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HÅNDBOK   
DISTRIKT 2310 

For perioden 2019-20 er mottoet «ROTARY CONNECTS THE WORLD». Les nøye om intensjonen/

målsetningene fra den nye RI-presidenten Mark Daniel Maloney på side 4. 

Den nye distriktsadministrasjonen har oppdatert og distribuerer versjon 1.0 av distrikthåndboken for 

perioden 2019-20. Oppdateringene består av informasjon fra Rotary International, kontaktdetaljer til 

nye tillitspersoner, og oppdatering av innholdet der dette er naturlig i forhold til den nye perioden som 

startet 1.juli 2019. 

Vi har en ambisjon om å endre innholdet i distriktshåndboken i vesentlig grad i løpet av høsten.  

Statisk informasjon (tidløs/fast informasjon) skal legges inn på distriktets nettside for å kunne gjenfin-

nes gjennom selvforklarende menyvalg og søk i nettsidene.  

Dynamisk informasjon som er relevant for inneværende periode skal prioriteres med lenker til komp-

letterende informasjon inne på nettsidene.  

Det finnes betydelig mengder informasjon hos Rotary International og Norsk Rotaryforum (NORFO). 

Denne informasjonen skal gjøres lettere tilgjengelig i distriktets nettsider for klubbene og deres tillits-

valgte. 

Distriktets nettsider vil få en betydelig mer sentral rolle i kommunikasjon og informasjonsutveksling 

både mot klubber/medlemmer og mot omverden/potensielle medlemmer og samarbeidspartnere.  

Jeg ønsker alle en flott sommer, og så barker vi løs på denne  

periodens utfordringer uthvilt og litt solbrent etter sommerferien! 

 

    

        Baard 

Versjon 2 — Januar 2020  
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Kjære Rotarianer! 

Velkommen til et nytt Rotaryår med mottoet: «Rotary connects the world» 
 
For vårt distrikt betyr dette en rekke spennende utfordringer, med et enormt mulighetsrom. Vi har alt å vin-
ne å bli en mer sentral del av stedet for våre Rotary aktiviteter, og stedet hvor vi bor og ferdes både i hver-
dag som i helg, og ikke minst:  
 
 Sikre at vi vokser med nye medlemmer som er i sin beste yrkesaktive periode 
 
Vår nye RI president Mark Maloney er krystallklar på at vi må: 

 vokse som organisasjon 

 bli mere åpen på hvordan vi rekrutterer og utvikler klubbene 

 ha medlemsutvikling som hovedfokus 

 engasjere oss bedre, både med familier, slekt og venner, samt kollegaer, nye som gamle som finnes 
i våre nettverk. 

 
Sammen skal vi også jobbe på mange andre spennende områder slik at Rotary blir mer attraktiv for den 
yngre generasjonen. Vi må tørre å gå aktivt ut og søke allianser som styrker fellesskapet. 
 
Rotary er en unik, både yrkesbasert og serviceorientert organisasjon, samtidig bistår og hjelper vi mange 
mennesker i det ganske land, også internasjonalt, gjennom store bistandsprosjekter. Det skal vi være stolte 
av, alle sammen. 
 
Vi skal utvikle oss som organisasjon og legge til rette for at det rammeverket og de kjøreregler vi har å for-
holde oss til blir enklere. Det vil gjøre oss bedre i stand til å serve klubbene så vel som den enkelte Rotaria-
ner. Distriktets nye 3 års strategiplan bygger på mye av dette med samkjøring av roller og bedre benyttelse 
av de som skal bistå. Dessuten vil all den hjelp vi kan få av Rotary sentralt bli lettere tilgjengelig for alle. 
Ikke bare for de med verv, men for det enkelte medlem. 
 
Vårt ungdomsarbeid, Rotaract og RYLA er områder som vi ALLE må jobbe bedre med i de kommende åre-
ne. Vi har ikke klart å innfri de mål som mine gode forgjengere har satt, men vi skal ikke gi opp. Vi MÅ ska-
pe et bedre engasjement både mht. ROTARACT og antall deltakere på RYLA og i ungdomsutveksling. . 
 
The Rotary Foundation (TRF) er et av Rotarys flaggskip. I mer enn 100 år har TRF arbeidet for å skape en 
bedre verden. Barn har blitt vaksinert, skoler er bygget, landsbyer har fått vannforsyning, strømforsyninger 
er etablert og mange mennesker verden rundt er gitt et bedre liv. Gjennom TRF bidrar Rotarys innsats til 
fred. Midler fra TRF er også blitt brukt i vårt distrikt og i våre lokalsamfunn. Vi er nær målet om å fjerne po-
lio, men ennå ikke helt fremme og den kampen fortsetter.  
 
Vi har «satt staben» som det heter, og vi har også definert hvem som skal lede og være med i kommunika-
sjonskomiteen. Et viktig arbeid som skal gi resultater i en bedre samhørighet og som skal komme oss alle 
til gode. 
 

 ALLE KLUBBER; LEDELSE, SOM MEDLEMMER, SKAL FÅ DEN STØTTE OG SUPPORT  
 DE HAR BEHOV FOR OG FORTJENER FRA OSS I DISTRIKTSRÅDET. 

 
Våre dyktige Assisterende Guvernører er sentralt plassert i staben, men med en liten nyorganisering.  
AG i Region 5, Torbjørn Sakseide, skal være leder for alle AG’ere. Dette mener vi kan bedre kommunika-
sjonen mellom oss, og at det også blir mere effektivt både for dere, og oss. Vi ønsker å få fram de gode 
ideene fra den enkelte klubb, slik at vi sammen gjør Rotary til et enda bedre sted å være.  
 
Jeg viser ellers til organisasjonssidene som viser hvem som sitter i de ulike vervene. Jeg er stolt over å ha 
med meg et team bestående av meget dyktige mennesker, både faglig og menneskelig, og som er ydmyke 
overfor oppgaven vi sammen står overfor i det nye året: 

 

«LA ROTARY VOKSE» 
 

Distriktguvernør Baard Lund 
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Mark Daniel Maloney 
President, Rotary International, 2019-2020  
 
 
Rotary is built on connection.  
 
 
When Paul Harris came to Chicago as a 
young lawyer, he formed Rotary for one 
compelling reason: to help him connect to 
others in a new city. More than a century 
later, we have at our disposal countless ways to form friendships and networks, most of 
which Paul Harris never dreamed.  
Yet Rotary’s ability to connect us remains unique — and unrivaled.  
 
Through its distinct mission and structure, Rotary International provides a way to connect 
to our communities, to network professionally, and to build strong and lasting relations-
hips. Our membership connects us to a global community through our countless projects 
and programs, our leadership in polio eradication, and our work with and through the Uni-
ted Nations. Our service connects us to people who share our values, who want to take 
action for a better world; it connects us to people we would never otherwise meet, who 
are more like us than we could have imagined; and it connects us to people who need 
our help, allowing us to change lives in communities around the world.  
 
As a new decade begins, we are shaping Rotary’s future. In 2019-2020, Rotary will imple-
ment its new strategic plan, respond to the innovation of the Council on Legislation, and 
serve in our revitalized areas of focus. But the real work of shaping Rotary’s future lies in 
our clubs, where our organization must do the most to adapt to today’s changing realities.  
 
While the club remains the core of the Rotary experience, we are now far more creative 
and flexible in deciding what a club can be, how it can meet, and even what can be con-
sidered a Rotary meeting. We need to be organized, strategic, and innovative in how we 
approach membership, forging wider and deeper connections to our communities and for-
ming new club models to attract and engage more — and more diverse — members.  
 
Rotary is indeed a family. Yet too often, the structure of membership or the demands of 
leadership seem to place Rotary out of reach for today’s younger professionals. Rotary 
can and should be an experience that complements our families instead of competing 
with them. When our Rotary clubs are warm, welcoming places where service and family 
go hand in hand, we give family-oriented young professionals the opportunity to embrace 
Rotary service and model positive civic engagement. And when we make the expecta-
tions of Rotary offices realistic and manageable for busy professionals, we develop the 
skills and networks of a new generation of Rotarians — who will become Rotary leaders.  
 
In 2019-2020, it will be our challenge to strengthen the many ways that Rotary Connects 
the World, building the connections that allow talented, thoughtful, and generous people 
to unite and take meaningful action through Rotary service.  
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4-spørsmålsprøven 
 
Om saker vi tenker, sier og gjør: 
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Rotary International Distrikt 2310 
Kontaktinformasjon for 2019-2020 

DISTRIKTSGUVERNØR 
Baard Lund 
Nordstrand RK 
Mobil: 917 36 416 
blu(a)kalunanordic.com 

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

DGE (DG 20-21) 
Inger-Marie Schytte Blix 
Drammen  RK 

Mobil: 971 52 464 

inger-marie.blix(a)gmail.com 

DGN (DG 21-22) 
Erik Kreyberg Normann 

Maridalen  RK 

Mobil: 975 01 120 

Erik(a)normann.no 

IPDG (DG 18-19) 
Svein Eystein Lindberg 
Hønefoss Øst RK 
Mobil: 404 00 934 
svein(a)rnf.no 

DISTRIKTSSEKRETÆR 
Lars Erik Kristiansen 
Kolbotn Rotaryklubb 
Mobil: 415 03 299 
d2310(a)rotary.no  

LEDER FINANSKOMITE 
Christian Borgen 
Bærums Verk RK 
Mobil: 916 53 180 
Chris9borgen(a)hotmail.com 

DISTRIKTSKASSERER 
Tomas Johansen 

Nordstrand Øst RK 

Mobil: 920 90 652 

tomas(a)ullevaal.no 

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

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

NETTSIDE-ANSVARLIG  
Irmelin Kårbø 
Hønefoss-Ringerike RK 
Mobil: 991 64 707  
irmelinkr(a)gmail.com 

PR OG KOMMUNIKASJON 

Irmelin Kårbø 
Hønefoss-Ringerike RK 
Mobil: 991 64 707  
irmelinkr(a)gmail.com 

DICO 
Trygve Danielsen 

Bærum Verk RK 

Mobil: 918 81 104 

trydanielsen(a)gmail.com 

Terje Jørgensen Løken 
 

951 95 954  
terjelok(a)hotmail.com  

Bente Tøftum 
Drammen St. Halkvard RK 
Mobil: 480 86 134 

btoftum(a)deloitte.no 

RYLA KOORDINATOR 
Bente Tøftum 
Drammen St. Halkvard RK 
Mobil: 480 86 134 

btoftum(a)deloitte.no 

END POLIO NOW  
COORDINATOR 
Bjørg Månum Andersson 
Groruddalen RK 
Mobil: 908 55 025 

bjorgmanum.andersson(a)gmail.com 

DISTRIKTSTRENER 

 
 

tpgulb(a)gmail.com 

ROTARACT 
Roua Al-Toma 
 
Mobil : 901 97 189 
altoma(a)hotmail.com 
 

ROTARY GLOBAL REWARDS 

Ola Kleiven 
Oslo RK 
Mobil : 950 85 784 
ola.kleiven(a)anoco.no 

 
Rotary Distrikt 2310 består av 7 regioner, 51 klubber og 1955 medlemmer. 
Distriktets klubber finnes i kommunene Oslo, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Lier, Dram-
men, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Kongsberg, Modum, Rollag og Flesberg, Ringerike, Gol, Ål 
og Nes i Hallingdal. 

 

mailto:toroscarmagn@gmail.com
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Organisasjonsplan for Distrikt 2310 
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Strategisk plan for Rotary International 
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Rotary Distrikt 2310 vil: 
 Være en sterk og klar formidler av Rotary’s formål, sentrale verdier og satsningsom-

råder 
 Styrke erfaringsutveksling og deling av ”best practice” mellom klubbene 
 Vedlikeholde en dynamisk kommunikasjon overfor og mellom medlemmer og klub-

ber, særlig gjennom bruk av nettsider og sosiale media 
 Revitalisere Rotary som yrkesnettverk - støtte (men ikke selv organisere) egnede 

yrkesfora. 
 Jobbe for mangfold i alder, etnisitet og kulturell bakgrunn 

Rotary’s 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,  sam
 hold og fred gjennom et verdensomspennen
 de fellesskap av personer fra forskjellige yr
 ker forenet i idealet om å gagne andre. 
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Yrkeskodeks for Rotarianere 

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 

 

Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. 

 

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

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

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

 

Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 

 

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

 

Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkes-
virksomhet. 

 

Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkes-
messig sammenheng. 
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Assisterende Guvernører (AG) i Distrikt 2310 

Distriktet 2310 består av 7 regioner. Hver region har en AG som rapporterer til DG.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
  

 

Terje Jørgensen Løken 
 

951 95 954  
terjelok(a)hotmail.com  

    

mailto:paukner@online.no
mailto:toroscarmagn@gmail.com
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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 leder-
skapsplan» for å bli en effektiv klubb.  
Det er viktig å stimulere til samarbeid mellom klubber i regionen. 

1. Oppgaver før Rotaryåret starter 1. juli: 
 Som ny AG møte avtroppende for å få informasjon om hva som forventes av en AG 

 Bidra i påtroppende guvernørs arbeide med mål og planer 

 Gi påtroppende guvernør råd ved valg av distriktskomitéer 

 Delta i distriktets utdanningsseminarer, herunder å være gruppeleder for klubber i egen 
region i samsvar med seminarprogram 

 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 til samarbeid mellom 
klubber. Det er hensiktsmessig å holde et møte med presidenter og innkommende rett før eller 
etter PETS 

 Gjøre seg kjent med RI’s retningslinjer og policy for klubber og distrikt  

 
 

2. Oppgaver i løpet av Rotaryåret: 
 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 

 Planlegge/koordinere og delta på Guvernørens offisielle besøk til klubbene 

 Besøke klubbene i egen region i løpet av året, eventuelt i samarbeide med Guvernøren 

 Være samtalepartner for presidenter i etiske eller Rotary-tekniske spørsmål. 

 Vise initiativ ovenfor klubb og Guvernør 

 Oppmuntre til å følge Guvernørens krav og anbefalinger 
 Tilpasset den enkelte klubbs ønske, gi støtte til å nå mål for medlemskap og serviceprosjekter. 

 
3. Foundation, klubbadministrasjon og PR: 

 Bistå med personlig oppfølging av ”purringer” etter at normale prosedyrer fra distriktet ikke har 
hatt den ønskede effekt 

 Rapportere om tilstanden i klubbene til distriktet, og om eventuelle ekstraordinære problemer og 
hendelser 

 Samordne opplæring/seminarvirksomhet fra aktuelle distrikts komitéer ovenfor klubber i egen  
region 

 Bidra til å identifisere og motivere framtidige distriktsledere 

 Delta i og oppmuntre til deltakelse på Distriktskonferansen m.m. 

 Delta i TRF-program og årlige opplegg for å skaffe bidrag til organisasjonen, og ved behov andre 
spesialoppdrag 

 Ved Rotary-året avslutning oversende rapport om aktiviteten i regionen siste år, samt skjemaet 
”PM fra klubb-besøk” for alle klubbene. 

   



Håndbok for Rotarianere i Distrikt 2310   2019-2020 

 

Klubbpresidenten 

Presidenten har følgende oppgaver: 
 
Lead Your Club President 2019-2021 Edition 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 (RI’s) Presidental citation innenfor. Disse målene SKAL legges inn i Club Central se punkt 7 
nedenfor: 
 
• Medlemsutveksling 
• Bidrag til TRF/Polio Plus  
• Klubbprosjekter - lokale og klubbprosjekter 
• Ungdomsutveksling 
• RYLA 
• Deltakere til Rotary Convention 
 
Lederskapsplanen hviler på medlemskap og de 5 avenyer, dvs. at alle de nye komiteene skal ta del i dette-
opplegget. Presidenten må påse at dette blir ivaretatt eller eventuelt fordele oppgavene på de enkelte komi-
teer. 
 

Innkommende President (PE) skal innen 30. juni gjøre følgende: 
 
1. Delta på PETS og Distriktstrening – arrangeres mellom mars-april. De som ikke har deltatt skal på 

eget initiativ 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, kasserer og komitéledere til å delta på Distriktstrening.  
 
5. Holde styremøte for å forsikre seg om at klubbens komitéstruktur dekker behovet for Rotary-året. 
 
6. Påbegynne arbeidet med klubbens mål. Assisterende guvernør (AG) og distriktets komitéledere kan 
 være behjelpelige. 
 
7. Melde inn alle mål på Club Central innen 30. juni  til DGE og AG.  

 
8. Utarbeide klubbens budsjett og vurdere hvordan det vil innvirke på planene for Rotary-året  

 
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 hjelpe- 
 organer for din klubb. 
 
2. Bidra til å gjennomføre RI Presidentens motto «Rotary connects the world».  

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 100,- pr medlem. Dette tilsvarer et  
 månedlig trekk på minimum NOK 70,- pr måned pr medlem. 
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6.  Holde klubbsamråd (Club Assembly) ved behov, minst 2 ganger i løpet av året. 
 
7. Tilrettelegge guvernørbesøk sammen med AG. 
 
8.  Delta på presidentsamling PETS. 
 
9.  Sørge for valg av president , som innrapporteres til distriktet sammen med sekretær innen 31.12. 
 
10.  Sørge for å avholde styremøter regelmessig. 
 
11. Formidle informasjon fra RI og fra Guvernøren til medlemmene. 
 
12.  Delta på Distriktskonferansen, og oppfordre flest mulig av egne medlemmer til å delta, også med 
 ledsager. 
 
13.  Kontrollere månedlig at sekretærens rapportering til RI og Distrikt er utført. 
 
14.  Ansvarlige for de pågående prosjekter og komitéaktiviteter rapporteres i klubbmøte. 
 
15.  Oppfordre til deltagelse på RI Convention som arrangeres i juni hvert år.  
 
16.  Utarbeide statusrapport for klubben som sendes Guvernøren innen 1. juni. 
 
17.  Løpende informere/samarbeide med din etterfølger. 
 
18.  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 åp-
ning, 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 korrespon-
danse og annen 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 akti-
viteter som klubben med fordel kan prøve ut. 

Klubbpresidenten - Forts. 



Håndbok for Rotarianere i Distrikt 2310   2019-2020 

 

Klubbsekretærens Oppgaver  

 Føre medlemsfortegnelse 

 Føre fremmøte 

 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 Med-
lemsnett. 

 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. 

 
Distriktssamling/Distriktsopplæring/Distriktstrening 
Distriktstrening er opplæring for innkommende sekretær, kasserer, CICO (IKT-ansvarlig) og komitéformenn. 
Holdes enten sammen med PETS (President Elect Training School) eller som en egen samling. Dato blir 
formidlet i god tid, og ledes av innkommende guvernør. 
 
Medlemsnett: 
Innlogging skjer via denne linken.  
 
Medlemskort 
Medlemskort kan nå skrives ut manuelt når kontingent er betalt. Konferer med kasserer. Noen klubber an-
skaffer plastikk medlemskort. Medlemskortet bør gjelde for et helt Rotary-år. 
 
Gjestebok og fremmøtekort 
Sekretæren skal sørge for at alle gjester og foredragsholdere skriver seg inn i klubbens gjestebok. Gjesten-
de rotarianere skal motta kvittering på fremmøte (fremmøte- eller gjestekort). 
 
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. 
 
20.12: Valg av styre 
Når klubben har valgt nytt styre for Rotary-året i desember, skal sekretæren oppdatere dette på Medlems-
nett 
 
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. 

mailto:https://appsco.com/login
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Klubbkassereren 

 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 D-2310 

 + andre naturlige kassererfunksjoner 

 + det klubben måtte bestemme i tillegg 

Bankkonti og betalingsfrister D-2310        Organisasjonsnummer 991 333 428 

ÅRSKONTINGENT TIL DISTRIKTET: 
 
 
 
Mottaker: 
Rotary distrikt 2310 v/ Distriktskasserer Tomas Johansen  
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 per 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: 
Klubb: (Klubbens navn)  
Adresse: (Klubbens adresse) 

https://www.rotary.org/en/exchange-rates
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Klubbkassereren 
Kassererens hovedoppgaver - Fortsettelse 

Fondsbidrag TRF: 
Anbefaler minst kr 900.- pr. medlem pr år i tråd med RI Presidentens mål på USD 100,- 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 2019-2020  
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 forøvrig 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 innbeta-
lingen gjelder 
 

 Pass også på å etterkontrollere transaksjonen, slik at du er sikker på at pengene er overført 
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Klubbkassereren 
Kassererens hovedoppgaver - Betaling til RI 

 
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. 

 
 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 rota-

ryklubb 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! 
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Rotaract 
 

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 180 000 medlemmer knyttet til om lag 7 800 lokale klubber 
fordelt på 164 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 tileg-
ner 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 opp-
levelser både nasjonalt og internasjonalt 
 

 
ROTARACT - kontaktperson: 

Roua Al-Toma 
Mobil: 901 97 189  
Epost: altoma(a)hotmail.com 
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Ettårig ungdomsutveksling: 
- en del av Rotarys internasjonale tjeneste 

Kontaktperson: Bente Tøftum - Drammen St. Hallvard RK, epost: tba  mobil: 480 86 134. 
 
Link til distriktets nettside, Ungdomsutveksling  
 
 
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 medlem-
mer 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 forplik-
telser. 
 
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 tids-punktene 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@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 

 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. 

mailto:d2310.rotary.no/no/ungdomsutveksling
mailto:www.ungdomsutveksling.rotary.no
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Ett-årig ungdomsutveksling: 
- Fortsettelse . . 

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 forutset-
ningen 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 fo-
redrag 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 dis-
trikter 

 Arrangere juni-samling for utreisende studenter 

 Arrangere/koordinere 

 a. Språk-/kulturleir august/september tilknyttet 
b. 

 b. Høstsamling (arr: ulike distrikt) 

 c. Ski-camp, (arr: Nesbyen RK) 

 d. Holmenkolltreffet, (arr: Kolsås RK) 

Økonomi 
 

 Klubbens kostnad ca. kr 25.000,- 

 Lommepenger ca. kr 800,-/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 kr 10.000,-. 

 Vertsforeldre holder kost og losji. 

 Studenten selv betaler øvrige utgifter f.eks. 
Europaturen 

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 Dis-
triktskonferanse. 

 Delta på arrangement i regi av multidistrik-
tet 

 Arrangere høstsamling for innkommende 
studenter og utvekslingsorganisasjonen (på 
rundgang) 
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RYLA - Rotary Youth Leadership Awards 

Kontaktperson: Bente Tøftum - Drammen St. Hallvard RK epost: tba  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 familie-
med-lemmer, men vi oppfordrer sterkt til å finne "ekstern" ungdom som utmerker seg på forskjel-
lig vis.   
 

Vi har et spennende program under hovedtemaene; Selvledelse & Sosialt Entreprenørskap.  Del-
takerne kan glede seg til; 

Gode foredrag/innlegg om ledelse og entreprenørskap. Tips fra gründere. 
Inspirerende gruppearbeider. Nye venner & nyttige nettverk.  
Dialoger, refleksjoner, utfordringer og konkurranse.  Gode samtaler og god mat! 

 
 
Orientering og påmeldingsskjema blir lagt ut på Distriktets Internettside. 

mailto:d2310.rotary.no/no/ryla
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Medlems- og klubbutviklingskomiteen 

Kontaktperson: Terje Løken - Nesbyen RK epost: terjelok(a)hotmail.com  mobil: 951 95 954. 
 
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.    

mailto:d2310.rotary.no/no/medlems-og-klubbutvikling


Håndbok for Rotarianere i Distrikt 2310   2019-2020  -   Side 24 

 

The Rotary Foundation (TRF) 
 

Kontaktperson: Svein Eystein Lindberg - Hønefoss-Øst RK epost: svein(a)rnf.no  
mobil: 400 00 934 
 
Link til komiteens 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» organi-
sasjon som utelukkende får frivillige bidrag fra rotarianere og fra venner av TRF som deler stiftelsens visjo-
ner om en bedre verden. 
 
Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og interna-
sjonalt. 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 utdan-
nelse, internasjonal kontakt, nasjonale og internasjonale samfunnsprosjekter og har etter hvert hjulpet mil-
lioner 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 kvalifiseres. Distriktet avhol-
der kvalifiseringsseminarer 2 ganger årlig. Kvalifiseringen må gjentas årlig hvis et prosjekt går over flere 
Rotary-år. 
 
District Grants utdeles en 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 kjø- pes for 
USD 1.000. 
 
Veileder for bestilling av en PHF æresbevisning.  

mailto:D2310.rotary.no/no/the-rotary-foundation
mailto:d2310.rotary.no/no/trf-handbok
mailto:d2310.rotary.no/no/hvordan-bestille-phf
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The Rotary Foundation (TRF) - Forts. 

FREDSARBEID, KONFLIKTLØSNING OG FORSONING 

Hvert år utdanner Rotary International 50 MBA kandidater i fred, konfliktløsing og forsoning ved 6 
universiteter på 4 kontinenter. Norge har vært så heldige at vi har hatt 2 av disse kandidatene. 
 
Kandidatene må være ferdig med sin utdannelse og aller helst vært et par år i fredsrelatert arbeid. 
Frist for å søke studiet er i slutten av mai hvert år. Distriktet gir klubbene beskjed om søknadsfrist 
og betingelser i god tid før søknadsfristen.  
 

 
END POLIO NOW 

Kontaktperson: Bjørg Månum Andersson - Groruddalen Rotaryklubb 
Epost: bjorgmanum(a)gmail.com Mobil: 998 55 025. 
 
Link til komiteens side, Polio Plus  

 

Poliomyelitt er en sykdom som ikke kan behandles, men vi kan forebygge. 
 
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 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 stiftet 24. oktober 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 rotaryklubber 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 poliofri 
verden vil redusere kostnader med 40-50 mrd dollar de neste 20 årene. 

 It strengthens the system: PolioPlus har bidratt til globale nettverk innen forebyggende helsear-
beide som vaksiner mot meslinger, stivkrampe og sengenett mot mosquito m.v. Det nytter! 

 

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

mailto:d2310.rotary.no/no/polio-plus
https://www.endpolio.org/
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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 2019-2020 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 Ro-
tary 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 bestem-
te 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 ansvar-
lige 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.  
 
 
 

Kurs og opplæring   

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 
med Svein Eystein Lindberg, epost: svein(a)rnf.no, mobil: 400 00 934. 
 
 

mailto:2310.dt@rotary.no
mailto:d2310.rotary.no/no/om-opplaering


Håndbok for Rotarianere i Distrikt 2310   2019-2020 

 

Rotaryeffekter - Leverandører 
 
På distriktets nettside: klubbstøtte/rotarymateriell finnes informasjon og lenker til alt mate-
riell 

 
1. Roll-ups etc 
Link på distriktets hjemmeside: http://d2310.rotary.no/no/rekvisita#.Ww5XW7irHgw  
 
Kontakt: Erik Brynildsen, Eiksmarka RK—mail: erik@serigrafi.com 
 
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 rollup 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 roll-up’er 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. Rotaryeffekter—pins etc 
Link til Eggen Press Trading: https://eggenpresstrading.no/ 
 
Kontakt: Eggen Press Trading 
Ilaveien 35 
Box 271, 1601 Fredrikstad  
Norway  
Phone: 414 49 366 
Email: eggen@eggenpress.no 

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: Irmelin M. Palme Kårbø E-post: irmelinkr(a)gmail.com  

mailto:d2310.rotary.no/no/rotarymateriell
http://d2310.rotary.no/no/rekvisita#.Ww5XW7irHgw
mailto:erik@serigrafi.com
https://eggenpresstrading.no
mailto:eggen@eggenpress.no
mailto:2310.web@rotary.no
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