet 
Rotary har definert 24. oktober (FN-dagen) som verdens poliodag og alle distrikter/regioner/klubber 
verden over oppfordres til å ha et arrangement med polio som hovedtema denne dagen/uken. Her er 
fire grunner for Rotary-klubber til å markere dagen: 

• The Human Cost: Hvis vi ikke utrydder polioviruset kan vi få 200.000 nye tilfeller i løpet av 
de neste 10 årene. 

• It’s achievable: Vi har effektive vaksiner til «End Polio Now» som kan gis til alle barn. Vi 
trenger penger til å kjøpe vaksiner! 

• It’s a good investment: Polio er sykdommen som ikke kan behandles, kun forebygges. En 

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships
https://d2310.rotary.no/no/polio-plus#.YLPSvzaTIc8
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poliofri verden vil redusere kostnader med 40-50 mrd dollar de neste 20 årene. 

• It strengthens the system: Polio Plus har bidratt til globale nettverk innen forebyggende 
helsearbeid som vaksiner mot meslinger, stivkrampe og sengenett mot malariamygg m.v. 
Det nytter! 

 
På Rotary Internationals nettsider kan du lese om kampanjen End Polio Now 
 
 
 

 
 
Klubbprosjekter 
Alle klubber bør til enhver tid gjennomføre minst ett serviceprosjekt i henhold til Rotary Internationals 
lover og retningslinjer. 
 
Klubber som ønsker bistand til etablering av og gjennomføring av serviceprosjekter bes ta kontakt 
med Svein Eystein Lindberg, epost: svein(a)charlie17.no, mobil: 404 00 934. 
 
 
Ekstra innbetaling til Polio 
Dersom klubben ønsker å betale ekstra til Polio, ved f.eks. å gi vaksinesertifikat i stedet for en annen 
gave til foredragsholder, kan det gjøres på følgende måte: 
 
Beløpet betales til konto nr. 6021.07.19736. Innbetalingen merkes med Polio, klubbens navn og 
nummer samt Distrikt 2310. 
 
  

https://www.endpolio.org/
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KURS OG OPPLÆRING 
 
 
Kontaktperson: Distriktstrener Tor Petter Gulbrandsen – Oslo Vest RK 
Epost: tpgulb(a)gmail.com, mobil: 911 37 228. 
 
Link til Kurs og opplæring på distriktets nettside. 
 
Opplæringsaktiviteten i distriktet foregår i regi av Rotary-akademiet. Målet er å tilby en helhetlig 
opplæring som vil gi faglige gevinster, i tillegg til at klubbene og distriktet vil stå bedre 
kunnskapsmessig rustet i sitt arbeid. 
 
Den sentrale satsingen i Rotary-året 2021-2022 er fortsatt Rotary Leadership Institute (RLI). Dette er 
en modell som ble startet internasjonalt i 1992. RLI skal gi medlemmene en mulighet for å lære mer 
om Rotary og om lederskap. Kurset gjennomføres som en dialogbasert og interaktiv opplæring med 
høyt tempo og mye aktivitet, og går over tre kursdager i en periode på 2-3 måneder. RLI gir ikke 
opplæring til bestemte roller eller verv, men vil stimulere til aktivt medlemskap. Det foreligger en 
brosjyre som forteller mer om tilbudet. 
 
Ved behov kan det bli aktuelt å gjennomføre fysiske introduksjonsseminarer rundt i distriktet, men 
dette vil ikke som tidligere være et fast element i tilbudet. 
 
Opplæring innenfor informasjonsteknologi (IT) er et viktig satsingsområde for å sikre at klubbenes 
ansvarlige er i stand til å benytte nødvendige systemer for administrasjon, nettsider etc. Rotary-
akademiet har tatt i bruk webinarer for å tilby kursing om dette på en enkel måte. På denne måten kan 
deltakerne sitte i sin egen stue og følge kurset. Ved spesielle behov vil det også bli vurdert å arrangere 
fysiske kurs om IT-relaterte temaer. 
 
Rotary-akademiet vil ellers tilstrebe å utvikle tilbud om emner som etterspørres av klubbene, og det er 
flere ulike temaer på idéstadiet. Webinarer eller rene instruksjonsvideoer på nettet vil bli benyttet når 
det- te er hensiktsmessig. Kostnadshensyn spiller også en stor rolle, da Rotary-akademiet må 
finansiere sin virksomhet primært gjennom deltakeravgifter. 
 
 

mailto:2310.dt@rotary.no
https://d2310.rotary.no/no/kurs-opplaering#.YLPTKzaTIc8
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ROTARY-EFFEKTER – LEVERANDØRER 
 
På distriktets nettside: https://d2310.rotary.no, klubbstøtte/rotarymateriell 
(https://d2310.rotary.no/no/rotarymateriell#.YMpOPJOTIc8) finnes informasjon og lenker til alt 
materiell 
 

1. Rollups etc. 
Link på distriktets hjemmeside: http://d2310.rotary.no/no/rekvisita#.Ww5XW7irHgw 

 
Kontakt: Erik Brynildsen, Eiksmarka RK 
Epost: golferik(a)gmail.com, mobil: 404 06 343 

 
Erik kan produsere klistremerker til bil, utendørs bannere og plakater på opp til 1,3 x 3 meter. Kan 
normalt leveres på en drøy uke fra mottatt materiell/skisse med bilder. 
Kan også levere roll-up basert på at tekst/skisse foreligger på Word eller liknende, og at bildene 
vedlegges separat eller at det settes opp som en ferdig pdf i forhold 85 cm x 2 meter proporsjoner 
som er trykklar og godkjent. Vi går ellers ut fra basismalen - plasserer det hele og oversender 
oppsettet til godkjenning før trykking. 
Standard pris for Roll-up er 1.500.- + mva. + porto/frakt hvis man ikke ønsker å hente. 

 
I tillegg til å oppbevare distriktets rollups så finnes et enkelt markedstelt på 3 x 3 meter, sveletakke 
og rotaryvester til utlån. 
Alle som kan komme innom og hente og bringe etter nærmere avtale låner dette gratis. 

 
 

2. Rotary-effekter – pins etc. 
Link til Eggen Press Trading: www.eggenpresstrading.no som drives av Kolbjørn Eggen som er 
medlem av Fredrikstad Rotary Klubb. 

 
Kontakt: Eggen Press Trading 
Ilaveien 35 
Postboks 271 
1601 Fredrikstad 
E-post: post(a)eggenpress.no, mobil: 414 49 366 

 
 

Rekvisita-utvalg: 
Awards, Badge Cases, Badges (visitor, ribbon, transparent), Banners, Beverage Sets, Buttons, 
Charms, Club or Sports Bags, Coasters, Cuff Links, Cups, Decals, Desk Sets, Emblems (stickers, 
auto, bronze), Garment Bags, Gavels, Glass Tumblers, Medallions, Money Clips, Name Plates, 
Napkins, Paperweights, Pen & Pencil Sets, Pins (jeweled), Plaques, Scarf Clips, Table Covers, The 
4-Way Test, Tie (bars, chains), Ties 

 
 

3. Rotary brosjyrer etc. 
Kontakt: Leder PR og Kommunikasjon: Bente Kittelsen – Maridalen RK 
E-post: bente.kittelsen(a)outlook.com, mobil: 926 12 297 

 
 

https://d2310.rotary.no/
https://d2310.rotary.no/no/rotarymateriell#.YMpOPJOTIc8
http://d2310.rotary.no/no/rekvisita#.Ww5XW7irHgw
mailto:erik@serigrafi.com
http://www.eggenpresstrading.no/
mailto:eggen@eggenpress.no
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