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ÅRSMELDING FOR ROTARY INTERNASJONAL  

 

DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2018-2019:

INNLEDNING:  

Årets RI President, Barry Rassin, valgte seg BE THE INSPIRATION som Rotary-årets tema. 
Oppfordringen gikk til alle rotarianere. Vær en inspirasjon i klubben, i yrkeslivet, i 
samfunnslivet og ikke minst i hjemmet. 

Rotary har mange felles utfordringer internasjonalt, nasjonalt og også hos oss i distrikt 2310.  

Målene som har vært satt gjennom flere år ble også våre mål gjennom Rotary-året: 
Medlemsutvikling, klubbutvikling, The Rotary Foundation, Polio, kommunikasjon og 
ungdomsarbeidet (New Generations).  

Et stort oppdrag, men distriktets komitéer har arbeidet godt. Nedenfor skal jeg ta fram det 
viktigste som er oppnådd gjennom rotaryåret 2018/19: 

 TRF-komitéen, med Trygve Danielsen i førersetet, sammen med poliogeneral Bjørg 
Månum Andersson, har bidratt stort. Rapporten fra TRF viser gode resultater. Vi har i år 
igjen klart å passere US$ 100 000,- og har en vekst i innsamlede midler på nesten 23 %. 
Mange klubber fortjener honnør for prosjekter og innsamlede midler. Groruddalen n 
Klubb er i en særstilling med mer enn US$ 200,- pr medlem innsamlet i løpet av året. Jeg 
anbefaler årsrapporten fra TRF-komitéen, den viser fram den gode innsatsen i klubber 
og av medlemmer. 

 Distriktets Medlems- og Klubbutviklingskomité (DMK) under ledelse av Bjørg Månum 
Andersson har gjort en stor jobb med å legge til rette for klubbene i deres arbeid for å 
rektruttere nye medlemmer. De har arrangert kurs for klubbene, laget materiell og bidratt 
der det har vært ønsket. Det er fortsatt en nedgang i antall medlemmer i distriktet. Fra 
1/7-18 til 30/6-19 er nedgangen i antall medlemmer på 43. Nedgangen er redusert, noe 
som gir håp for fremtiden.  

 Kommunikasjon har vært en utfordring. Målet og ambisjonen ble ikke oppnådd og det 
betyr at her må det arbeides videre i distriktet. Mange klubber gjør imidlertid godt arbeid 
med kommunikasjon både internt og eksternt. Eiksmarka RK fortjener honnør. 

 I Ungdomsarbeidet har vi mye å glede oss over og Ungdomskomitéen bidrar godt. Vi har, 
i år igjen, levert et flott RYLA, takk til Bryn, Oslo Nord og Groruddalen RK. Vi har økt 
antall utvekslingselever, men har fortsatt stort forbedringspotensiale. Vi har, gjennom 
Oslo RK, levert to søknader til fredsstudier (Rotary Peace Fellows). Vi har i år igjen vært 
vertskap for innreisende fredsstudenter fra Universitetene i Bradford og Uppsala. Per O. 
Aukner gjør en fantastisk innsats i TRF-komitéen for gjennomføring av disse besøkene. 

 Rotary Leadership Institute (RLI) hadde de to første kursseriene dette året. Fasiltatorer 
ble opplært i Stig Asmussens år i samarbeid med distrikt 2260 og kursseriene er også et 
samarbeid mellom våre to distrikt. RLI har fått svært gode evalueringer fra deltakerne og 
anbefales varmt til nye deltakere. Distriktstrener Tor Petter Gulbrandsen, sammen med 
inspirerte ledere i nabodistriktet har levert opplæring av høy standard. 

 Norsk Rotary Forum (Norfo) har distriktet vært kritiske til gjennom mange år. Dette året 
har vi nådd fram i kritikken og store endringer er gjennomført.  

 Distrikt 2310 legger frem et regnskap for rotaryåret 2018/19 med et overskudd på 
kroner 131 758,-. Guvernøren vil foreslå at årsmøtet vedtar å overføre disse midlene 
med like deler til The Rotary Foundation Annual Fund, End Polio Now og Tiltaksfond. 
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Takk til klubbene for den positive mottakelsen.Klubbesøkene har vært den største 
opplevelsen på «guvernørreisen». Alle 52 klubber er besøkt og i tillegg har det vært jubiléer 
og spesielle invitasjoner. Det har vært en glede å bli kjent med klubber og medlemmer. 

Som Distriktsguvernør har jeg også vært spesielt invitert som foredragsholder i Sandnes RK 
og har deltatt på guvernørbesøk i Longyearbyen RK sammen med de fem andre norske 
guvernørene. 

Uten et aktivt distriktsråd, en solid distriktsledelse og nøkkelpersoner ellers hadde det ikke 
vært mulig å utvikle og forbedre denne fantastiske organisasjonen. 

Tusen takk til assisterende guvernører, distriktsrådsmedlemmer og ikke minst 
distriktssekretær Ingrid og finanskomitéleder Christian for alt det frivillige arbeidet som er lagt 
ned. Det er rett og slett imponerende. 

Jeg vil også rette en takk til en fleksibel arbeidsgiver, Ringerike Næringsforening, som har 
sett sin leder reise verden og Østlandet rundt i mer enn et år.  

Den som har bidratt mest for at året skulle ble vellykket er Mabel. Hun startet arbeidet 
vinter/vår 2018 med å legge opp reiserute for klubbesøk og har vært med på en del utvalgte 
besøk. Takket være hennes støtte har det vært mulig å gjennomføre et år som yrkesaktiv og 
som Distriktsguvernør. 

Neste rotaryår har jeg påtatt med arbeidet som ansvarlig for TRF aktivitetene i distriktet.  

Dette er et oppgave jeg ser frem til med stor glede.  

 
TUSEN TAKK FOR ALLE BIDRAG OG ALT DERE GJØR FOR DISTRIKTET, 
KLUBBENE OG MEDLEMMENE. DERE ER «THE INSPIRATION!» 

 

 

Hønefoss, 4. September 2019 
 

Svein Eystein Lindberg 

Distriktsguvernør 2018/19
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LEDERSKAPSPLANEN FOR D2310 I ROTARYÅRET 2014-15.  

 

STYRET:  
Styret har bestått av DG Svein Eystein Lindberg som leder, DGE Baard Lund som nestleder og 
som styremedlemmer IPDG Stig Asmussen, distriktssekretær Ingrid Solberg og leder av 
finanskomitéen  Christian Borgen. 

Styret ble formelt oppnevnt for å tilfredsstille kravene til et styre i Brønnøysund-registeret.  

Styret har ikke hatt noen formelle møter da det ikke har vært saker som må involvere et 
styre.  

Distriktsguvernøren har benyttet IPDG Stig Asmussen og DGE Baard Lund som lederteam. 
Distriktsekretær har deltatt i møtene som sekretær. For øvrig har distriktsrådet vært aktivt 
deltakende i saker som har vært krevende.  

 

LOVRÅDET: Per-Olav Stenseth, Lier Øst RK. Våren 2019 ba Stenseth om avløsning og Stig 
Asmussen fra Oslo RK ble utnevnt av distriktsguvernøren slik loven beskriver.  

 

DISTRIKTSRÅDET:  
Distriktsrådet har bestått av følgende personer:  
Svein Eystein Lindberg Distriktsguvernør  Hønefoss-Øst RK 
Stig Asmussen  IPDG    Oslo RK  
Baard Lund   DGE    Nordstrand RK  
Inger-Marie Schytte Blix DGN    Drammen RK 
Ola Kleiven   AG Region 1   Oslo RK  
Tore Røen   AG Region 2   Oslofjord St. Halvard RK  
Sven Ovin Havig  AG Region 3   Fornebu Lysaker RK  
Sverre Baard Strand  AG Region 4   Røyken RK 
Jorunn Sjølie   AG Region 5   Lier RK  
Marit Fredheim  AG Region 6   Mjøndalen RK  
Terje Jørgensen Løken AG Region 7   Nesbyen RK  
Christian Borgen  Leder finanskomité  Bærums Verk RK  
Bjørn Solhjem   Distriktskasserer  Hønefoss-Øst RK 
Ingrid Solberg   Distriktssekretær  Hønefoss-Øst RK  
Tor Petter Gulbrandsen Distriktstrener   Oslo Vest RK  
Oddvar Walle Jensen  Leder kommunikasjon  Uranienborg RK  
Trygve Danielsen  Leder TRF-komitéen  Bærums Verk RK  
Bjørg Månum Andersson End PolioNow koordinator Groruddalen RK 
Bjørg Månum Andersen Medlems- og Klubbutvikling Groruddalen RK  
Bente Tøftum   Leder Ungdomskomitéen Drammen St. Hallvard RK  
Irmelin Kårbø   Webmaster   Hønefoss-Ringerike RK  
Trygve Danielsen  DICO    Bærums Verk RK 
Roua Al-Toma   Rotaract.  

Distriktsrådet har avholdt 6 møter i løpet av rotaryåret 2018/19, inkludert en avsluttende 
middag.  

 

GUVERNØRENS ARRANGEMENTKOMITÉER:  

Guvernøren har satt ned to arrangementskomitéer. Komitéene har vært bemannet av 
medlemmer av Hønefoss-Øst RK og Hønefoss-Ringerike RK.  

Komitéen for PETS/Ditriktstrening ble ledet av Viera Rozmara-Frydenlund og de 
gjennomførte et vellykket arrangement helgen 10./11. mars 2018. 

Distriktskonferansekomitéen under ledelse av Anne-Lise Rian leverte et vellykket årsmøte og 
distriktskonferanse 27. oktober 2018.
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RAPPORT FRA ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG) I DE 7 REGIONENE 

 

REGION 1  
Assisterende guvernør Ola Kleiven, Oslo RK  

Region 1 omfatter 13 klubber; Akersborg, Athenæum, Ekeberg, Gimle, Holmenkollen, 
Majorstuen, Maridalen, Nordberg, Oslo, Oslo International, Oslo Vest, Uranienborg og 
Vestheim. 

Klubbene har et godt indre liv med et variert program og mange gode prosjekter. Det 
oppleves utfordringer, spesielt i de mindre klubbene med å få medlemmer til å påta 
seg verv. Det blir derfor ofte gjenbruk av «aktive» medlemmer. Siden også Rotarys 
organisasjonen er i en stadig utvikling innebærer det, for eksempel, en viss fare i at 
man tenker; «Jeg har vært President før, så jeg trenger ikke å dra på PETS denne 
gang», noe som selvfølgelig blir feil både i forhold til status, situasjon og nettverk. 

Medlemsrekruttering: Flere av klubbene er aktive på medlemsrekruttering av 
yrkesaktive personer og noen har en aldersgrense oppad på 60 år, for å sikre en viss 
fornyelse i klubbene. Medlemsutviklingen i region 1 er negativ, fra start 820 til 774 
medlemmer ved utgangen av året. Nedgangen fordeler seg jevnt på klubbene, bare 
Athenæum har økt medlemsantallet. Samtidig oppleves fokus på viktigheten av å 
rekruttere yrkesaktive og flerkulturelle medlemmer, som positiv. 
I tillegg tar det tid å forstå og etterleve begrepet «Service above self». En trenger 
derfor noen år i klubben for å kunne gi noe tilbake, gå fra å være medlem av Rotary til 
å bli en rotarianer. Distriktet jobber aktivt med å tilrettelegge opplæring og rasjonelle 
rutiner, både med videokonferanser og samlinger. Siste året har spesielt RLI-
konseptet vært en suksess. 

Klubbesøk: AG har deltatt på de fleste av guvernørens klubbesøk. AG har i tillegg 
hatt egne møter med presidentene i Region 1, på PETS, samt egne presidentforum. 
Agenda her settes av presidentene selv, men hovedsakelig har temaet vært 
utveksling av erfaringer rundt medlemsrekruttering og prosjekter, noe som de fleste 
finner svært nyttig. I tillegg har det vært mye oppfølging av tidsfrister og felles 
arrangementer, samt telefonkontakt og mailutveksling med klubber som har hatt 
behov for veiledning.  

Prosjekter: Flere av klubbene i region 1 er aktive på ungdomsaktiviteter med hjelp til 
de som faller utenfor, fadderordninger, dommer-utvalg og 
samarbeidsavtaler/mentorordninger. I tillegg drives det integrerings-hjelp og 
veiledning for nye landsmenn. 

Ungdom: I Region 1 har det vært formidlet kandidater for ungdomsutveksling, 
Georgia-utveksling, deltagere til RYLA, samt 2 potensielle masterstudenter til RI 
fredsstudier. 

 

REGION 2  
Assisterende guvernør Tore Siira Røen, Oslofjord St. Hallvard RK  

Region 2 består av 9 klubber: 
Bekkelaget, Bryn, Grorud, Groruddalen, Hovin, Nordstrand, Oslo Nord, Østensjø og 
Oslofjord St.Hallvard. 

Klubbesøk: Det har vært 3 Intercity-arrangement og en rekke fellesmøter mellom 
klubber. 
AG har besøkt alle klubbene igjennom året, noen har fått flere besøk enn andre.  

Prosjekter: De fleste klubbene er med i et eller flere prosjekter. Noen klubber er med 
i internasjonale prosjekter mens andre er med lokalt. 

Ungdom: Regionens to store interne prosjekter dette året har vært RYLA og 
etableringen av Rotaract-klubben Kristiania.  
RYLA gikk av stabelen 5-7 april, med et spennende og variert program for 50 unge 
mellom 18 og 30 år. Arrangørklubber var i år Bryn, Oslo Nord og Groruddalen 



 
 
 

 
 

7

rotaryklubber. Åpningen stod ordføreren for og hun ble etterfulgt av tidsaktuelle 
foredragsholdere som engasjerte de unge. 
Kristiania Rotaract er i oppstartsfasen. Rekrutteringen av medlemmer har vært 
vanskelig, men arbeidet fortsetter. Tor Steinsrud fra Oslo Nord RK har vært en ivrig 
forkjemper for klubben. Roua Al-Toma har stått i lederposisjon for klubben. 

REGION 3 
Assisterende guvernør Sven Ovin Havig, Fornebu og Lysaker RK 

Regionen består av 8 klubber, Bærum, Bærums Verk, Bærum Vest, Bekkestua, 
Eiksmarka, Fornebu og Lysaker, Kolsås og Sandvika RK. 

Alle klubbene har god aktivitet og arbeider aktivt med prosjekter og rekruttering. 
Regionen opplever likevel en svak nedgang på 5 medlemmer eller 1,6 %. 
Kvinneandelen er 8% og har økt noe i perioden. 

Møter og fellesprosjekter: 
Det er avholdt tre presidentforum i løpet av året. Temaer for møtene har vært 
medlems-utvikling, prosjekter, erfaring fra drift i klubbene, rapportering og nytt fra 
distriktet. Regionen har flere viktige samarbeidsprosjekter. Vi nevner spesielt 
Etiopiaprosjektet, båttur for handicappede, intercitymøter sommeren 2019, Sandvika 
Byfest og konserter m.m. 

 

REGION 4 
Assisterende guvernør Sverre Baard Strand, Røyken RK  

I Region 4 er det 6 klubber, Asker, Skaugum, Nesbru, Røyken, Raukvin og Hurum. 
Det har vært tre regionsmøter dette året. Siste møtet var fellesmøte for presidenter og 
innkommende presidenter samt ungdomskontakten. Det har vært avholdt to 
Intercitymøter med godt fremmøte, et i fjor høst med Sverre Lodgaard med foredrag 
om «Kina- midtens rike» og et møte i vår med Steinar Juel som holdt foredrag om 
«Rå kapitalisme». Det var i fjor avholdt 4 sommermøter med godt fremmøte. Alle 
klubbene har i år hatt besøk av årets guvernør, noe som verdsettes høyt av 
klubbene. 

Medlemsutviklingen i regionen er stabil rundt 200. Det er kommet noen få nye 
medlemmer, men noen i frafall grunnet dødsfall. Gjennomsnittsalder er derfor som 
tidligere, økende. Det gode er imidlertid av vi stadig blir eldre og holder oss friskere. 
Alle klubbene arbeider seriøst med medlemsverving. Siste nye tiltak er å 
markedsføree seg i nye boligfelt, som det er noen av i vår region. Vi antar at folk som 
er nye i distriktet er på utkikk etter nye nettverk. Det er i Hurum utarbeidet en 
velkomstkonvolutt som deles ut og de andre klubbene arbeider nå med dette. Skal 
nevne at kvinneandelen er svak bortsatt fra Skaugum. 

Prosjekter er alle klubbene i gang med. Fellesprosjektet Semiaden gikk av stabelen i 
fjor, men grunnet dårlig vær ble arrangementet noe redusert. Dette er et årlig 
friluftsarrangement rundt Semsvannet i Asker som generer inntekt til Nakuhel. Til 
tross for dårlig vær ble det et overskudd også dette rotaryår. Semiaden er det største 
årlige prosjekt og klubbene deltar med ca. 100 frivillige denne dagen, i tillegg til mye 
forberedende arbeid og møter. Av forberedende arbeid skal nevnes et kunstlotteri 
som generer en vesentlig del av overskuddet hvert år og er uavhengig av vær. 
Nesbru har også denne vinteren hatt vinterkonsert med overskudd på ca. 50 tusen til 
Polio+prosjektet. Alle deltagende kunstnere deltar gratis som er en forutsetning for 
overskudd. Ellers har klubbene store og små prosjekter rundt i nye Asker som nå er 
Asker, Røyken og Hurum kommuner. 

Omdømmebygging er i fokus hos alle klubbene og lokalavisene er brukt så mye 
som det er mulig å få til. Alle store og små arrangement meldes inn til avisene som 
stort sett kommer og dekker begivenhetene. Assisterende guvernør vil også spesielt 
fremheve månedsbrevet til Skaugum Rotary klubb hvor det nedlegges en formidabel 
innsats ved hver utgivelse. Nettsidene til alle klubbene oppdateres jevnlig. 
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REGION 5  
Assisterende guvernør Jorunn Sjølie, Lier RK  

Region 5 består av 6 rotaryklubber, Drammen, Drammen St. Hallvard, Drammen 
syd/vest, Konnerud, Lier og Lier Øst RK. 
AG har deltatt i fem av klubbene sammen med guvernøren. 
Det har vært jevn kontakt med presidentene på mail og telefon gjennom året. 
Det er gjennomført 3 møter i presidentforum i regionen, hvorav 1 med innkommende 
presidenter.  

Alle klubbene er nå inne på Club Central.                                                     

Medlemsvekst  
Målet for året var å øke til 257 medlemmer. Dette målet ble ikke nådd.  Pr. d.d. er det 
totalt 222 medlemmer i region 5, en nedgang på 15 medlemmer. Årsaken til de fleste 
utmeldinger er helsemessige årsaker og høy alder, mens 4 er flyttet og noen få av 
andre årsaker.  Det er innmeldt 5 nye medlemmer og 7 observatører (6 i Drammen), 
med håp om å få to nye før rotaryåret er omme. Drammen, Lier og Drammen St. 
Hallvard har mange kvinnelige medlemmer.  

Klubbenes mål  
Alle klubbene er opptatt av å ha gode og interessante temaer på sine møter med 
foredrag og alle har gjennomført sine planlagte mål og aktiviteter 

Lokale aktiviteter/prosjekter 
Drammen: Mentorprogrammet som er et samarbeidsprosjekt mellom klubben, 
Næringsforeningen i Drammensregionen og Universitetet i Sør-Øst-Norge fortsetter. 
Av 24 mentorer er 8 fra Drammen RK. To nye prosjekter har vært under planlegging 
og er nå klare for gjennomføring neste rotaryår. 1 utenlandsk i Riga (støtte på kr 
30 000,- til fritidshjem for vanskeligstilte barn) og 1 lokalt med miljøaspekt (Stipend på 
kr 30 000,- til unge gründere innenfor det grønne skiftet). Begge er 3-årige prosjekter. 
I tillegg er det bevilget engangsstøtte på kr 20 000,- til sommerleir for ungdom i Riga. 
Gitt økonomisk støtte på kr 30 000,-  til DOT Ung, til restaurering av en skoie. 
Flere medlemmer stiller om grytevakt for Frelsesarmeen før jul. 
Drammen St. Hallvard: Klubben hadde i desember 7 grytevakter for Frelsesarmeen.  
Gir årlig bidrag til krisesenteret «Betsy» øremerket barneaktiviteter.  
Et medlem, som er advokat er en gang i uken på «språkkafe» og gir gratis hjelp til de 
som trenger det. Et medlem er støtttekontakt for en somalisk kvinne. 
Drammen syd/vest: Årlig dugnad på Austad gård, kjører eldre til arrangement på Fjell, 
gir økonomisk støtte til ulike lokale prosjekter. 
Konnerud: Årlig vedlikehold av deres sti-prosjekt, istandsetting og vedlikehold av Ifers 
Dam, som er fra 1700 tallet. 
Lier: Rotarymarsj for brukere innen psykiatrien, Hyggetreff for beboere på 
Nøstehagen Bo og omsorgssenter. 5 medlemmer stilte som grytevakt for 
Frelsesarmeen på Liertoppen kjøpesenter før jul. 
Lier og Lier øst: Klubbene gjennomførte for 3. gang sitt samarbeidsprosjekt: 
Yrkesmesse for alle 10. klassinger og elever ved 1. klasse i videregående skoler. 
Meget vellykket prosjekt for både elever og foreldre og over 100 utstillere. 
Lier øst: ”Hæla i taket” arrangement for brukere innen psykiatrien.   

Fellesprosjekter – Gjennomføring av 2 Intercitymøter 
Disse to intercitymøtene samlet mange medlemmer og noen få observatører. De var 
meget vellykkede på hver sin måte. 

PR/synliggjøring og pressedekning 
Klubbene har vært flinke til å synliggjøre noen av sine aktiviteter. Vi opplever at 
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pressen ikke alltid vil ta inn det de anser som ikke-nyheter. 
Drammen: Bilde medlemmer i Drammens Tidende som grytevakt. 
Drammen syd vest: Portrettintervju av Peppe. President i Drammen syd-vest,  i 
Drammens Tidende 
Konnerud: Byavisen hadde bilde og omtale av presidentskifte, Lansering av deres 
bok om Industrien ved Verkselva i Drammens Tidende og Skoger Historielag har 
klubbens arbeid, som nevnt, med i deres årbok. 
Lier: Fikk omtale av Rotarymarsjen i Lierposten. 
Lier øst: Omtale i Lierposten på presidentskifte og ”Hæla i taket” 

Ungdomsarbeid 
Ryla Rotaract 
7 ungdommer fra region 5 deltok på årets RYLA. 
Det ble gjort et forsøk for å restarte Drammen rotaract. Selv etter en iherdig innsats, 
med flere møter med medlemmer fra Konnerud, fikk vi dessverre dette ikke til. 

Årets rotarianer   
I 2018 ble denne hederen gitt til to rotarianere i vårt distrikt, og i vår region var det 
Helge Skare i Lier Øst Rotary klubb. Hedersprisen ble delt ut i november på et 
klubbmøte hvor både DG, IPDG og AG var tilstede. 
På samme møte ble Einar Bjune hedret med Paul Harris med safir for sitt arbeid i 
Distriktsrådet gjennom flere år.  

Felles TRF prosjekt/End Polio 
Det har ikke vært mulig å få til et felles TRF prosjekt, da alle klubbene har nok med 
sine egne aktiviteter og lokale prosjekt. Det var heller ikke stemning for et 
fellesarrangement i forhold til End Polio Now. På AGs oppfordring til klubbene om å 
øremerke en klubbkvelds utlodning til End Polio, gjorde Konnerud dette. Liers 
medlemmer yter deler av sin kontingent til både TRF og End Polio. Liers president, 
som også er gildespeider, inviterte distriktets polioansvarlig Bjørg Månum Andersson 
til et med temamøte om polio for gildespeiderne i Lier og Drammen, hvor de overrakte 
en storslagen gave på kr. 15.000 til End Polio Now. 
 

REGION 6  
Assisterende guvernør Marit Fredheim, Mjøndalen RK 

AGs oppgave er å være bindeledd mellom Distriktet og klubbene. Region 6 består av 
7 rotaryklubber: Hokksund, Hønefoss-Ringerike, Hønefoss Øst, Kongsberg, 
Mjøndalen, Modum og Rollag og Flesberg. 

Assisterende guvernør har deltatt i guvernørbesøk i alle klubbene.  

Det har vært gjennomført 3 møter i presidentforum gjennom året. På det siste 
ordinære møtet deltok både sittende og innkommende presidenter. 

Det har vært jevnlig kontakt med presidentene på mail og telefon gjennom rotaryåret. 
AG har formidlet informasjon til og fra DG og øvrig distriktsledelse og gitt veiledning 
ved behov. 
AG har deltatt på ulike arrangementer i distriktet, PETS, distriktsopplæring, distrikts-
konferanse, AG-møter og distriktsrådsmøter. AG har også deltatt på web-opplæring 
og på TRF-seminar og har oppfordret klubbene til det samme. 

Klubbutvikling, medlemsvekst, medlemsengasjement. 
De sju klubbene i regionen er ulike av størrelse og har ulike muligheter og ulike mål 
for medlemsøkning. Medlemsutvikling har vært en fast post i presidentforum, og flere 
av klubbene har deltatt på dialogmøte arrangert av Komité for klubb- og 
medlemskapsutvikling samt at andre klubber fulgte live-overføringen på nett. 

Det viser seg ved årets slutt at ingen av klubbene har redusert sitt netto medlemstall 
til tross for at aldersgjennomsnittet er høyt og flere klubbmedlemmer er døde i løpet 
av året. Kongsberg RK og Hokksund RK har økt sitt netto medlemstall med ca 13 %. 
Totalt har netto medlemstall økt fra 253 til 269 for regionen samlet, dvs en 
gjennomsnittlig netto tilvekst er 6,3 %.  

PR/Kommunikasjon 
Klubbene er flinke til å bruke lokale medier. De fleste klubbene har også aktive 
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hjemmesider og egne facebook-sider.  Kongsberg RK har gjennomført en serie åpne 
temamøter om klima-problematikk hvor mer enn 80 personer har møtt. Klubben har 
fått meget god PR i lokalmedia på disse møtene.  
Flere av klubbene har fått hjelp og veiledning for å skaffe informasjonsmateriell til 
stands for å dele ut til potensielle medlemmer.  
Modum og Hokksund arrangerer hvert år yrkes- og utdanningsmesse for ungdom og 
foresatte. Her informerer Rotary om ungdomsutveksling, og om hva Rotary er. 
Rotarys stand på messene er godt besøkt, og mange viser interesse for både 
ungdomsutvekslingen og Rotary. 

Club Central og Strategisk plan 
Klubbene har utarbeidet strategisk plan STP for en 3-års periode som oppdateres for 
hvert år i perioden. 
Rotary Club Central ble innført I forrige rotaryår. Til tross for både opplæring og fokus 
på dette, viser det seg at erfaringene fra ett år til det neste ikke alltid overføres slik vi 
ønsker. Flere klubber har bedt om veiledning og fått det, og web-opplæringen som 
etter hvert ble gjennomført har bidratt til at verktøyet i større grad blir brukt. Men dette 
må fortsatt følges opp, med både opplæring og veiledning. 

Intercity-møter 
To og to av klubbene har intercity-møter opp til 4 ganger pr år. Disse er godt besøkt. 
Regionen er for stor geografisk til at det er hensiktsmessig med felles møter for alle 
klubbene, men det er praksis å invitere de andre klubbene når særlig interessante 
foredragsholdere kommer. 

Prosjekter 
Alle klubbene har gode lokale prosjekter som engasjerer medlemmene og som er 
viktige for lokalmiljøet. Noen klubber har også prosjekter internasjonalt, eller støtter 
prosjekter andre klubber driver, eksempelvis har Hokksund støttet «Vann for 
Hebron», Mjøndalen arbeider med å selge kunst gitt av et av medlemmene til støtte 
for rehabilitering av skoler i Syria og Kongsberg har mentorprogram med universitet i 
Riga. Av lokale prosjekter nevnes eksempelvis etablering av landingsplass for 
helikopter i skogene i Modum, Hønefoss-klubbene har filmprosjekter og har restaurert 
gammelt byvåpen og Rollag og Flesberg har bidratt til etablering av sykkel for 
eldre/bevegelseshemmede. Det kan være en utfordring at lokale 
samarbeidsprosjekter gir liten PR-effekt for Rotary. 

Ungdom:  
RYLA: Regionen har hatt flere deltakere på RYLA, men et par kandidater trakk seg 
før seminaret. 
Ungdomsutveksling: Hokksund RK sender ut og tar imot en student i sommer, 
Hønefoss får og sender student til nyttår. 

The Rotary Foundation (TRF) og End Polio Now (EPN):  
EPN: Klubbene i regionen har bidratt med økonomisk støtte. 
TRF: Klubbene bidrar og har hatt 16 deltakere med på seminar. 
 

REGION 7 
Assisterende guvernør Terje Jørgensen Løken, Nesbyen RK  

3 klubber: Ål, Gol og Nesbyen 

Medlemsutvikling 
Ved rotaryårets start var det til sammen 73 medlemmer, mens det i skrivende stund 
er 70 medlemmer i klubbene i regionen. Hver av klubbene har mistet et medlem, men 
Gol RK er i ferd med å ta opp et nytt medlem. Alle tre klubbene har som mål å øke 
medlemstallet kommende år, og iverksetter nå tiltak for å nå dette målet. 
 

Fellesmøter 
Det har vært avholdt 2 InterValley-møter (fellesmøter for alle tre klubber): Ål RK 
inviterte i desember til foredrag om Deaf Aid (felles Global Grant-prosjekt som nå er 
avsluttet). I januar arrangerte Nesbyen RK sitt årlige InterValley- og åpent møte. 
Denne gangen var temaet «Terrorisme». Terrorforsker og førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Østfold, Sondre Lindahl (fra Nesbyen) adresserte spørsmålene «Hva er 
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terrorisme» og «Kan kampen mot terror vinnes». Foredraget trakk ca. 100 tilhørere, 
både fra de tre klubbene og ikke-rotarianere. 

Ungdomsarbeid 
Dette er et område klubbene, på ulikt vis, ønsker å prioritere. Først og fremst må 
nevnes WinterCamp som arrangeres av Nesbyen RK for alle landets innkommende 
utvekslingsstudenter. I år er det nærmest rekordstor deltakelse med 34 studenter. 
Alle klubbene har kandidater til RYLA og neste år planlegges en felles satsing for å 
skaffe utvekslingsstudent, hvor klubbene vil samarbeide om å skaffe vertsfamilier og, 
selvfølgelig, student. 
Ål RK skal, i juni, ta imot utvekslingsstudentene på sin Norgestur, hvor de vil få en 
dag i klatreparken i Hallingdal Feriepark. 

Ål RK 
Distriktsguvernøren gjestet Ål RK 1. oktober da klubben bl.a. informerte om sine ulike 
prosjekter og dugnader; RusInfo, utkjøring av søppelsekker for Hallingdal Renovasjon 
og vakt ved Frelsesarmeens Julegryte. Klubben har også fortsatt sitt mangeårige 
prosjekt: Skogparken. Denne ble anlagt i 1997 og viser mange uvanlige treslag. 
Parken krever stadig vedlikehold, noe klubben utfører med stor iver. Det må også 
nevnes at klubben har sendt sin første deltaker på RLI dette året, noe man håper vil 
tilføre klubben både inspirasjon og kunnskap. 

Gol RK 
Guvernørbesøket fant sted 8. oktober. DG fikk der høre om de vesentligste av 
klubbens prosjekter, noen inntektsgivende, andre dugnader: planting ved 
omsorgsboligene, rydding og hogst ved Helsetunet, inkl. vedsalg, utsmykning av 
Helsetunet med bilder fra «gamle dager», gaver til Frelsesarmeen, utsetting av 
benker langs gang- og sykkelstier, utdeling av RusInfo og salg av spekemat til 
klubbens medlemmer. 

Nesbyen RK 
Distriktsguvernør m/frue besøkte Nesbyen RK 24. september. Møtet ble startet på 
sedvanlig vis ved at presidenten sang en vise, denne gang akkompagnert av 
trekkspill. Det må nevnes at trekkspiller Egil Opheim er onkel til Mabel Lindberg. 
Klubben berettet om sine ulike aktiviteter: 17.mai-dugnad på Hallingdal Museum, 
utgivelse av RusInfo, vakt ved Frelsesarmeens Julegryte, «Stormøte», utgivelse og 
annonsesalg for NesInfo’n (kommunalt informasjonshefte hvert 4. år), utdeling av 
stipend samt WinterCampen. Videre informerte man om planer for å gjenopprette 
kontakt med vennskapsklubber i Oldenburg i Tyskland, Rødby i Danmark og 
Värnamo i Sverige. Nesbyen RK vil invitere til 17. mai-feiring på Nesbyen og håper på 
god deltakelse fra de andre klubbene.  Guvernøren besøkte klubben igjen i 
forbindelse med WinterCamp 4. februar. 

Klubbene i Region 7 har et generelt godt samarbeid og er flinke til å synliggjøre sitt 
arbeid, aktiviteter og Rotary gjennom sine lokale prosjekter, på sine hjemmesider og 
Facebook, samt medieomtaler i lokalpressen. Videre jobbes det med å etablere en 
satellitt-klubb i regionen. 
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Medlemsutvikling Distrikt 2310 

Region  Klubbnavn  01.07.2018 30.06.2019 Endring 

  Akersborg    31    29    -2 

  Athenæum    47    42    -5 

  Ekeberg      79    73    -6 

  Gimle      76    78     2 

  Holmenkollen    48    41    -7 

  Majorstuen    73    70    -3 

  Maridalen     26    25    -1 

  Nordberg     33    35     2 

  Oslo International    28    27     -1 

  Oslo   188  183    -5 

  Oslo Vest     54    51    -3 

  Oslofjord St. Hallvard   16    16     0 

  Uranienborg    55    54    -1 

  Vestheim     47    50     3 

Region 1     801  774  -27  

  Bekkelaget    35    35     0 

  Bryn     28    28     0 

  Grorud     16    16     0 

  Groruddalen    26    23    -3 

  Hovin     17    21     4 

  Nordstrand    46    45    -1 

  Oslo Nord    12    12     0 

  Østensjø     22    26     4 

Region 2     202  206     4 

  Bekkestua    51    46    -5 

  Bærum     41    40    -1 

  Bærum Vest    25    23    -2 

  Bærums Verk    33    33     0 

  Eiksmarka    37    40     3 

  Fornebu Lysaker    32     35     3 

  Kolsås     42    43     1 

  Sandvika     41    33    -8 

Region 3 Totalt    302  293    -9  

  Asker     56    56     0 

  Hurum     27    29     2 

  Nesbru     42    41    -1 

  Raukvin     18    16    -2 

  Røyken     19    20     1 

  Skaugum     28    28     0 

Region 4 Totalt    190  190     0  

  Drammen     93    86    -7 

  Drammen St. Hallvard   22    21    -1 

  Drammen Syd - Vest   32    25    -7 

  Konnerud     29    28    -1 

  Lier     29    27    -2 

  Lier Øst     27    29     2 

Region 5  Totalt   232  216  -16  

  Hokksund     25    26     1 

  Hønefoss-Ringerike    63    63     0  

  Hønefoss-Øst    39    39     0  

  Kongsberg    54    60     6  

  Mjøndalen    28    28     0  

  Modum      26    28     2  

  Rollag og Flesberg    21    20    -1 

Region 6 Totalt    256  264     8 

  Gol     27    27     0 

  Nesbyen     24    24     0 

  Ål     22    19    -3 

Region 7  Totalt     73    70    -3 

Totalsum  Distrikt 2310                2056                2013  -43  
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IPDG Stig Asmussens rapport, inkludert tiltaksfondet 

IPDG Stig Asmussen trådte inn som distriktets representant til 2019 Council on 
legislation of Rotary International 14. til 18. april 2019. Egne rapport er utarbeidet og 
sendt klubbene (del 1 og del 2). Ellers har IPDG sittet i styret i Distriktet og forøvrig 
deltatt i aktuelle forum. IPDG deltok på Rotary Institute Gets 2018 i Vilnius med et 
innlegg om sine opplevelser med Rotary, og hvor vårt flotte prosjekt for 
masterstudentene fra Rotary Peace Centers i Bradford og Uppsala ble trukket frem 
som eksempel. 

Tiltaksfondet 

Følgende klubber fikk tildelt midler til konkrete prosjekter i 2018/19 i samsvar med 
søknad innsendt innen fristen:  

Rotary 
klubb 

Søknads-
beløp 

Klubbens 
bidrag 

Egeninnsats 
i timer Formål 

          

Akersborg 18 000 18 000   Nye seiltoktprosjekt 

Bryn 5 000 5 000   Jule- og nyttårsfeiring barn/eldre 

Bekkelaget 20 000 20 000   Utbedring samfunnshus 

Bærums 
Verk 16 000 16 000 25 Lokalt skianlegg 

Akersborg 
mfl 20 000 60 000 500 Fremtidsvalg pilot 2 

Nesbyen 12 500 12 500   Film om WinterCamp/Ungdomsutveksling 

Nordstrand 5 000 6 000 60 Ljabruskolen - utstyrsaktivitetsprosjekt 

SUM 96 500 137 500 585   

Styret for tiltaksfondet: IPDG Stig Asmussen (leder), PDG Runar Bakke, PDG Trygve 
Danielsen, DG Svein Eystein Lindberg. 

 

DGE Baard Lunds rapport, Nordstrand RK 
DGE Baard Lund har i rotaryåret 2018-19 deltatt i obligatorisk opplæring (GETS) i 
Vilnius, Litauen. Der var de nordiske og russiske DGEene samlet. 

I januar var det samling for alle DGEene for hele Rotary organisasjonen. En samling 
hvor også Rotaract ble offisielt tatt opp som fullverdige medlemmer i Rotary. Dette var 
en flott samling med gode treningsarenaer, og hvor vi fikk opplæring i å være 
guvernør.  

I mars 2019 gjennomførte den nye distriktstaben PETS, for alle innkomne 
presidenter, økonomi- og sekretærfunksjon, på Vettre kurs og konferansesenter. 
Samlingen var på to dager, og mye av tiden var satt av til trening i det å være 
president sammen med sine nærmeste ledere. Programmet var lagt opp rundt den 
nye strategiske perioden til Rotary, 2019-2022. Alle hadde fått tilsendt Rotarys nye 
«President håndbok» i god tid før samlingen, i tillegg til oppgaver i forkant av 
samlingen.  

I etterkant av samlingen er alle blitt fulgt opp hva angår å legge inn klubbenes mål og 
roller for det nye året for å være bedre forberedt på at alt var utført i god tid før det 
nye året startet. 

Det er et behov for å fornye organisasjonen. Medlemsutvikling er fortsatt et av 
Rotarys viktigste innsatsområder. Dette vil være våre viktigste innsalgsområder for at 
Rotary skal vokse.  

Før DGE tiltrådte, ble det også gjennomført et pre-distriktsråd og et stabsmøte 
bestående av distriktssekretær, distriktsøkonom, DICO, 
kommunikasjonsleder/webansvarlig, distriktstrener og DGE. 
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Det ble også gjennomført en del endringer på distriktets nettsider rett i forkant av 
guvernør- skiftet samt i ukene etterpå. Et arbeid som ble ledet av 
kommunikasjonsleder/webansvarlig, DICO og innkommende distriktssekretær. 

I 2019/20 følger vi RI President Mark Maloney motto: Rotary connects the World. 

Distriktssekretær rapport, Ingrid Solberg, Hønefoss-Øst RK 
Det har vært spennende å være distriktssekretær dette året. Guvernør Svein Eystein 
Lindberg var svært godt forberedt på oppgavene som leder av D2310 og han var klar 
på hva som var forventet av et engasjert distriktsråd. Det gjorde arbeidssituasjonen 
ryddig og forutsigbar.  

Distriktshåndboken 
Den første oppgaven som distriktssekretær ble å bidra til at distriktshåndboken kom i 
oppdatert versjon på distriktets nettside. Erfaringen er i år, som tidligere, at det er 
klubber og enkeltmedlemmer som etterspør opplysninger som finnes både i 
Distriktshåndboken og ellers på nettsidene, uten å være klar over at det meste finnes 
på nettsidene. Men det gir også en anledning for distriktssekretæren til å komme i 
kontakt med rotarymedlemmer i andre klubber. 

Distriktsrådsmøter 
Å referere møter i distriktsrådet har vært en spennende og interessant oppgave. Det 
har gitt et innblikk i Rotary som organisasjon og arbeidet i klubbene i distriktet som 
jeg ikke hadde fått ellers. Å treffe rotarymedlemmer fra andre klubber og høre om 
aktiviteter hos dem, har vært inspirerende.  

Epost 
Det er meste av arbeidet som distriktssekretær har foregått på epost. Alle klubber har 
epostadresse, men det hender det ikke fungerer helt «etter boken» med å ajourføre 
hvem som skal ha tilgang til eposten. Klubbenes CICO må også ha en aktiv rolle i å 
påse at medlemsnett er oppdatert med roller, riktig epostadresse til president og 
sekretær og videresendinger. 

Som sekretær i D2310 i rotaryåret 2018-19 takker jeg for et morsomt og lærerikt år og 
for det gode samarbeidet med guvernør, øvrige medlemmer i distriktsrådet og alle jeg 
kom i kontakt med. Og jeg takker for hyggelige eposter i anledning at dette rotaryåret 
går mot slutten!  

 

DICO, Trygve Danielsen, Bærums Verk RK  
Rotaryåret begynte særdeles travelt med en til en møter, e-poster og Skype-samtaler 
med over halvparten av distriktets klubber. 
Enten hadde klubbene "glemt" å melde inn tillitsvalgte i Medlemsnett, eller så var det 
medlemmer som "alltid" hadde hatt redigeringstilgang uansett rolle, og som så gjerne 
ville ha det videre.  
Fellesnevner var at man ikke fikk redigert klubbenes hjemmesider eller lagt inn 
tillitsvalgte i Medlemsnett. Alle slike saker ble løst i minnelighet. 

Webinar i stedet for fysiske møter 

Rotary i Norge har kjøpt inn en lisens til hvert distrikt av programmet GoToMeeting. 
Dette programmet gjør at man kan ha møter med opptil 150 deltakere hvor hvert enkelt 
medlem kan sitte med sin egen PC i sin egen stue og følge med og delta i 
opplæringsmøter, komitémøter og andre aktiviteter. Programmet har stort sett vært brukt 
til opplæring dette rotaryåret, og har spart klubbene og distriktet for vesentlige kostnader 
til reise og møtelokaler. Samtidig er tidsbruken til det enkelte medlem kraftig redusert. 
Programmet disponeres av DICO og neste år planlegges det en kraftig utvidelse av 
bruken. 
Det har vært avholdt webinarer i pålogging og bruk av Club Central, teknisk redigering 
av klubbenes hjemmesider og IT-bruk i klubbene generelt. Ca. 250 av distriktets 
medlemmer har deltatt i denne opplæringen. 

Rotary e-post: 
E-postløsningen har vært lite i bruk og er preget av spam-e-post. Vi ser likevel en 
gledelig øking i bruken. Spam-filteret blir stadig bedre og vil høyst sannsynlig bli byttet ut 
neste rotaryår. 



 
 
 

 
 

15

Rotary Medlemsnett: 
DICO opplever nå få problemer med medlemsnett, og de fleste klubber passer på å få 
lagt inn neste års tillitsvalgte før halvårsskiftet.  
Funksjonaliteten til enkelte moduler i medlemsnett kunne vært bedre, og den tillyste 
modulen dokumentarkiv blir høyst sannsynlig ikke noe av. 

Nettsidene våre: 
DICO opplever få problemer med pålogging og tilganger til hjemmesidene. Vi fører 
statistikk over bruken av distriktets hjemmeside. 
Distriktskonferansen, Anne-Lise Rian, Hønefoss-Øst RK 

FRED – I god rotaryånd valgte guvernøren FRED som tema for Distriktskonferansen 
2018. 
Distriktskonferansen ble gjennomført i etterkant av årsmøtet på Klækken Hotel på 
Ringerike. 

Konferansens foredragsholdere var Liv Tørres – Direktør ved Nobels Fredssenter, 
Kirsti og Olav Løvlie – initiativtakere til «Hannes Shelter», et sted for kvinner som 
trenger beskyttelse og hjelp i Sør Afrika og Amal Aden – Somalisk flyktning, forfatter 
og samfunnsdebattant. 

Gjester: Distriktskonferansen hadde gjester fra fjern og nær:  
DGE Jens Rasmussen, RI Presidentens repr -  distrikt 1470 i Danmark med Cornelia 
Faxe 
DG Holger Heldbo, distrikt 1450 i Danmark med Lena Heldbo 
DG Arvid Blindheim, distrikt 2305 Norge  
DG Rune Magnussen, distrikt 2260 Norge med Grethe Magnussen 
DGE Baard Lund med Marianne Wiken Lund 

House of Friendship (HoF) 
HoF «stedet» vi viser frem våre prosjekter. Det hele uavhengig av om et prosjekt er 
lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Poenget er å fremvise klubbenes prosjekter. Vi er 
altfor beskjedne med å fortelle om våre mange store og små prosjekter. Det var 10 
gode stands på HoF, det kunne gjerne vært flere. 

Distriktets 52 klubber var representert med snaut 200 deltakere. Nesbyen RK møtte 
med størst antall medlemmer, 8 av 24 medlemmer tilsvarende 33 og ble behørig 
premiert for sin store og aktive deltakelse. 

Kort oppsummert:  

 Distriktskonferansen var vellykket 
 Hotellet hadde lagt alt til rette – takk til ansatte og ledelsen 
 Programmet med tema FRED og de tre foredragene var tidsaktuelle, interessante 

og engasjerende.  Takk til de tre foredragsholderne 
 Kulturinnslagene traff både tematisk og utøvelse. Takk til jenter og gutter, Guro og 

Hilde med hjelpere 
 Til slutt takk til deltakerne som brukte en lørdag sammen med oss på Klækken 

Hotel på Ringerike. 

 

PETS og Distriktstrening, Viera Rozmara Frydenlund, Hønefoss-Øst RK 

Begge arrangementene ble holdt på Sundvollen Hotell og Hønefoss-Øst RK og 
Hønefoss-Ringerike RK samarbeidet om: 

PETS 10. mars 2018 på Sundvolden Hotell 
Tilstede her var 55 deltakere + gjester og foredragsholdere. Dagen startet kl. 08:30 
med registrering og mingling deretter fulgte et meget variert program frem til kl. 17:25 
med påfølgende middag hvor 69 var tilstede. 
Tema for begge dager var «Be the Inspiration» som var meldingen fra RI President 
Barry Rassin. Dagen ble gjennomført under styring av Kjetil Gjerdalen fra Hønefoss-
Ringerike RK. Og det var innlegg fra DG Stig Asmussen, PDG Bjørg Månum 
Andersson, RC Lena Mjerskaug, FC Christian Borgen, PDG Trygve Danielsen, DGE 
Svein Eystein Lindberg og dagen ble avsluttet av PE Anita Skretteberg fra Modum 
RK. 
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Distriktstrening 11.mars 2018 på Sundvolden Hotel 
Tilstede her var 110 personer inkl. gjester og foredragsholdere. Dagen startet kl. 
09.30 og man holdt på til 16.30. 

Ordføreren i Hole, Per R. Berger, ønsket velkommen og DG Stig Asmussen åpnet 
møtet. Deretter fulgte et program med innlegg fra DGE Svein Eystein Lindberg, PDG 
Bjørg Månum Andersson, RC Lena Mjerskaug, YSC Bente Tøftum, DYEO Pål Morten 
Skollerud. Dagen inneholdt også tid til gruppearbeid for presidenter, kassere, 
sekretærer og TRF-kvalifisering av klubber. DGE Svein Eystein Lindberg avsluttet 
dagen. 

 

Distriktstreners rapport (DT) Tor Petter Gulbrandsen, Oslo Vest RK 
Rotary Leadership Institute (RLI) ble etablert som Division Norway i forrige rotaryår, 
som et samarbeid mellom D2260 og D2310.  
I 2018-2019 har vi gjennomført seminarrekker høst og vår, hver over tre hele 
lørdager, med til sammen ca. 50 deltakere fra de to distriktene. Av disse har 39 så 
langt fullført alle tre modulene og mottatt sitt diplom samt RLI-pin.Et fasilitatorkorps 
med en kjerne på ni personer har medvirket på tilnærmet alle kursdager. 
Det alt vesentlige av tid og ressurser dette året har gått med til å planlegge og 
gjennomføre RLI. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode. RLI er meget godt 
tilpasset våre strategier, og gir motiverte medlemmer som også vil aspirere til verv i 
klubber og distrikter.  

Et annet tilbud som er på beddingen er Club Visioning (CV) – en strukturert 
visjonsprosess der en klubb i løpet av ca 3 timer identifiserer og prioriterer en visjon 
om hvor de ønsker å være om tre til fem år. Dette fordrer selvsagt også aktivt 
etterfølgende arbeid i klubben.  

Både RLI og CV er arbeidskrevende programmer som forutsetter at tilstrekkelig 
mange kvalifiserte kandidater melder seg for å bistå som frivillige, også slik at byrden 
på den enkelte ikke blir for stor. Akkurat dette er dessverre den mest begrensende 
faktor for våre tilbud til klubbene. Rollen som fasilitator er meget interessant og 
givende med høy grad av læring og nettverksbygging, og vi håper på større 
oppslutning.  

Rotaryakademiet har også videreutviklet virtuelle kurstilbud med bruk av ny teknologi, 
i form av webinarer som er tilbudt i samarbeid med DICO. Det viser seg å være et 
meget stort og løpende behov for veiledning i IT-relaterte temaer som medlemsnett, 
e-postsystemet, websider og Rotary Club Central.  

Vi har også utviklet en modell for direkte videostrømming av arrangementer via 
distriktets Facebookside, og en pilot for dette var medlemskomitéens seminar høsten 
2018. 
 

Ungdomskomitéen, Bente Tøftum, Drammen St Hallvard RK 
Komitéen har bestått av Pål Morten Skollerud, Gul Capar Mogensen og Bente Tøftum 

Mange av klubbene i distriktet har arbeid med ungdom på programmet, dette gjelder 
blant annet: 

 Bidrag i forbindelse med og arrangering av yrkesmesser  
 Mentorprogram 
 Oppstart av Rotaract klubber 
 RYLA 
 Wintercamp for alle utvekslingsstudentene i Norge 
 Norgestur for alle utvekslingsstudentene i Norge 
 Holmenkolltreff for utvekslingsstudentene 
 Det er laget film som skal benyttes i promotering av 

ungdomsutveksling 

Dette er omtalt under aktiviteter for de respektive regionene. Vårt distrikt har sendt ut 
to studenter og hatt to utvekslingsstudenter dette året.   
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Rotaryåret 2019/2020 vil vi sende ut 4 studenter og det kommer 5 studenter til vårt 
distrikt. Det er arrangert ambassadørkurs i samarbeid med Distrikt 2305 for studenter, 
vertsfamilier, rådgivere og YEOer. I tillegg er det avholdt sertifiseringsmøter med 
klubber som skal sende ut studenter. 

Ungdomskomitéen har vært tilstede på presidentsamlingen, House of Friendship på 
Distriktskonferansen og på PETS. 

Pål Morten Skollerud og Bente Tøftum ble invitert av Buskerud Fylkeskommune for å 
informere rådgiverne i fylket om hva Rotary har å tilby. Dette var et spennende 
seminar og vi kommer til å bruke kontakter vi knyttet der videre i vårt arbeid. 

Det var en strålende gruppe unge mennesker som deltok på årets RYLA. Det var 51 
påmeldte.  
Vi hadde fått fatt i gode forelesere, og tilbakemeldingene er at foredragene var svært 
interessante. Vi hadde en grundig evaluering i etterkant, og ser at foredrag som 
knyttet seg til verdispørsmål og etikk fikk veldig god tilbakemelding. Det var også stor 
interesse for hva Rotary er og står for og vi ser at både klubber og vi som 
arbeidsgruppe kan formidle mye mer på forhånd hvilken flott organisasjon Rotary er. 
Dette ble klart signalisert fra medlemmene. 
Vi gleder oss til å arrangere konferansen på nytt, og regner med å få like stor 
oppslutning om arrangementet. Vi vil også legge om kursen etter de 
tilbakemeldingene vi fikk, men mye blir etter «samme lest».  

12 rotarianere i D2310 deltok som mentorer for hver sin student ved Universitetet i 
Sørøst-Norge i Drammen, Hønefoss og Kongsberg i et samarbeid mellom 
universitetet (USN), rotaryklubber i Distrikt 2310 og respektive næringsforeninger. Av 
disse var åtte mentorer fra Drammen Rk, en fra Drammen St.Hallvard RK, en fra 
Konnerud RK, en fra Kongsberg RK og en fra Lier Øst RK. 

 

Medlems- og klubbutviklingkomité, Bjørg Månum Andersson, 
Groruddalen RK 
Komitéen har gjennomført sju komitémøter i perioden. Komitéen har vært organisert i 
team utfra oppgaver som skulle løses. 

MANDAT FOR KOMITÉEN: 
Distriktets komité for Klubb- og medlemsutvikling (DKM) skal bidra aktivt til at mål- og 
handlingsprogrammet til D2310 innen klubbutvikling, medlemsattraksjon og 
medlemsengasjement realiseres. Komitéen skal samarbeide aktivt og bistå klubber 
med behov for veiledning der klubben ber om dette. DKM skal samarbeide aktivt med 
DG, AGer i regionene, DRFC, Rotaryakademiet (RAK) og Rotary Leadership Institute 
(RLI). 

DKM skal gå i spissen for at det opprettes en ny rotaryklubb i distriktet. I tillegg til å 
starte en ny rotaryklubb, skal DKM bistå og oppfordre til etablering av satellitt-klubber 
hvor dette kan være aktuelt/anses hensiktsmessig. 

DKM evaluerer denne planen i mai 2019 med rapport til DG i juni måned. Jfr. 
vedlagte strategiplan for 2018-2019. 

1. KLUBBUTVIKLING: 
DKM har i Presidentsamling i september 2018 presentert handlingsplan, mål og 
strategier. Presidenter for 2018-2019 ble invitert til et samarbeid om klubb- og 
medlemsutvikling. 

Klubbene ble også tilskrevet og anmodet om å oppnevne en ansvarlig leder for 
medlemsutvikling som vi kunne ha kontakt med. De fleste klubbene har 
medlemsansvarlig og en komité for medlemsutvikling. Mange klubber har jobbet godt 
dette året med egenvurdering, utviklingsbehov og rekruttering av nye medlemmer. 

DIALOGMØTE 
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DKM gjennomførte i november 2018 et dialogmøte. Målet var erfaringsdeling og 
innspill til hva klubbene ønsket fra DKM av bistand/støtte. 
Omlag 30 klubber deltok aktivt, og vi har fulgt opp konkrete forslag som fremkom 
under gruppearbeidet.  
Ved hjelp fra Tor Petter Gulbrandsen, Rotaryakademiet, ble dialogmøtet overført via 
Facebook for at klubber som ikke hadde anledning til å delta fysisk, kunne følge hele 
opplegget samtidig. Deltakerne meldte meget positivt tilbake på arrangementet. Vi vil 
anbefale at tiltaket fortsetter neste rotaryår.   

2. KLUBBUTVIKLING – HJELPEMIDLER 
For å følge opp målet i handlingsplanen «om å tilby aktuelle virkemidler» til bruk for 
klubbutvikling, har komitéen vurdert noen eksisterende tiltak og utviklet flere nye. 
Disse er gjort tilgjengelige for klubbene på distriktets hjemmeside:  

 Infobrosjyre: Vi har utarbeidet en brosjyre til bruk for rekruttering av nye 
medlemmer. «Rotary – et møtested for yrkesaktive kvinner og menn. Vil du bli 
med? Velkommen!». Brosjyren kan tilpasses den enkelte klubb.  
 

 Liste over aktuelle innledere v/klubbmøter: Det hender at en klubb har 
problemer med å skaffe innleder til et møte, da kan denne listen være nyttig å 
ha. 

 DKM har utarbeidet en oversikt over aktuelle temaer/innledere som er villige til 
å stå på en forslagsliste.  

 Spørreskjema: «TA TEMPEN PÅ KLUBBEN». Flere har ønsket et eget 
skjema for å gjennomføre en klubbanalyse. Det er utarbeidet to ulike 
analyseskjemaer og analysen kan gjøres elektronisk. 

 Veiledning: «FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER OVERFOR ET NYTT 
MEDLEM». Alle nye medlemmer skal ha en fadder. For å sikre lik praksis i 
fadderrollen kan DKM tilby 2 ulike opplegg for dette.  

 Skjema for tilbakemelding fra medlemmer som slutter. Det er viktig å finne ut 
hvorfor et medlem velger å slutte i klubben, og få deres råd/erfaring slik at kan 
klubben gjøres mer attraktiv. 

 Tips til klubber for å presentere Rotary i nærmiljøet – stand. Flere klubber 
benytter stand på lokale møteplasser hvor de kan presentere Rotary og skape 
interesse hos publikum. Målet er også å få nye medlemmer. Tips til 
organisering av en stand kan også brukes som en sjekkliste for arrangøren.  

 Tipsliste til organisering av yrkes- og utdanningsmesse: Flere klubber har over 
år hatt yrkesorientering overfor ungdom som en av sine viktigste aktiviteter. 
Dette krever en god struktur og god organisering overfor ungdommen. Dette 
bidrar også til å gjøre Rotary kjent blant unge mennesker som potensielle 
medlemmer, og blant deres foreldre. 

3. ANALYSE AV MEDLEMSUTVIKLING: 
DKM har sett på utvikling av statistikk vedrørende medlemsutvikling. Den viser en 
topp i antall medlemmer i D2310 kring årene 2013-2014-2015, men hvor antall 
medlemmer fra 2016 og frem til 2018 går radikalt ned. Vi er opptatt av hva som 
skjedde i denne perioden. Vi ser også at innbetaling til Annual Giving/EPN endrer seg 
negativt i samme tidsrom. Det er ikke foreløpig funn som gir en klar grunn for endring. 

I 2018-2019 viser statistikken pr. 30. april d.å. en forsiktig positiv utvikling.  

D2310 hadde pr. 1. juli 2017, 2119 medlemmer. Dette var redusert til 2055 pr. 1. juli 
2018. Pr.1. mai 2019 hadde distriktet 2037 medlemmer.  

143 er meldt ut av klubbene i hele distriktet og 119 er meldt inn. 39 av 119 er kvinner 
(32.8%). 21 av 119 er under 45 år, mens snittalderen er 59,5 år. Endelig årsstatistikk 
vil foreligge etter 30. juni då.  

Resultatet kan tyde på at en negativ medlemsutvikling over år er litt redusert. Det gir 
grunn til en forsiktig optimisme. Rekruttering er et langsiktig arbeid og klubbene må 
fortsatt gi arbeidet høy prioritet i årene fremover. 



 
 
 

 
 

19

4. VIDEREUTVIKLING AV HJEMMESIDE FOR DKM I D2310 
Det var et klart behov for å utvikle vår hjemmeside i D2310. Vi har i samarbeide med 
webmaster Irmelin Kårbø bedret denne. Alt materiell vi har utarbeidet er lagt ut med 
linker for at klubbene lett kan gå inn og hente opp det de trenger. Vi vil også tilskrive 
klubbene i vår og gjøre oppmerksom på hva som finnes av materiell de kan benytte. 

5. NYE KLUBBER/SATELITTKLUBB 
Dette har vist seg å være et tungt arbeide. Vårt inntrykk er at klubbene prioriterer 
egen klubb- og medlemsutvikling. Med bistand fra AGer i alle regioner ble klubbene 
tidlig spurt om de kunne tenke seg å gå i spissen for å chartre en ny klubb. Ingen har 
vist entusiasme for dette på daværende tidspunkt. Når en klubb ønsker jobbe for å 
etablere en ny klubb er det større sjanser for å lykkes. 

Region 7 har forsøkt å invitere tidligere medlemmer i nedlagte Geilo RK til et 
nærmere samarbeide med naboklubber i Hallingdal. Prosessen pågår fortsatt. 

Det ble også tatt et initiativ fra DKM overfor Rollag og Flesberg RK for å forsøke å 
etablere en satelittklubb i Rollag da klubben ikke lenger har medlemmer fra begge 
kommuner. Dette arbeidet bør fortsette. 

Fornebu og Lysaker RK er interessert i å få nye medlemmer til nåværende klubb, og 
eventuelt vurdere mulighet for en satellitt av yngre medlemmer. Her pågår drøftelser 
for tilnærming så vel i klubben som i DKM. Klubben viser stor aktivitet  med støtte av 
AG. Potensialet ute på Fornebo er stort. Eldre og yngre beboere har gitt uttrykk for at 
de har få tilbud i sitt nærmiljø. Vi tror at det er gode muligheter for i første omgang å 
rekruttere nye medlemmer til klubben og dernest etablere en satellitt klubb/Rotaract. 
DKM anbefaler at komitéen støtter opp det videre arbeide til Fornebu og Lysaker RK.  

DKM har også etablert et samarbeid med Round Table i Oslo med tilbud om at 
medlemmer som har passert 40 og ikke kan være i Round Table lenger, kan tilbys 
medlemskap i Rotary. Kontakten her bør utvikles videre. 

DKM vil berømme Oslo Nord RK som har tatt initiativ til å opprette en Rotaract klubb i 
region 2. Kristiania Rotaract er under utvikling. De trenger noen flere medlemmer for 
å bli godkjent. 
Både DG og leder for DKM har fulgt opp med råd og støtte. Drammen Rotaract har 
forsøkt reorganisering uten å lykkes. 

Selv om DKM ikke nådde å innfri hovedmålet i handlingsplanen om en ny 
klubb/satellitt, så er flere prosesser nå i gang. 

6. SLUTTKOMMENTAR: 
Distriktets komité for klubb- og medlemsutvikling ble opprettet for 2 år siden. Vi tror at 
det har vært et viktig grep for å øke fokus hos klubbene til å prioritere arbeidet 
høyere. Vi ser særlig i år 2 at det har skjedd en positiv utvikling ved at klubbene 
prioriterer rekruttering høyere. Det har også vært viktig at DG og AGene har prioritert 
klubb- og medlemsutvikling overfor klubbene. Når det gjelder DKM komitéen så har vi 
i vårt arbeide oppfylt mange av målene i handlingsplanen. Det hadde vært ønskelig å 
prioritere høyere arbeidet med å få nye klubber. DKM engasjement er basert på 
frivillig innsats. Flere medlemmer har pga. ordinær jobbsituasjon ikke hatt anledning 
til å bruke så mye tid i DKM som ønsket. Samtidig har det vært spennende å jobbe 
med nevnte utfordringer og å kunne støtte klubbene bl.a. gjennom å møtes i 
Dialogmøte for å dele erfaringer og råd. Det er først og fremst klubbenes innsats som 
vil gi best resultater.  Vi tror likevel at DKM’s arbeid har vært viktig for hele distriktets 
fokus på grunnleggende forhold når det gjelder medlemsutvikling. Kontinuerlig 
innsats på klubb- og medlemsutvikling er i lengden helt avgjørende for Rotarys rolle 
og funksjon i samfunnet. 

Takk til klubbene og til alle medlemmer i DKM, til DG, AGer, Webmaster og alle som 
har bidratt med innsats i klubb- og medlemsutvikling i rotaryåret 2018-2019. 
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NORFO og Rotary Norden  
Norsk Rotary Forum (Norfo) har Distriktet vært kritiske til gjennom mange år. Dette 
året har vi nådd fram med kritikken og store endringer er gjennomført. Fonds er 
oppløst og tilbakeført til distriktene, i første omgang oppløsning av Ungdoms- og 
tiltaksfondet med nesten kroner 390 000,- til 2310, I vedtektene til fondet står det at 
midlene måtte tilføres tilsvarende fond ved oppløsning. De er derfor overført til vårt 
Tiltaksfond. I neste omgang ble det overført kroner 480 000,- fra øvrige fonds. Disse 
er inntektsført som ekstraordinær inntekt. Totalt er distriktet tilført mer enn kroner 
870 000,-.  
Styret i Norfo har endret navn til Arbeidsgruppe og fra og med året 2018-19 er alle 
distrikter representert. Tidligere var kun fire av seks distrikter representert.  
Norfos budsjett er kuttet mye. Konsekvensen er at kontingenten fra klubbene for året 
2019/20 er redusert med 1/3 fra kroner 150,- til kroner 100,- pr medlem dette året. 
I inneværende år (2019/20) er det nedsatt en komité som har som oppgave å 
redusere kostnadene i Norfo permanent. Målet er at vi opprettholder en kontingent på 
kroner 100,- pr medlem pr år. Undertegnede leder komitéen som har en representant 
fra alle distriktene. 

Rotary Norden er en kostbar sak for Rotary i Norge. Det største kostnaden er porto. 
Det er ønskelig at alle rotarymedlemmer endrer status på sin profil på medlemsnett 
fra fysisk blad til e-post. Dette vil gjøre vesentlig utslag på kostnadene til Rotary 
Norden. Får du det ikke til selv? Snakk med klubbsekretær som kan hjelpe. 
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The Rotary Foundation (TRF) 
 
 

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 2018-2019 
Trygve Danielsen, DRFCC (District Rotary Foundation Committee Chair) 
 
Med utgangspunkt i Paul P. Harris sitt yrkesetiske og sosiale formål med Rotary hadde 
organisasjonen fra starten klare mål med sin virksomhet: Søkelys på samfunnstjeneste, lokalt og 
internasjonalt. Dette skapte et behov for å kunne organisere finansiell støtte.  
 
Et viktig trinn i Rotary sin historie var derfor opprettelsen av Rotaryfondet i 1917. Rotaryfondet 
vokste med årene til å bli et kraftig finansielt fundament i Rotary sitt arbeid for å støtte ungdom i 
utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter gjennom et stort antall 
aktiviteter. Dette har hjulpet millioner av mennesker. Fondets motto er:  
 

DOING GOOD IN THE WORLD 

 
 

Komitéer 
Distriktets TRF-komité har bestått av: 

 Trygve Danielsen (Bærums Verk RK) - Komitéleder som også har vært leder av 
underkomitéene Fundraising og PHF, 

 Bjørn Songe-Møller (Bærums Verk RK) - leder av Grants,  

 Thor Hægh, (Eiksmarka RK) leder Prosjektoversikter 

 Per O. Aukner, (Eiksmarka RK) - leder Fred og Forsoning 

 Bjørg Månum Andersson (Groruddalen RK) - leder Polio Plus/End Polio Now  
 
Komitéen samlet har vurdert tildelinger av District Grants med Trygve Danielsen som leder. 
 
All økonomi er bokført av distriktets økonomifunksjon via distriktets bankkonto, og revideres av 
distriktets revisor på lik linje med distriktets øvrige økonomiske forhold. 
TRF komitéen har ingen egen bankkonto. 
 
Det er et krav at alle klubber som søker støtte fra The Rotary Foundation skal ha gjennomgått et 
kvalifiseringsseminar. 
Seminaret for rotaryåret 2018-19 ble avholdt under PETS våren 2018. 30 klubber deltok på 
seminaret. 
Det er også avholdt 2 kvalifiseringsseminar for neste rotaryår. Til sammen 40 klubber er for neste 
rotaryår kvalifisert til å kunne søke støtte. 
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ÅRETS VIRKSOMHET: 
 
Tilgjengelige rotarymidler i perioden til utdeling til District og Global Grant 
Midler som er innbetalt til Annual Fund ett år, er tilgjengelig for prosjekter 3 år senere. Av beløpet 
går 50% til District Designated Fund (DDF) og de øvrige 50% til World Fund.  
Klubbens midler i World Fund styres av TRF sentralt og brukes som støtte til Global Grants (GG)-
prosjekter i regi av Distriktet og klubbene.   
DDF styres direkte av Distriktet selv.  50% eller mer av DDF-midlene kan i prinsippet kun brukes til 
støtte for Global Grants inklusive til støtte for End Polio Now (END POLIO NOW).  De resterende 
50% eller mindre kan brukes til District Grants. 
Ubrukte midler i DDF går automatisk tilbake til Annual Fund slik at distriktets midler tilgjengelig for 
GG, vil på denne måten kunne øke fra år til år. 
 
Distriktet hadde i rotaryåret 2018-19 tilgjengelig USD 12.770 til utdeling av District Grant. Beløpet 
ble fordelt på 11 klubber. 
I rotaryåret 2019-20 vil Distriktet ha USD 11.690 til utdeling. 
 
Distriktet har også tilgjengelige midler til å kunne støtte klubbenes Global Grant prosjekter 
 
Distriktet har overført USD 7.500 fra District Designated Fund som en gave til End Polio Now. 
Beløpet har gått fra den "potten" som kan brukes til støtte til klubbene som søker Global Grants og 
går ikke ut over tildeling til District Grants. 
 
Som rapporten viser er det nedgang i bidragene fra klubbene til The Rotary Foundation, Annual 
Fund. Dette bekymrer komitéen stort da The Rotary Foundation er grunnpilaren i Rotary. 
Sammenligner vi oss med de øvrige distriktene i Norge, og ellers i Europa så er dessverre trenden 
lik over alt. 
 

Møtevirksomhet og presentasjoner. 
 Det har vært gjennomført 3 komitémøter. 

Saker blir ellers i hovedsak behandlet pr e-post og telefon. 
 

 Komitéen har etablert felles dokumentarkiv hvor alle medlemmer har tilgang, og i tillegg også 
sittende Distriktsguvernør. 
 

 Behandlingsprosessen til District Grant ble gjennomført elektronisk 
 

 Deltakelse på Institute og TRF-seminar i Vilnius i september, og TRF-seminar for alle 
distriktene i Norge i regi av NORFO i desember. 
  

 Dessuten presentasjoner på  
o Både Distriktskonferansen (Årsmøtet) og PETS / Distriktstrening 
o Rotaryakademiet   
o Diverse rotaryklubber i distriktet 
o Inter-city opplæring i Hallingdal 
o Presidentsamlinger 

 
 2 Kvalifiseringsseminarer har blitt avholdt mai 2019 med over 50 deltakere fordelt på 40 

klubber. 
 

 Leder av TRF-komitéen har deltatt på 4 Skype-konferanser med de øvrige 5 DRFCC i 
Norge, der både generelle og spesielle TRF-problemstillinger reises, og der man også 
samarbeider om forskjellige oppdateringer. 
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 Revidert håndbok for TRF i Norge ble publisert. 
 

 Distriktets hjemmeside har egen "fane" for The Rotary Foundation. Vi har et godt samarbeid 
med NORFO og det meste av innholdet på distriktets hjemmeside vil etter hvert bli hentet fra 
Rotary Norges hjemmesider. 
 

 TRF var representert med stands både på Distriktskonferansen og på 
PETS/Distriktsopplæring. Når det gjelder roll-ups har Distriktets materialforvalter, Erik 
Brynildsen, vært en verdifull og alltid hjelpsom støtte. 

 
 

TRF GRANTS UNDERKOMITÉ V/ BJØRN SONGE-MØLLER 

I rotaryåret 2018-19 har TRF komitéen behandlet totalt 24 søknader om støtte. 
 
11 klubber med 12 prosjekter fikk tilsagn om støtte. 
 
11 søknader ble avslått av diverse årsaker. Stort sett var årsaken at søknadene ikke tilfredsstilte 
TRFs krav til hva man kan søke om. Søknadene hørte mer inn under distriktets tiltaksfond, og 
klubbene ble anbefalt å søke her. 
 
Totalt ble det delt ut USD 12.770, - som tilsvarer ca. NOK 112.000, - 
 
Følgende aktiviteter har blitt gjennomført i District Grant/Global Grant komitéen i 2018/2019: 
 

- 2 møter sammen med hele TRF komitéen 
- 2 forelesninger og sertifiseringer av klubber for District Grant/Global Grant på hhv Holmen 

Fjordhotell og Tyrifjord Hotell. 
- Det deltok totalt 55 medlemmer fra 40 klubber 
- 40 klubber er dermed autorisert til å søke om støtte fra District Grant og Global Grant for året 

2019-20. Dette er et rekordresultat! 
- Behandling av 23 søknader for District Grant (DG) 
- Det ble gitt midler til 12 DG prosjekter 
- Disponibelt beløp i Distrikt 2310 for støtte var USD 12.776, - 

 

 
Detaljer District Grant. 
Følgende klubber søkte om og ble tildelt District Grant midler til sine prosjekter. Vises i USD. 
Vi har her valgt å vise utklipp fra TRF sin database på www.rotary.org: 
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Global Grants i Distrikt 2310 

Det har ikke blitt søkt om noen Global Grants i året 2018-19. 

 

SERVICEPROSJEKTER V/ THOR HÆGH 

Ingen prosjekter har blitt rapportert eller registrert i perioden på grunn av lite funksjonelt 

dataprogram.   

Det er holdt utfyllende foredrag for klubber i distriktet om prosjektstyring for de som har 

ønsket det. 

Veiledning underveis til klubber som har pågående prosjekter. 

 
FRED OG KONFLIKT PROGRAMMER FOR ROTARY V/ PER O. AUKNER 

For tredje gang kom fredsstudenter, Peace Fellows, fra Rotary Fredssentre ved Uppsala og 
Bradford Universiteter til Oslo på studiebesøk i månedsskiftet januar februar. I alt 19 
studenter og 2 RI Host Area Coordinators besøkte Utenriksdepartementet, avdeling for fred 
og konflikt, Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI, Fredsforskningsinstituttet PRIO og 
Nobelinstituttet.   
 
De fikk forelesninger om praktisk fredsdiplomati i UD, om forskningsresultater og -
utfordringer på NUPI og PRIO og utvelgelsesprosessen for Nobels fredsprisvinnere ved 
Nobelinstituttet. 
 
District Rotary Peace Fellowship SUB Committee Chair har deltatt i web-trening 
vedrørende fredsstudiene og søknadsprosessen for fredsstudiene.  
Oslo Rotary Klubb presenterer to kandidater til mastergradsstudiet for fred og 
konfliktforebygging. Distriktet har gitt veiledning i søknadsprosessen og intervjuet 
kandidatene for godkjenning til TRF. Søknader om studiestipender er innlevert innen 
tidsfrist, intervjuer har blitt avholdt og innstilling videresendt til The Rotary Foundation 
internasjonalt. 
 
District Rotary Peace Fellowship SUB Committee Chair har møtt i internasjonal komité i 
Oslo Rotary Klubb og informert om fredsstudiene.  

 
END POLIO NOW V/ BJØRG MÅNUM-ANDERSSON 
Rotaryåret 2018-2019 er andre året i RI kampanje «End Polio Now History Campaign 
Countdown to zero». Målet for Rotary er å skaffe 50 mill USD årlig i 3 år. Bill & Melinda 
Gates Foundation stiller da med ytterligere midler slik at det totalt ville bli 450 Mill USD på 3 
år til utryddelse av polio. Et program som i flg. WHO ville kreve omfattende 
vaksinering/revaksinering av alle barn. Rotary klarte å innfri sitt mål 1.kampanjeår.  Det er 
nødvendig å vaksinere 200.000 barn månedlig fremover for å oppnå en poliofri verden. Til 
dette behøves økte midler også utover kampanjeårene 2017-2020. Det er fortsatt 
polioutbrudd i Pakistan og Afghanistan samt 50 land er det ifølge WHO nødvendig å 
vaksinere/revaksinere alle barn. 
 
Fra poliokoordinator i distrikt 2310 må budskapet spres til alle klubbene i distriktet med 
anmodning om å gi 1500 USD pr klubb. Alle klubbene ble skriftlig invitert til å delta og 
spesielt markere Verdens poliodag 24 oktober/uke 43. AG ene fulgte dette opp i sine 
regioner med bl.a. intercitymøter. 
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Distrikt 2310 bevilget kroner 50.000 av fjorårets overskudd, og Norfo 50 % av sitt overskudd 
i regnskapsåret 2018-2019 til End Polio Now. Dette ble godskrevet alle klubbene poeng-
messig i Norge.  
Under distriktskonferansen til Distrikt 2310 stod jeg på stand TRF/End Polio Now. I tillegg til 
loddsalg (donerte 1 litografi til gevinst) og salg av PINS kunne Groruddalen Rotary RK og 
Lier RK donere i alt 37.000 NOK til End Polio Now. 15.000 NOK var en gave fra Fellowship 
speidere i Buskerud. (Var invitert for å orientere om End Polio Now). 
 
Jeg har deltatt i flere klubber i distriktet med foredrag om polio og på distriktets ulike 
samlinger (Presidentsamling, Distriktsopplæring og TRF kvalifisering). Jeg har etablert et 
nært samarbeide med Landsforeningen For Polioskadde i Norge og var tilstede ved deres 
årsmøte i april hvor jeg orienterte om Rotarys vei til en poliofri verden. De er svært 
interessert i et samarbeid med Rotary i Norge. 
 
Som sonekoordinator i sone 16 har jeg vært medforfatter, sammen med End Polio Now for 
sone 15, til 3 artikler i Rotary Norden. Jeg har deltatt i, og holdt innledning i sone 16 TRF-
samling på Gardemoen i desember 2018, sittet i rundebordskonferanse under TRF sone15 
og 16, møte i Vilnius sammen med bl.a. PRIP Ron Burton, delt ut diplomer til de beste 
distriktene bl.a. Distrikt 2310 og har hatt møte med RI-president Barry Rassin. Jeg har 
skrevet flere brev med appell til presidenter og guvernører om å donere penger til 
kampanjen. Hittil ha 10 av 16 distrikter donert. Distriktet vårt donerte i 2018-2019 USD 
7.500.  
 
Jeg har som Polio Plus National Advocacy Adviser Norway deltatt i møte med Bill & 
Melinda Gates Foundation, statsråden for Eldre og Forebyggende helsearbeid og var 
invitert av Business for Peace prisutdeling 16. mai 2018 i Oslo. Jeg ble invitert til Evanston 
på konferanse for alle Ene Polio Now koordinatorer i Rotary International (takket nei) og på 
møte under Convention i Hamburg som ledd i forberedelser til 2019-2020 innsats for End 
Polio Now. Jeg deltok i april på ledertrening for koordinatorer/assistenter innen RI sone 15 
og 16 holdt av Rotary International Director Pjotr Wygnanczuk. 
 
I januar ble jeg med i en gruppe og senere oppnevnt av Norfo i en styringsgruppe på 6 
medlemmer som fikk i oppdrag å sørge for at Rotary i Norge ble godkjent av 
Innsamlingsorganisasjonen for å kunne være søker til TV aksjonen 2020. Videre utarbeidet 
styringsgruppen søknad til TV aksjonen 2020 Rotary, en poliofri verden. Søknadsfristen var 
30. april. Det var krevende å få til en god søknad på så kort tid, men vi klarte å levere 
søknad på vegne av Norfo og alle 6 distriktene. Avgjørelsen fra NRK 6. juni falt ikke i 
Rotarys favør, men det er besluttet at vi skal søke for 2021 også, så arbeidet vil fortsette 
hele neste rotaryår. Det gir oss mulighet til å utvikle prosjektene bedre, både de 
internasjonale og nasjonale. 
 
Takk til Distriktsguvernøren, leder av distriktets TRF komité, AG'er og alle klubber som har 
sluttet opp om og støttet End Polio Now arbeidet i Distrikt 2310 og innen hele sone 16. 
Takk for donasjoner som er gitt til End Polio Now i rotaryåret 2018-2019. Takk til Norfo som 
har støttet END POLIO NOW arbeidet og for at Norfo påtok seg ansvaret å være søker av 
TV aksjonen. Jeg er sterkt motivert for arbeidet med End Polio Now også i neste rotaryår. 
 
 
 



 
 
 

 
 

42

Fund Raising – oppfordring til å gi. En oversikt over bidrag til Annual Fund og Polio 
Plus. 
 
På de aller fleste forskjellige presentasjoner for Distriktet og i de enkelte klubber har betydningen av 
faste årlige bidrag til Annual Fund blitt sterkt understreket:  
 

Every Rotarian, every Year (EREY). = USD 100. 
 
Totalt sett er det over 80% av klubbene som bidrar, og som følgelig har førsteretten til å kunne 
trekke på TRF-midler for å finansiere prosjekter. 
 
Bidrag til Annual Fund var USD 43.811, noe som gir et gjennomsnitt på USD 21,32 pr. 
medlem i distriktet. I rotaryåret 2017-18 var beløpet USD 43.119.(USD 20,35 pr. medlem) 
 
Bidrag til Polio Plus var USD 56.737, noe som gir et gjennomsnitt på USD 27,61 pr. medlem i 
distriktet. I rotaryåret 2017-18 var beløpet USD 38.667.(USD 18,25 pr. medlem) 
 
Totalt gir dette et bidrag på USD 100.549 eller USD 49 pr. medlem. 
Blant distriktene i Norge plasserer vi oss midt på treet i bidrag til Annual Fund og vi er best i klassen 
når det gjelder bidrag til End Polio Now. 
 
 
Bidrag til Annual Fund pr. medlem i rotaryåret 2018-19:  
 

Nr Klubb USD  Nr Klubb USD 

1 Hønefoss-Øst 136,96  6 Lier 47,43 

2 Asker 74,02  7 Uranienborg 45,43 

3 Groruddalen 59,02  8 Eiksmarka 39,87 

4 Sandvika 52,96  9 Modum 38,80 

5 Kolsås 50,35  10 Hønefoss-Ringerike 38,47 

 
 
Bidrag til Polio Plus pr. medlem: 
 

Nr Klubb USD  Nr Klubb USD 

1 Groruddalen 143,10  6 Bekkestua 92,66 

2 Oslo Nord 123,52  7 Kolsås 86,26 

3 Nesbru 112,78  8 Asker 67,73 

4 Maridalen 96,42  9 Oslo 64,48 

5 Lier 94,27  10 Eiksmarka 33,36 

 
BESTE KLUBB TOTALT ER GRORUDDALEN ROTARY KLUBB MED 202,12 USD PR. 
MEDLEM!  
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Totalt innbetalt fra klubbene pr. år. Alle tall er i USD: 

ÅR Ant. Medlem Annual Fund Polio Plus Totalt 

2013-14 2287 62345 51340 113986 

2014-15 2294 59047 59624 118671 

2015-16 2276 51057 28316 79374 

2016-17 2197 46761 25444 72205 

2017-18 2119 43119 38667 81786 

2018-19 2055 43811 56738 100549 

 
For første gang på mange år har vi nå igjen passert USD 100.000 i totale bidrag til The Rotary 
Foundation. En gledelig oppgang på nesten 23%! Dette skal vi være stolt av. 
Tusen takk for alle bidrag, store som små. 
 
 

TRF komitéen skifter medlemmer 
TRF komitéen har etter Rotary Internationals ønsker en 3 års funksjonstid.  
Vi har nå avsluttet en 3 års periode i vårt distrikt, og som leder av TRF komitéen disse 3 
årene vil jeg først og fremst takke alle medlemmene i komitéen for en fantastisk innsats. 
Alle har gjort en utrolig innsats, langt ut over hva man kunne forvente. 
Til Distriktsguvernøren, og alle klubbene som har støttet oss vil jeg ganske enkelt si: 
TUSEN TAKK! 
 
Neste rotaryår blir komitéen ledet av IPDG Svein Eystein Lindberg 
 
 
 
Sandvika, 30.06.2019 
 

Trygve Danielsen 

 


