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2. INNLEDNING 
 
Rotary som organisasjon har så vidt begynt på sitt andre hundreår.  Rotaryåret 2006- 2007 er 
kun år nr to etter den store jubileumsmarkeringen. Og Rotarybevegelsen er inne i en viktig fase 
med en omfattende omorganiserings- og fornyelsesprosess. CLP (se vedlegg D, s 45, for 
forklaring på forkortelser!) skulle etter planen gjennomføres i løpet av dette året. Hensikten 
med dette tiltaket er å styrke engasjementet i klubbene og kontinuiteten i arbeidet med 
prosjekter.  På den måten håper man å få økt aktivitet i klubbene.  
 
Det er en glede å kunne konstatere at så godt som samtlige av distriktets klubber har vært 
positive til innføringen. De fleste har allerede gjort de grepene som skulle til, mens de øvrige er 
godt i gang med prosessen. Omorganisering innebærer endring. Det er en kjent sak at all 
endring møter motstand. Det ble lagt opp til en ”Skynde seg langsomt”- strategi, ved at 
klubbene skulle ta den tiden de trengte. Dermed har det vært få negative reaksjoner. Tvert imot 
går de fleste tilbakemeldinger ut på at omorganiseringen oppfattes som både nyttig og 
nødvendig. 
 
Antall medlemmer i Rotary har både globalt og i vårt distrikt hatt en nedadgående tendens, og 
rekruttering av nye medlemmer trenger å bli et satsingsområde i framtiden. Det er en stor 
utfordring å skulle gjøre vår organisasjon så attraktiv og interessant at vi kan hevde oss i 
konkurransen om potensielle medlemmers gunst.  
 
Det har også vært fokus på NORFOs strategiplan ”Rotary i Norge fram mot år 2010”. Tegn 
tyder på at den legger opp til i overkant ambisiøse mål. Ikke minst gjelder dette 
medlemsutvikling. Det kan uansett bli nødvendig med noen ”skippertak”, og det skal også bli 
spennende å følge utviklingen… 
 
Litauenkomiteen har som de foregående årene vært meget aktiv i samarbeid med distrikt 1460 i 
Danmark. Det var også dette år en førjulsdelegasjon fra distriktet på besøk til Panevezys. Man 
hadde gaver med av mange slag, men ingen buss denne gang. 
 
Vårt distrikt opplevde dessverre det litt forsmedelige å ikke lenger være distriktet i Norge med 
flest utvekslingsstudenter. I motsetning til en positiv trend i landssammenheng, opplevde vi en 
fortsatt nedgang i D 2290. Det er håp om at dette vil rette seg, da holdningen synes å snu i positiv 
retning i flere av  klubbene som tidligere vendte tommelen ned.  
 
Både GSE og den såkalte Round Trip ble derimot gjennomført på utmerket vis. Sandefjord Øst  
RK skal ha honnør for at vi også i år fikk gjennomført et meget vellykket RYLA - seminar. 
 
Klubbenes bidrag til TRF er på nivå med forrige års. Innberettet beløp som mål for klubbene 
ble oversteget, og gjennomsnittlig bidrag pr medlem nærmer seg 25 USD. Men stadig er det 
klubber som ikke bidrar i det hele tatt, så det finnes utvilsomt et forbedringspotensiale. Det er 
også gledelig å kunne konstatere en økende interesse for prosjekter finansiert ved hjelp av 
Matching Grants fra TRF. 
 
Utfordringene er stadig vekk mange i årene som kommer. Innføring av CLP skal ”spikres” i alle 
46 klubber. Den nevnte strategiplanen krever oppfølging.. Det skulle være oppgaver nok å ta 
fatt i. 
 
Svein Aanestad (sign.) 
Distriktsguvenør 2006 - 07 
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3. MÅL OG SATNINGSOMRÅDER 
 
RI presidentens satsingsområder 
 
Hvert nytt rotaryår ser en ny person på toppen, en ny RI-president tar over. For 2006 – 
07 var det William B (Bill) Boyd fra New Zealand. Han hadde valgt et tema som samtlige 
ca 530 Guvernører var godt fornøyd med, nemlig ”Lead the Way – Gå foran og vis vei”. 
I et intervju med bladet ”The Rotarian” sier han dette om valget av tema: 
 
“The idea behind Lead the Way is to challenge Rotary as an association, and 
all our clubs, to accept the task of showing leadership in the issues that 
confront our communities and our world. I want to challenge every Rotarian 
to be an example in those basic qualities of integrity, tolerance, honesty, and 
service. 
 
 M h t spesielle satsingsområder valgte Bill Boyd å fokusere på: 
 

• Water Management (Vannprosjekter) ”Vann er liv” heter det seg. Det mest 
basale, og det alt liv avhenger av. Vi vet dette er et kjempeproblem i store deler 
av verden 

 
• Helse og sult. Hvert år dør 11 millioner barn, de fleste i utviklingsland. 

Hovedårsakene er underernæring, feilernæring og vannbårne sykdommer. 
 

• Lese- og skriveferdighet. (Literacy) Uunngåelig dersom det skal bli en vei ut av 
fattigdommen 

 
• Rotaryfamilien. Yngre rotarianere er gjerne travle yrkesmennesker, med 

familier der begge foreldrene er i arbeid, der de må ballansere karriere mot 
hensynet til familien. Skal det også være plass for rotarymedlemskap, vil det 
være et behov for å inkludere og engasjere hele familien i rotaryaktiviteter. Ellers 
kan lett Rotary bli sett på som en byrde mer enn en glede 

 
Dette er områder tidligere presidenter har fokusert på og altså i tråd med ønsket om 
kontinuitet. 
 
Distriktguvernørens målsetting. 
 
Som tidligere Guvernører i D 2290 har jeg sett som min hovedoppgave å videreformidle 
RI presidentens budskap ut til klubbene. På den måten ville jeg kunne etterleve 
innholdet i hans tema ”Lead the Way”.  
 
Jeg har vært opptatt av det jeg kaller ”halvhjertetheten” i vår organisasjon. Jeg har selv 
opplevd at man får mye mer ut av medlemskapet i Rotary jo mer man engasjerer seg, jo 
mer aktiv man er.  
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Allerede til Ledergruppesamlingen i Brevik i januar 2006 presenterte jeg følgende liste i 
stikkordsform over ting jeg var opptatt av og kunne tenke meg å ta tak i: 
  

 Motivere rotarianerne til å prioritere Rotary 
 Spre informasjon om mulighetene til å yte en innsats internasjonalt som frivillig i 

Rotarys tjeneste 
 Bidra til mest mulig smertefri prosess ved innføring av CLP 
 Spre informasjon om ”Fellowships” innen Rotary 
 Stabilisere medlemsantallet, gjerne med en liten netto vekst 
 Bidra minst like mye til TRF som foregående år  
 Bidra til en ”boost” for ungdomsutvekslingen 
 Arrangere GSE  og ”Round Trip” 
 Ett skritt videre i forhold til ”Ungt Entreprenørskap” 
 Arrangere et RYLA-seminar i 2007  
 Støtte videre arbeid i opprettelsen av en el. flere Rotaract klubber 
 Støtte vårt ”flaggskip”, Handicamp 
 Åpen linje til ”Inner Wheel” 

 
 
Opplæring og erfaringsutveksling var et satsingsområde i forrige rotaryår. Som 
ledd i denne satsingen ble det opprettet en ”Opplærings- og 
erfaringsutvekslingskomite”(OEU-komite) for D-2290.  
 
Jeg valgte å fortsette og videreføre dette som et satsingsområde også i ”mitt” rotaryår. 
Forholdene for å få til dette ble lagt ekstra godt til rette ved at jeg var så heldig å få 
overtalt Svein-Eirik Jensen fra Kristiansand RK til å gå på nok et år som ”District 
Trainer.” 
 
OEU komiteen besto i 2006-07 av følgende: 

Svein-Eirik Jensen, District Trainer, Kristiansand RK, (leder) 

Ingrid G. Berget, AG,  Langesund RK 
Ole Devold, AG, Tvedestrand RK 
Svein-Erik Bergsholm, AG, Stokke RK 
Tore Gullichsen, AG, Mandal RK 
Hermod Monsen, AG, Skien RK 
Brian Jacobsen, AG, Sandefjord RK 

 
Mer om OEU-komiteen følger i et senere kapittel 
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4. ORGANISERING AV D 2290 
 
Distriktets håndbok 
 
Håndboken ble som tidligere år utarbeidet og delt ut på PETS/distriktssamling i mars 
2006 med en trykket kopi til klubbpresidenter, sekretærer og kasserere. Dessuten har 
distriktets ledergruppe fått en kopi. 
Boken ble også lagt ut på distriktet hjemmesideside og kontinuerlig oppdatert på nettet. 
 
Assisterende guvernører. 
 
De seks assisterende guvernører var også i år invitert til å være med på guvernørens 
klubbesøk i den grad de hadde muligheter. Dette var til betydelig støtte og nytte for så 
vel guvernøren som klubbene. Slik klubbene var fordelt på den enkelte AG i 
utgangspunktet, viste seg av flere grunner upraktisk. En justering skjedde underveis, 
slik at fordelingen endte opp som følger: 
 
Brian Jacobsen                Sandefjord, Sandefjord Øst, Larvik, Larvik Øst, Lågendalen,  
          Stavern, Svelvik, Sande, Holmestrand 
                                      
Svein-Erik Bergsholm     Stokke, Re, Færder, Jarlsberg, Nøtterøy, Sem, Tønsberg, Borre,  
           Horten                                      
                                            
Hermod Monsen             Notodden, Bø, Ulefoss, Skien, Gimsøy, Grenland 
                                          Skien Vest,  
 
Ingrid G. Berget        Tvedestrand, Risør, Kragerø, Langesund, Brevik, Porsgrunn  
                                           
 
Ole Devold                      Kristiansand Øst, Kongsgaard, Lillesand, Grimstad, Grøm, Nedenes,   
                                         Arendal,  
 
Tore Gullichsen              Kristiansand, Kristiansand Vest, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund,        
                                          Lyngdal, Vennesla, Mandal 
 
I tillegg til å bistå under klubbesøkene, har også AG’ene hatt andre viktige oppgaver. De 
var aktive medlemmer av District Trainer’s OEU-komite (se avsnittet om denne). 
Dessuten stilte de etter ønske og behov opp i klubbmøter i sine respektive områder, bl a 
for å orientere om viktige rotarysaker, særlig innføringen av CLP  og NORFOs 
strategiplan. De har også vært behjelpelige med å purre på klubber som måtte ha 
oversittet frister. Videre har flere av dem representert Guvernøren når han ikke har 
hatt anledning til selv å møte, f eks på begivenheter som klubbjubileer o l. 
 
Distriktsrådet 
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Distriktsrådets medlemmer i året 2005-2006 har vært: 
 
-DG Svein Aanestad  
-IPDG Egil Omdal 
-PDG Nils-Petter Svanholm 
- PDG Finn Otterstad 
- PDG Jan M. Wesenberg 
- DGE Laila Lerum 
- DGN Per A Filseth 
- DGNN Fred Schwabe-Hansen 
 
Følgende møter har vært avholdt: 
 
1. september 2006 på Bolkesjø 
12. januar 2007 i Arendal 
23. mars 2007 i Arendal 
30 juni 2007 i Heddal 
 
Av saker som er behandlet av Distriktsrådet 2006-2007 kan nevnes: 
 

• Innføring av CLP  
• CoL 2007 
• NORFOs strategidokument fram mot 2010, bl a Medlemsutvikling 
• Praksis for Aktivitetsfondet ”(Interesseforeningen”). 
• Convention Salt Lake City 2007 
• Distriktsorganisasjonen 2007-08                                                                                         
• Samlinger i distriktet 2007-08, Planer og opplegg 
• Praksis for medlemsregistrering/frammøteregistrering 
• Status for distriktets aktivitet i forhold til TRF.                                                                                   
• Budsjett for 2007-08 
• RYLA, GSE og Round Trips i 2006-07 og de kommende Rotaryår.  

 
 

 
Fra siste møte i Distriktsrådet, 30. 
juni 2007.  
 
F v. PDG Jan M. Wesenberg, PDG 
Finn Otterstad, DGN Per A Filseth (m 
ryggen til), DGNN Fred Schwabe-
Hansen, PDG Nils-Petter Svanholm, 
DGE Laila Lerum og DG Svein 
Aanestad 
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Distriktsguvernør 
 

Svein Aanestad 
AG-er 

Ingrid Berget 
Hermod Monsen 

Ole Devold 
Tore Gullichsen 
Brian Jacobsen 

Svein-Erik Bergsholm 

Distriktsråd 
DG Svein Aanestad 
IPDG Egil Omdal 

PDG Nils-Petter Svanholm 
PDG Finn Otterstad 

PDG Jan M Wesenberg 
DGE Laila Lerum 
DGN Per A Filseth

Aktivitetsfondet  
PDG Jan M Wesenberg 

DG, IPDG. DGE 

Medlemsskap 
IPDG Egil Omdal 

+2medl, sammen m AG-

Service prosjekter 
(lokale; samfunns- og  

yrkes-) 
Egil Stokken, Ulefoss RK 

TRF + Int’l tjeneste 
PDG Edrund Olaisen, 

Kommunikasjon/PR 
Ivar Brynhildsvoll, NRK 

Distriktsadministrasjon  
Knut Brokhaug, NRK 

Distriktssekretær

Task Force 
Borghild Brennekåsa, NRK 

Berit Moe Gumø, NRK 
Råre Rusten, NRK 

Arvid Gjengedal, NRK 

Internasjonale 
prosjekter 

PDG JanM Wesenberg 
 

GSE/ Round Trips 
Knut Børge Knutsen, 

FærderRK 
 
 

Ungdomsutveksling 
Ivar H. Halvorsen, DYEO 

Info/kvartalsbrev  
John Terje Veseth, NRK 

 
Distriktskasserer 
Helge Granlund, NRK 

 
 

OEU-komiteen 
Svein-Eirik Jensen, 
(District Trainer) 

sammen m AG-ene 
 

DICO 
Per Magne Berget 

 
 

Ansv. distr.konferanse 
Gunnar Bergskås, NRK

Organisasjon, Distrikt 2290, 2006-07 

Rotaract 
 Niels Jørgen Andersen, 

Brevik RK 

RYLA 
Ragnhild Flåtten, Færder RK 
 

Ungt entreprenørskap 
Arvid B. Fidjeland, Lyngdal RK 

 
 
 
 
 
 
Nominasjonskomiteen for nominering av Distriktsguvernør 2009-2010 
 
Komiteen har bestått av: 

• IPDG Egil Omdal, leder 
• PDG Nils Petter Svanholm 
• PDG  Finn Otterstad 
• PDG Jan M. Wesenberg 
• DG Svein Aanestad 

 
På bakgrunn av innkomne forslag til kandidat fra klubbene, så innstilte komiteen Fred 
Schwabe-Hansen som kandidat.  
 
Da det ikke kom innsigelser fra noen av klubbene, ble Fred Schwabe-Hansen  presentert 
på Distriktskonferansen 2006 som DGN og valgt på RI Convention i Salt Lake City i 
juni 2007. 
 
 
 
 
 
 
Organisasjonsplan D-2290 
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Som skissert ovenfor valgte jeg å sette sammen distriktsorganisasjonen etter mønster av 
oppsettet fra den nye CLP.  Baktanken med dette var bl a å sende et signal nedover til 
klubbene om at Distriktet tok nyordningen på alvor.  
 
Jeg ser det også som riktig at Distriktsorganisasjonen reflekterer klubbenes 
organisasjon. Dette trenger imidlertid å ”gå seg til”, og kan dessverre knapt sies å ha 
fungert helt etter intensjonen.  
 
Noen av de som sporty har stilt opp og sagt seg villige til å gjøre en jobb, har dessverre 
mer vært ”listefyll” enn aktivt fungerende medarbeidere i Distriktsorganisasjonen. Jeg 
vil sterkt presisere at dette ikke skyldes likegyldighet eller udugelighet fra de enkeltes 
side, men mer at opplegget ikke har funnet sin endelige form. Dermed har jeg heller 
ikke evnet å bruke dem slik intensjonen var. Her er det et klart forbedringspotensiale. 
Jeg er trygg på at opplegget fungerer bedre allerede fra kommende Rotaryår 
 
 
Klubbpresidenter 
 
Klubbpresidentene for 2006-2007 er listet opp i Vedlegg A (s 40) 
 
 
"Interesseforeningen" (Aktivitetsfondet) 
  
Forretningsfører for fondet PDG Jan M. Wesenberg har avgitt følgende rapport: 
  
Rotary Distrikt 2290  -   Interesseforening.                 
  
Rotaryåret 2006/2007 er det første året Aktivitetsfondet/Interesseforeningen har vært i 
virksomhet.  Det tok tid å få alle formalitetene på plass. Ideen er å få etablert en form 
for reisestipend, som er tenkt å være et supplerende økonomisk tilbud til reiselysten og 
arbeidsvillig ungdom. Målet er at vi gjennom et slikt stipend vil bidra til å legge til rette 
for økt kontakt mellom mennesker fra forskjellige kulturer.  Ideen kom som en direkte 
oppfordring fra Rotary International om å tenke ut nye prosjekter i forbindelse med   
100-årsjubileet i 2005. 
Initiativet ble bifalt av Distriktsrådet i juni 2005. Endelig godkjennelse ble gitt på 
generalforsamlingen den 3. september 2006. 
Dermed var nyskapningen en realitet.  Interesseforeningen ble behørig registrert i  
Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer  990731632. 
Interessseforeningens første styre har bestått av: DG Svein Aanestad, styreleder, IPDG 
Egil Omdal og DGE Laila Lerum med PDG Jan M. Wesenberg som forretningsfører.  
Interesseforeningen har behandlet en søknad fra en student fra distriktet, som planla en 
reise til Serbia en måned for å arbeide på en svaksynt- og blindeskole i Beograd. Dette 
er hennes avsluttende hovedprosjekt på Optometrilinjen. I Beograd har man den eneste 
skolen for blinde- og svaksynte i hele Serbia. Studenten fikk en reisestøtte på kr. 
10.000,00.   
Vi har mottatt en Rapport fra studenten som på en illustrerende måte forteller om et 
verdifullt og flott prosjekt som også Distrikt 2290 kan være stolte av. 
  
Vi håper at dette initiativet vil bli verdsatt og brukt av klubbene i Distrikt 2290 i årene 
fremover. 
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5. MØTER, SAMLINGER OG KONFERANSER 
 
Distriktets ledersamling 
 
Det er i ferd med å bli en tradisjon at Distriktets lederteam blir samlet i januar. Også 
denne gangen ble ”Korvetten” i Brevik valgt som møtested, og tidspunktet var 20.-21. 
januar 2006. 
 
Til sammen 22 påtroppende ledere fra D-2290 deltok på samlingen der noe av hensikten 
var å ”riste sammen” ledergruppen slik at alle ble kjent med alle. Opplæring av AGer 
var også integrert i denne samlingen. Nedenfor følger programmet: 
        

PROGRAM 
for “LEDERGRUPPESAMLING” 

Korvetten Hotell, Brevik, 20 – 21 januar 2006 
 
Fredag 20 januar 

 
Kl 16.00 Plenum 

Velkommen, åpning av samlingen     Svein 
 Distriktets organisasjon, presentasjon av deltakerne   Svein 
 Budsjett        Helge/Svein/Egil                 
 Erfaringer verdt å bygge videre på     Egil/Edrund 
 Ass. guvernørers erfaringer og vyer     Ingrid/AG’ene 
 Info/kommunikasjon med klubbene     Svein/Egil  

Rapportering til RI og fra klubbene     Egil/Knut 
 Målsetting 2006 – 07       Svein 
  
Kl 19.30 Middag 
 
Lørdag 21 januar 
 
Kl 08.00 Frokost 
Kl 09.00 Plenum 
 Opplæring/Erfaringsutveksling      Svein-Eirik 
 PETS/distriktssamling       Svein-Eirik/AG’er 
 Distriktskonferansen –06      Helge/Svein 
 Presidentsamling –06 og –07      Egil/Svein 
 TRF, i vårt distrikt og generelt      Edrund 
 Ungdomsutveksling       Ivar H 
 GSE/Round Trip 06 – 07       Knut Børge/Svein 
 Bruken av IKT i vårt distrikt      Per Magne 
 NORFOs rolle        Jan M  

Ungt Entreprenørskap       Arvid B/Svein 
RYLA 2006 – 07       Ragnhild 
Rotaract?        Niels Jørgen 
Oppsummering        Svein 

Ca kl 10.45: kaffepause, og  
kl 12.30: lunsj.  
 
Det kan, hvis tiden tillater det, bli snakk om et gruppearbeide. I så fall vil gruppeinndeling og emner bli 
presentert på stedet. 
 
Kl 14.00: Avslutning 
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President Elect Training Seminar (PETS) og Distriktssamling 
 
PETS/Distriktssamling ble også denne gangen kjørt i to omganger, slik det er blitt 
tradisjon i vårt distrikt, med tilnærmet identiske opplegg på Bø Hotell fredag 16. og 
lørdag 17. mars 2006 og på Tyholmen Hotell, Arendal den påfølgende weekend. Totalt 
antall deltagere var i overkant av 170. 
 
Den som virkelig gjorde en kjempejobb, og som må sies å være hovedansvarlig for at 
disse uhyre viktige samlingene ble vellykkede, er District Trainer Svein-Eirik Jensen. 
Med sin store kunnskap om Rotary og sine eminente pedagogiske evner, ledet han det 
hele med sikker hånd. Verdt å nevne spesielt er måten han presenterte den nye 
organisasjonsplanen, CLP på. Han evnet langt på vei å ufarliggjøre dette til dels 
vanskelige temaet overfor de innkommende klubblederne, noe som igjen har ført til at 
det har vært få motforestillinger til endringene. 
 
Det var også Svein-Eiriks ide at vi skulle forsøke å få tak i en person med ”tyngde”, 
gjerne utenfra, til å holde avslutningsforedraget. Vi var så heldige å få ”ja” fra den 
meget profilerte rotarianer PDG Paul Johnsen fra Maridalen RK. Han stilte opp både i 
Bø og Arendal, og ga oss ord til ettertanke på hjemveien i form av rotarystoff med en 
spesiell vri.  

 
T.v.: En opplagt PDG Paul Johnsen på talerstolen. T.h.: District Trainer Svein-Eirik Jensen (t. v. i 
bildet)  mottar blomster av Guvernøren som takk for fremragende innsats på årets 
PETS/Distriktssamling 
 
Presidenttreff fredag 12. og lørdag 13. januar 2007 
 
Tradisjonen tro ble dette avviklet på Clarion Tyholmen Hotell i Arendal. 42 av 
distriktets 46 klubber var representert og det totale antall deltagere var 65. 
Hovedsak på årets treff var innføringen av CLP, samt NORFOs strategiplan. Igjen 
gjorde District Trainer en meget god jobb, så vel i forkant som under selve treffet. Fra 
mitt synspunkt ble det en særdeles vellykket og nyttig samling. Positive tilbakemeldinger 
bekrefter dette inntrykket. 
 
Innkommende Distriktsekretær ble bedt om å lage et referat. Det følger her i noe 
forkortet form: 
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REFERAT 
Av Jan Henrik Christiansen, (Distriktssekretær 2007-08 ) 

 
Velkommen og oppsummering v/ Guvernør Svein Aanestad 
 
Presidenttreffets formål: Tilbakeblikk og oppsummering av første halvår, det å rette blikket fremover 
og forhindre at noen ”går inn for landing” for tidlig og slapper av 

 
DGs oppfatninger: Forskjellige presidenter, noen aktive og jobber med presidentjobben fra før de blir 
innsatt, mens andre ønsker å komme fra året på en lettvint måte. 
 
To elementer ble bl a diskutert på klubbesøkene, og disse er også hovedtema på denne samlingen: 
Klubbenes organisasjonsplan (CLP) og NORFO’s strategiplan (”Rotary i Norge fram mot 2010”) 
 
Guvernørens år har vært en flott opplevelse, med guvernørskolen, Convention i København, 
Distriktskonferansen, og aller mest, klubbesøkene, som høydepunkt. Han har også fornyet vennskap. 
 
Klubbene tok vesentlig opp sitt indre liv, gode programmer, fremmøte, rekruttering og foryngelse, 
kvinneandelen, aktiviteter, og organisering. 
 
Club Leadership Plan 
 
Holmestrand RK. 
 
Innføringen skal gjøres enkelt.  Det startet med at de satte ned en arbeidsgruppe som kom med forslag. 
 
Ambisjoner og mål: Øke engasjementet, ta godt vare på eksiterende medlemmer, engasjere alle, øke 
antall medlemmer, Øke samhørighet og styrke komitéarbeidet, omorganisering. 
 
Tiltak: Øke antall peismøter fra 1 til 2 pr halvår, tjenestetiden i komiteene økes til 2 år, leder/nestleder 
bytter etter 1 år, program og klubbtjeneste ett år ad gangen, TRF legges til Internasjonal komité, ta 
kontakt med Round Table for å skaffe nye medlemmer, ha en føler ute for mulige reflektanter, Sørge 
for at reflektanter trives og føler seg velkommen 
 
Brevik RK 
 
Hadde problemer med at noen medlemmer angrep CLP, mens andre var positive. Flere tar del i 
arbeidet, flere som vil være mentorer for Rotaract. 
 
Kristiansand RK 
 
Startet prosessen med å lage en fremdriftsplan for innføring av CLP. 
 
Det ble vist et par fine eksempler på komiteer og hvilke arbeidsoppgaver som er plassert hvor i 
matrisen. 
 
Konklusjoner i stikkordsform fra gruppeoppgaver: Motstand i enkelte klubber; ikke så farlig - mulig å 
tilpasse; forskjellige klubb størrelser; mulig å beholde særpreget; ønske om å få standardvedtekter i 
Word format; de fleste er kommet i gang. Prosess både på vedtekter og CLP samtidig; Flere klubber 
har matrisen klar til godkjenning blant medlemmene (enten som møter eller som workshops); 
Vurdering etter ett år – justering - et nytt år – vurdering – så har klubben sin organisasjonsplan på 
plass; Øker dette aktiviteten?? Ja, det skal vi tro på! Vi kan, vi vil, vi får det til! Plan og prosses må 
tilpasses struktur og kultur i den enkelte klubb; Ulik progresjon → erfaring og modeller kan deles; 
Medlemsutvikling og engasjement er sentrale elementer; få alle med; gjør det enkelt 
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Kun en klubb har begynt. Sem har allerede begynt å gjøre erfaring med den nye planen. De øvrige 
klubber er mer eller mindre i gang. Det synes å være en generell oppfatning at de fleste klubbene 
ønsket å bruke presidenttreffet som en idebank. En klubb mente de ville trenge neste to år for 
implementering. Erfaringsgrunnlaget ikke veldig godt. Klubben som hadde gjennomført endringen, 
mente det var for tidlig å si noe om det 
 
TRF og Fundraising v/PDG Edrund Olaisen 
 
Gjennomgikk TRF og presiserte de nye muligheter for skattefritak og bruk av avtalegiro.(Rapport om 
TRF i et senere kapittel) 

Rotaract. v/Nils Jørgen Andersen  
 
Flere Rotaractklubber ble forsøkt startet i Grenland for 9 år siden. Disse klubbene døde sakte hen. 
Fremtiden til Rotary ligger i de unge, fremtidens verdiskapere. 
Forlag som går ut på at en eller flere rotaryklubber går sammen om mentorarbeidet for å få i gang en 
ny Rotaractklubb i Grenland. 
 

RYLA v/Ragnhild Flåtten 
 
Arrangeres hvert år. Denne gang 21 – 24 mars på Vindfjelltunet- Arr.: Sandefjord Øst RK 
Alder: 18 – 23 år; kostnad pr. person inkl alt bortsett fra transport til Sandefjord , NOK 3500 for 
sponsorklubben.  
 
GSE/RT v/Knut Børge Knutsen 
 
GSE: Deltakere må ikke være rotarianere, og heller ikke i slekt med en rotarianer. Aldersgruppe 24 – 
40 år. Skal aller helst bo i distriktet. Teamleder: verdensvant rotarianer med språkkunnskaper, humør 
og pågangsmot.  Evne til å løse konflikter. Fire deltagere, som ønsker å lære om sitt yrke i et annet 
land. Må delta i opplæring før utreise. Gi en presentasjon ute. Levere rapport når de kommer hjem. I år 
foregår utvekslingen med Distrikt 1290, Cornwall, UK. TRF tar alle utgifter, kun lommepenger for 
deltagerne.  
 
Round Trip: Tre klubber får besøk i år.  Temaet er Boating, Sailing, Fishing. Aldersgruppe her 17-21 
år 

Ungdomsutveksling v/Herman Meier 
D2209 har vært beste distrikt i Norge, men har mistet denne plassen. Kostnadene for klubben er ca 
NOK 8000 per innkommende student. Sponsorklubben betaler turen til distriktssamlingen, NOK 2500 
for språkopplæring, reisen til Holmenkollen. For utgående studenter er det ingen kostnader for 
klubben, men studenten selv betaler reise og forsikring 

Fremmøtestatistikken v/Per Magne Berget 
 
For godkjent fremmøte kreves: delta på minst 60 % av møtet; innenfor +/- 2 uker, i annen klubb. 
Rotaract, Interact, Fellowshipmøter teller; andre Rotaryarrangementer/konferanser; Rotary prosjekt- 
arbeid; ”Bomturer”; arbeid for DG eller annet Rotaryarbeid; komitémøter når disse ikke henger 
sammen med vanlig møte; interaktiv deltagelse på et Rotary Web møte; (i utlandet på over 14 dagers 
reise gjelder ikke begrensingen på +/- 2 uker) 

 
Permisjon kan gis når grunnen er god og tilstrekkelig. Permisjon skal gis av styret etter personlig 
henvendelse 
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85+ regel. (sum alder + år som medlem>85). Kun for de medlemmene som ønsker det. Disse skal ikke 
være med i statistikken om de er tilstede. 

Strategidokumentet v/Edrund Olaisen 
 
Edrund gjennomgikk strategidokumentet som ligger på NORFO’s sider. 
Opptak av nye medlemmer skal skje formelt, det skal være noe ekstra. 
Brosjyre om ”Seremonier og rammer” er tilgjengelig, se side 40 i ”matrikkelen”. 
 
Momenter fra gruppeoppgaver: Strategiplanen bekrefter mange av de tankene klubben hadde; 
synliggjøring lokalt, medlemsutvikling; aktivitetsnivå; bruk av Paul Harris Fellowship, Henger dette 
for høyt?  Husk at man kan gå utenom klubben! Endring av rutiner for medlemsverving, bl a 
”søknadsskjema” på Internet? Møtefrekvens? Sjeldnere og lengre? Oversikt over forespurte 
medlemmer? Styring av besøk i andre klubber? God veiledning for innkommende presidenter når 
hun/han skal sette opp sine mål for sitt rotaryår; Rekruttering har fokus, men man vet ikke riktig 
hvordan man skal få fatt i og holde på de nye; Kvinneandelen på vei oppover: Høy gjennomsnittsalder 
 
Distriktskonferansen 2006 
 
Distriktskonferansen ble avviklet på Bolkesjø Hotell, Notodden 1.- 3 september 2006 
med Notodden Rotary Klubb (NRK) som vertskap. Utgangspunktet for 
arrangementskomiteen, ledet av Gunnar Bergskås fra NRK , var at konferansen skulle 
bli ”The Best One Ever”.  Om man nådde dette målet blir opp til andre å vurdere. Selv 
om man beflittet seg på å holde kostnadene nede, så ble konferansen dyr. Dette skyldes 
spesielt meromkostningene ved at det tilkom moms på hotelltjenester f o m 1. september 
2006. Det skal innrømmes at dette kom litt ”bakpå” komiteen. Jeg har følt det som feil 
at NRK skulle bære et tap p g a dette, og har derfor valgt å bidra mer med støtte fra 
distriktet enn det som opprinnelig var budsjettert. (se regnskap, vedlegg E, s 46) 
 
Spesielt innbudte gjester til konferansen var: 
 
TRF Trustee Sir Andy Chande, Tanzania, RI-Presidentens representant med ledsager 
Jayli,  
DG Tauno Lovén, D. 1410 Finland, representant for de nordiske distrikter, med ledsager 
Aulikki 
DG Astrid Kløve Graue, D. 2250, representant for de norske distrikter, med ledsager Ivar 
Nesheim.  
Distriktspresident Inger Kathrine Løken, representant for Inner Wheel, med ledsager 
Terje 
Håkon Andreassen, Kolbotn RK og Olaug Andreassen, Gjersjøen RK (foredragsholdere) 
Dessuten AGer, medlemmer av Distriktsrådet og medlemmer av Distriktets 
organisasjon, samt representanter for arrangørklubben, de fleste med ledsagere. 
 
Av distriktets 46 klubber deltok 41. Totalt antall deltagere var 188, derav 127 
rotarianere. 
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Fredag 1. september 
 
Deltagerne møtte først i Bolkesjøhallen til velkomst og orientering om industribyen 
Notodden ved Erik Søndergaard, NRK. Deretter trakk man nedover til Låven på 
Uppigard Bolkesjø til uformelt ”Riste sammen”-samvær med grillmat og dans. 
 
Lørdag 2. september og søndag 3. september                                                                                                      
 
Distriktskonferansen ble offisielt åpnet i Bolkesjøhallen kl 09.00 og fortsatte utover 
lørdagen, og videre søndagen fram til kl 12.00. Lørdag var det bankett på hotellet, og 
ledsagerne hadde deler av lørdagen tilbud om busstur, bl a til Heddal Stavkirke og 
Telemarksgalleriet, samt omvisning på søndagen i ”Gamlestua” på Uppigard Bolkesjø. 
 
Konferansen bød på mange høydepunkter, men møtet med Thorvald Stoltenberg som 
hovedtaler vil nok stå for de fleste som noe helt spesielt. Det samme kan vel sies om 
musikalsk innslag under banketten ved verdensstjernen Sigmund Groven på munnspill. 
Sigmund er heddøl, og pleier å yte noe helt spesielt hver gang han opptrer på 
hjemmebane.  
 
For øvrig vises det til programmet for konferansen i Vedlegg B (s. 41)                                                         

 
 
 
Hovedtaler Thorvald Stoltenberg får 
som gave et signert eksemplar av Sir 
Andys selvbiografi ”A Knight in 
Africa. Journey from Bukene”. Selv 
har vi nettopp fått signert vårt 
eksemplar av Stoltenbergs bok ”Det 
handler om mennesker”. 
 
 
 
 
 
 
 

Mannen i spissen for arrangementskomiteen, Gunnar Bergskås, NRK, har laget en 
rapport som følger nedenfor: 

 
Oppsummering distriktskonferansen 2006 

 
Arbeidet med å planlegge konferansen startet i oktober 04. 
Det første som ble gjort var å etablere en styringsgruppe med fire hovedkomiteer.  
 
Program - komité  Borghild Brennekåsa. 
Pr - komité   Ivar Brynhildsvoll  
Økonomi - komité Helge Granlund 
IKT - komité   John Terje Veseth 
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Disse komitélederne plukket ut sine medarbeidere og fikk klare ansvarsoppgaver. 
 
I styringsgruppa satt forøvrig DGE  Svein Aanestad  og  PE  Tor Landsverk. 
Gunnar Bergskås var leder for styringsgruppa og ansvarlig for gjennomføringen. 
 
Etter at styringsgruppa var etablert, ble rammene for arrangementet satt. Det ble utarbeidet 
budsjett og et foreløpig program. 
 
I den første fasen ble det gjort en kartlegging av alle oppgavene som skulle gjennomføres 
ned til minste detalj. Disse ble så satt opp på en handlings og fremdriftsplan. Hver av 
gruppene tok ansvaret for gjennomføringen og oppfølgingen. Handlingsplanen dannet 
senere grunnlaget for en regelmessig gjennomgang i styringsgruppa. Etter hvert som det 
kom til nye oppgaver, ble handlingsplanen oppdatert og ansvaret fordelt på de ulike 
komiteene der de naturlig tilhørte. 
 
Komiteene la lista høyt for at det skulle bli et arrangement med kvalitet. Vi hadde mange 
forslag på hovedtaler, og landet på Thorvald Stoltenberg, noe som viste seg å være et svært 
godt valg. Det at vi startet arbeidet tidlig var en stor fordel, ting som vi diskuterte underveis 
modnet og brikkene falt på plass fortløpende.  
 
Et viktig moment var at vi gjennomgikk invitasjonene grundig og forsøkte å få med 
representanter for alle klubbene, vi fordelte ansvaret for å ringe opp klubbene og sørget for 
at alle ble minnet på å sende påmelding. Vi ringte også senere opp de som manglet for å 
kvalitetssikre at alle hadde vurdert å delta på konferansen. 
 
Et annet viktig moment var at vi da vi lagde programmet, tenkte gjennom hver enkelt detalj 
som skulle skje fra representanten kom til hotellet og til konferansen var slutt. Dette gjorde 
at vi fikk en god flyt, gjestene følte seg velkomne og ivaretatt fra første øyeblikk. Det ble lite 
improvisasjon og uforutsette hendelser i løpet av konferansen. 
 
Selve programmet er vel kjent og de tilbakemeldingene som vi fikk etter at konferansen var 
ferdig har vært entydig positive. 
 
For undertegnede var det en stor opplevelse å få være med å arbeide med et team som var 
entusiastisk og med høy kompetanse og ulike sterke sider. Vi utfylte hverandre på en måte 
som gjorde at vi fikk et godt samarbeid, gjestene følte seg bekvemme og programmet ble 
avviklet på en måte som gjorde at det var høytidelig men ikke tungt, vi fikk inn humor og 
kvalitet noe jeg tror alle deltakerne satte stor pris på. 
 
Vi kan gratulere hverandre med en vel gjennomført konferanse. 
 
 
Generalforsamlingen i D-2290 
 
Generalforsamlingen ble avholdt søndag 3. september 2006 på Bolkesjø hotell med 
Gunnar Bergskås, NRK som ordstyrer. Antall klubber som var representert var 41 
(Risør, Kragerø, Farsund, Kvinesdal og Vennesla manglet). 
Det vises til referat i vedlegg C (s. 43)  
 
Andre nasjonale og internasjonale Rotary arrangementer og  samlinger 
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Guvernørparet (i noen tilfeller bare Guvernøren) har deltatt i følgende internasjonale og 
nasjonale samlinger og arrangementer, dels som opplæring og forberedelse til 
Guvernørgjerningen, som representanter for Norge eller D 2290, eller på eget initiativ 
og for egen regning (*): 
 

• GETS  på Gardermoen 08.04 – 10.04.2005 
• RI Centennial Convention, Chicago 18.06 – 22.06.2005 (*) 
• NORFOs høstmøte, Gardermoen, 04.10.2005 
• GETS/Zone Institute, Stockholm/Helsingfors 05.10 – 09.10.2005 
• ”Guvernørenes Åpne Forum”/Intercitymøte (møte med RI-presidenten), Bergen 

07.01.2006 
• International Assembly (”Guvernørskolen”), San Diego 16.02 – 22.02.2006 
• NORFOs Vårmøte, Gardermoen 16.02.2006 
• RI Convention, København/Malmö, 10.06 – 14.06.2006 
• Guvernørskifte, Mandal 28.06.2006 
• “Åpen Dag”, Handicamp 2006, Haraldvangen (Hurdal) 29.07.2006 
• Distriktskonferanse, D 2250, Voss, (repr for de norske distrikter), 15.09 – 

17.09.2006 
• NORFOs høstmøte, Gardermoen 19.09.2006 
• Zone Institute, Jönköping 21.09 – 24.09.2006 
• Intercitymøte, Grøm RK, Grimstad/møte m District Trainer, 29.11.2006 
• Rwanda-konsert i Flekkefjord kirke (jubileumsfest for Flekkefjord RK avlyst), 

11.02.2007 
• NORFOs Vårmøte, Gardermoen, 09.03.2007 
• RYLA-samling, Vindfjelltunet (møtte deltakerne, delte ut kursbevis), 22.03.2007 
• Inner Wheel’s distriktsårsmøte, Tønsberg, 24.03.2007 
• Distriktskonferanse i D 1410, Pori, Finland (repr for de nordiske distrikter), 

19.04 – 22.04.2007 
• Distriktskonferanse i D 2270, Finnsnes (repr for de norske distrikter, steppet inn 

p g a sykdomsforfall), 11.05 – 13.05.2007 
• Distriktskonferanse i D 2230, Szczecin, Polen (innbudt til å representere Norge 

på distriktets 10 års jubileum) 18.05 – 20.05.2007 
• Møte med GSE-team fra D 1290, Cornwall, Gimsøy RK, Skien, 22.05.2007 
• RI Convention, Salt Lake City, 16.06 – 20.06-2007 (*). 
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6. GUVERNØRENS KONTAKT MED KLUBBENE. 
 
Distriktets samtlige 46 klubber ble besøkt i perioden 14.august til 18. desember 2006. Til tross 
for at hun gikk i full jobb, var Anne-Grethe med på besøk til hele 30 klubber. Over alt var 
mottagelsen hjertelig, enten vi var sammen eller jeg møtte opp alene. Utgangspunktet for 
samtalene med president, sekretær, komiteledere og andre nøkkelpersoner, var også denne gang 
”Klubbens mål og planer”.  Frammøte til formøtene var gjennomgående meget bra og i de fleste 
klubbene var man godt forberedt. Det ble skrevet en relativt omfattende rapport fra hvert 
besøk. Kopi av denne ble sendt til hver klubb. Kopier vil også finnes i arkivmappen. Flere av 
AGene stilte opp til klubbesøkene i sine områder og var til stor hjelp og støtte. 
 
Guvernørens foredrag på de etterfølgende klubbmøtene var i form av en PowerPoint 
presentasjon med kommentarer. Med utgangspunkt i egne erfaringer med Rotary, ikke minst 
fra frivillig hjelpearbeid i Rotarys regi, prøvde jeg å formidle gleden ved Rotary og hvordan 
man får mer ut av medlemskapet ved å engasjere seg aktivt. Jeg trakk også fram det positive 
ved de forskjellige Rotary Fellowships. Eksempel var hentet fra det Fellowship hvor vi selv er 
medlemmer, nemlig IFMR. I tillegg ble det fokusert på RI-presidentens tema og 
satsingsområder, Deltakelse på Convention, TRF, ungdomsutveksling, CLP, NORFOs 
strategiplan, samt Handicamp 
 
Guvernørens Uke- og Kvartalsbrev 
 
Jeg valgte å fortsette ordningen med uke- og kvartalsbrev i rotaryåret 2006-2007. Det ble utgitt 
52 ukebrev og 4 kvartalsbrev. Følgende har i tillegg til Guvernøren bidratt til ukebrevene: 
IPDG Egil Omdal (2), DICO Per Magne Berget, koordinator for GSE/Round Trip Knut Børge 
Knutsen, PDG Jan M. Wesenberg, NORFOs koordinator for Ungdomsutveksling Herman Meier, 
PDG Nils-Petter Svanholm og PDG Edrund Olaisen. Hjertelig takk til disse! En takk også til Ivar 
Brynhildsvoll, NRK for flott jobb som redaktør av kvartalsbrevene. Så vel ukebrevene som 
kvartalsbrevene finnes på D 2290s hjemmeside:  http://d2290.rotary.no/  
 
Jubileer 
 
I desember 2006 rundet en av distriktets eldste klubber, Mandal RK 70 år. De valgte å markere 
dette i samband med juleavslutning i klubben, og sparer den store jubileumsfesten til de kan 
feire 75-årsjubileum. En annen sørlandsklubb, Flekkefjord RK, ble 60 år i mars 2007. Det var 
lagt opp til fest, men denne måtte dessverre avlyses p g a manglende oppslutning. De valgte også 
som alternativ å ha en mindre, intern markering, da i samband med klubbens 
sommeravslutning.  AG Tore Gullichsen representerte Guvernøren på begge de nevnte 
tilstelningene. Det ble gitt en pengegave fra distriktet til TRF, kreditert de respektive klubbene. 
 
7. MEDLEMSKAPSUTVIKLING 
 
Leder for Medlemsskapsutvikling IPDG Egil Omdal har laget følgende rapport:  
 
”Målet for dette rotaryåret var en netto tilvekst for distriktet på 46 medlemmer i henhold til den 
strategiplan som er laget for Rotary i Norge. Det vil si netto et medlem pr klubb. Resultatet ble en 
nedgang på 9 medlemmer slik at det totale medlemstall pr 30. juni 2007 endte på 2035. Et lyspunkt 
er at antall kvinner stiger og er nå 263 (en økning på 23). 
 
 Ser vi på utviklingen over året så var det en jevn nedgang fra 1.juli 2006 til februar 2007 for 
deretter å stige mot  30. juni 2007, etter at fokus ble satt på strategiplanen. 
 
NORFO har laget en vervingsbrosjyre " Her er Rotary International. Hvor er du?" som har vært, 
og vil være, til god hjelp for klubbene . 
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Innmelding av det månedlige frammøte på data har vært noe variabel, men alle klubbsekretærer 
bør nå være oppdatert på hvordan dette gjøres både til distriktet og til Rotary International” 
 
Det er ingen tvil om at det må tas initiativ for å snu den negative trenden. Det er bl a 
etter min mening viktig å få klubbene til å skjønne at skal man oppnå netto økning, så 
må langt flere rekrutteres enn kun antallet. Dette for å kompensere for avgangen. Den 
naturlige avgangen øker med økende gjennomsnittsalder. Dette forholdet blir det trolig 
ikke alltid tatt høyde for. 
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8. TJENESTEAKTIVITETER                                                                                                     
                                                                                                                                                      
OEU - komiteen 
 
District Trainer og leder av OEU-komiteen, Svein-Eirik Jensen har laget følgende rapport: 

BIDRAG TIL ”ÅRSRAPPORTEN 2006-07” FRA OPPLÆRINGS OG 
ERFARINGSUTVEKSLINGSKOMITEEN (OEU-KOMITEEN) 

INNLEDNING 
Guvernør Svein Aanestad fulgte i 2006-07 opp PDG Egil Omdals satsing på 
opplæring og erfaringsutveksling. Som ledd i denne satsingen ble ”Opplærings- og 
erfaringskomiteen for D2290” videreført. Komiteen har bestått av District Trainer 
(leder) og alle AG’ene. 
 
OEU-komiteen har i perioden fra 1/1-06 til 30/7-06 gjennomfør 3 telefonmøter, og 
behandlet 21 saker.  
 

OPPLÆRINGSSTRUKTUR FOR D2290 
Hovedmålet for OEU-komiteen i året som gikk, var utviklingen av en 
Opplæringsstruktur for D2290.  
Endringstakten er stor. Behovet for opplæring og erfaringsutveksling, blir mer og 
mer nødvendig for at vi skal klare å følge med. Opplæring i en organisasjon som 
Rotary med sin bredde, blir derfor nødvendig for at medlemmer skal få det utbytte de 
har krav på i vår forening. Kunnskap om Rotary gir større glede av medlemskapet, 
og økt aktivitet i klubben. Den minimum opplæringsstruktur som OEU foreslår for 
D2290, fokuserer på forskjellige målgrupper og anviser ansvarsnivå for 
opplæringsaktivitetene i klubb og distriktsorganisasjonen. 
 

OPPLÆRING AV KONTAKTPERSONER – ”SPESIALISTER” 
OEU tror det er nødvendig å styrke spesialistopplæringen i Rotary, og det er nødvendig å 
vurdere alternative opplæringsalternativer til Distriktssamlingen. OEU ønsker å prøve ut 
regionale spesialistseminarer av 2-3 timers varighet og innen 1 – 1,5 times kjøring fra 
hjemstedet. 
De kontaktpersonene - spesialistene som vi har valgt å fokusere på i første omgang, er 
sekretærer, kasserere, CICO, TRF kontakt (CRFC) og Ungdomskontakt (CYEO). Mangelen 
på kompetanse, opplæring og støtte i tillitsvervet,  fører ofte til usikkerhet og lite aktivitet. 
Vi tror derfor veldig sterkt at styrking av spesialistopplæringen, er en god 
investering for fremtidig aktivitet i klubbene. 
 

NORFO - KOMPETANSESENTERET 
På oppdrag av NORFO’s styre har DT D2290 og DT D2260 utredet mulig 
opplærings- og erfaringsutvekslingsstruktur for alle distriktene i Norge. Arbeidet ble 
avsluttet medio februar 2007. Det foreligger notater som dokumenterer vår 
innstilling. 
 



 21

PETS/DISTRIKTSSAMLINGEN 2006-07 
Det reviderte programmet for PETS og Distriktssamlingen fungerte bra, og 
tilbakemeldingene var gode. For PETS innebærer det nye opplegget fokus på 
planleggingen og gjennomføringen av rotaryåret samt informasjon og diskusjon om 
prosjekter en kan engasjere seg i og hvordan skape og spre aktivitet i klubbene. 
Informasjonsstoffet (TRF, RYLA, GSE og lignende) flyttes til Distriktssamlingen. 

Formen er korte innlegg, gruppearbeid og plenumssamlinger for oppsummering, som gir 
gode muligheter for idéutveksling og ettertanke.  
Det foreligger detaljerte kjøreplaner for gjennomføringen av PETS og Distriktssamlingen.  
 

ROTARYSKOLEN 

Kristiansand RK stiller til rådighet for klubbene i distriktet sitt introduksjons- og 
opplæringsprogram for nye medlemmer, Rotaryskolen. Programmet har som mål å gi nye 
medlemmer en kort innføring i Rotarys idé, organisasjon og arbeidsform. 
39 av distriktets 46 klubber har tatt i bruk Rotaryskolen. 

 
VIDERE ARBEID INN I 2006-07 

Løpende vedlikehold og videre utvikling av eksisterende materiale 
Viktig å få frem informasjon om og bruk av NORFOs utmerkede temahefter, samt 
bruken av NORFO’s hjemmeside. Ikke minst ”Kunnskapssenteret”. 
Fortsatt oppgradering og bedre vedlikehold av vår del av hjemmesiden 
(Erfaringsutveksling) 
Bedre kommunikasjon med klubbene (AG’ene) 
Bygge opp spesialistopplæringen 
Støtte til Guvernøren.  
 

Svein-Eirik Jensen, Districts Trainer 
Kristiansand, 4/6-07 
 

 
 
RYLA  
  
Arrangement av RYLA-seminar for 2006 – 07 satt langt inne. Det var vanskelig å få 
noen klubb til å påta seg dette, og på et tidspunkt trodde jeg faktisk ikke det skulle bli 
noe av. Gleden var derfor stor da Sandefjord Øst RK kom til unnsetning og sa seg villige 
til å stå for arrangementet. Jeg vil i den sammenheng framheve AG Brian Jacobsen og 
RYLA-kontakt Ragnhild Flåtten, som begge spilte en viktig rolle for å få dette i stand.  
 
Et særdeles vellykket RYLA-seminar kunne således gjennomføres på Vindfjelltunet 
Gjestegård 21. – 24.03.2007. Guvernørparet hadde selv gleden av å treffe kjekke unge 
seminardeltakere under middagen den 22.03.2007, og fikk æren av å dele ut kursbevis. 
Primus motor for arrangementet, Thor Asbjørn Andersen har laget følgende rapport: 
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SLUTTRAPPORT RYLA 2007  
 
På forholdsvis kort tid ble årets seminar planlagt. Dette medførte at man nok ikke fikk de 
største kanonene som forelesere. Men, som det fremgikk av deltakernes evaluering så gikk 
det greit.  
 
Hva mente ungdommene?  
 
Når det gjelder selve seminaret har ungdommene selv i sine evalueringer summert 
program, forelesere og opplegg så grundig at det er unødvendig for meg å si så mye mer om 
det. (Evalueringen var overveiende positiv). 
 
Hva mener vi?  
Når vi tok på oss arrangementet forstod vi at det var ønskelig med en kombinasjon av 
foredrag og plenumsdebatt. Ungdommene ble utfordret etter hvert foredrag og man hadde 
nok en form for plenumsdebatt. Men, som evalueringsskjemaet bekrefter; man vil heller ha 
større mulighet til en toveis dialog med foreleser underveis. Mer tid til spørsmål til 
foreleser.  
Flere av ungdommene var skeptiske når de ankom Vindfjell Gjestegård og så rommene. 
Enkelte hadde ikke dusj på rommet engang. Men, det tok ikke lange tiden før alle hadde 
funnet seg godt til rette. Man var tross alt ikke SÅ mye på rommet. Vertskapet var dyktige 
og hyggelige. Ungdommene disponerte de fellesrom de måtte ønske og maten var 
upåklagelig. Det var ingenting i umiddelbar nærhet som trakk dem vekk fra gjestegården. 
Derfor ble det også mye felles hygge og sosial kontakt disse dagene. Uteaktivitetene ble en 
suksess.  
Fra distriktet stilte Ragnhild Flåtten. Fra Sandefjord Øst RK stilte Dag Albertsen 
(president), Jørgen Karlsen (engasjert medlem) og undertegnede. Ragnhild og Jørgen var 
med onsdagen og torsdagen, mens Dag og undertegnede var til stede alle dagene.  
 Allerede første dag ble alle ungdommene tildelt oppgaver ut over det formelle programmet. 
Dette fungerte meget bra og ungdommene gjorde en kjempejobb.  
 
Deltakelse  
Takket være at flere klubber sendte to ungdommer ble det nok deltagere til at 
arrangementet kunne gjennomføres. Dette synes vi er litt urovekkende. Da vi selv kontaktet 
Sandefjord Videregående skole (den lærergruppen som bl.a. var engasjert i 
Ungdomsbedriftsprosjektet på skolen) fikk vi raskt spørsmålet om ”hvor mange vil dere ha 
med?”. Det er altså mange ungdommer som tilfredsstiller kriteriene til deltagelse på RYLA 
og samtidig er mer enn interessert i å kunne delta. Det kan derfor ikke være manglende 
kandidater som gjør at det ikke kom flere ungdom. Problemet må ligge på klubbnivå. Vi 
håper distriktet kan revitalisere klubbene og sikre god deltagelse i årene som kommer. 
RYLA er et ypperlig arrangement!  
 
Konklusjon  
RYLA 2007 ble et vellykket arrangement. Men, når det er sagt, så erfarte vi det samme som 
fjorårets arrangør, at foreleserne må følges opp helt frem til seminarstart.  
Til sist vil vi anbefale alle klubbene i distriktet å påta seg å arrangere RYLA. Det krever litt 
arbeid, men man får så utrolig mye igjen! Det å kunne tilbringe 3 døgn sammen med aktive 
og engasjerte ungdommer må rett og slett oppleves.  
 
Thor Asbjørn Andersen, RYLA-ansvarlig 2007  
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Ungt Entreprenørskap 
 
er et tema som PDG Nils-Petter Svanholm tok tak i, og som hans etterfølgere, inkludert 
undertegnede, har forsøkt å følge opp. Bl a ble klubbene under klubbesøkene oppfordret 
til å engasjere seg i dette. DGE Laila Lerum, gjennom sin koordinator for Ungt 
Entreprenørskap, Erling Reite, tok initiativet til at følgende brev ble sendt alle klubbene: 
 
 
 
Kjære Klubb-president!      15.05.2007 
 
Som distriktsguvernør ønsker jeg at alle rotarianere i vårt distrikt skal få en mulighet til å 
hjelpe frem ungt entreprenørskap – et engasjement som gir gjensidig glede og som utføres 
under vårt motto Lead the way – Gå foran, 
vis vei. 
  
Ungt Entreprenørskap  (UE) er et uttrykk som benyttes om ungdomsskoleelever, elever fra 
videregående skole eller studenter fra høyskoler og universitet, som skal utvikle en 
forretningsidé til en bedrift – gjerne kalt elevbedrift, ungdomsbedrift eller studentbedrift. 
 
Slike gründere uten bedriftserfaring, har behov for å prøve ut sine tanker og ideer med folk 
fra næringsliv og forvaltning – for eksempel en mentor. 
Gründere som vil utvikle en idé, starter gjerne opp sitt arbeid ved høstsemesterets 
begynnelse for å bli ferdige innen vårsemesterets slutt. Målet er å få presentert sitt 
”produkt” på den årlige fylkesmessen for UE. 
 
Organisering av ungt entreprenørskap har skjedd i regi bl.a. av NHO og LO,  og  i dag er 
det dannet en egen landsforening for UE  med lokalforeninger i hvert av våre fylker. De 
ønsker mer samarbeid mellom skole og næringsliv. Fylkesforeningene, sammen med 
skolene, hjelper gründere i gang. Et meget viktig element i startfasen er å etablere kontakt 
mellom gründerne og en eller flere mentorer. Fylkesforeningene ønsker derfor at flest 
mulig rotarianere kan melde seg som mentorer. Ytterligere informasjon om ungt 
entreprenørskap finner du på nettet:  www.ue.no 
 
Som president anmodes du derfor om å redegjøre for ungt entreprenørskap  
i din klubb og å oppfordre dine medlemmer om å melde seg som mentorer.  
 
Påmeldingsskjema og ytterligere opplysninger finner du under ovennevnte link 
Ta også gjerne kontakt med UE-koordinator Erling Reite i fall dere har noen spørsmål.   
 
Fra klubber som allerede er involvert i mentorrollen for ungt entreprenørskap, vil vi gjerne 
motta noen ord om erfaringer og omfanget av mentorvirksomheten.. 
 
 
Mvh 
 

Svein Aanestad       Erling Reite,  
DG, 2006 – 07       UE-koordinator

 svein.aanestad@c2i.net       ereite@c2i.net  
 



 24

Rotaract 
 
Det blir tatt et initiativ for å blåse liv i ideen med Rotaractklubber i vårt distrikt. Dette 
har vi hatt tidligere, men det har ebbet ut. Initiativtageren Niels Jørgen Andersen, 
Brevik RK, mener tiden er inne til å gjøre et nytt forsøk. Han har kommet med dette 
innlegget:  
 
Etablering av Rotaractklubber i området Aust-Agder, Vestfold og Telemark 

Hvorfor ?: 
Gi samfunnsengasjerte mellom 18 og 30 år mulighet for ledertrening, nettverksbygging og 
påvirkningskraft nasjonalt og internasjonalt gjennom Rotaract/Rotary nettverket. 

Det er allerede etablert 8 Rotaractklubber i Norge. Det er dessuten et ønske om å etablere  
3 Rotaractklubber i Rotary distrikt 2290 som omfatter Aust-Agder, Vestfold og Telemark. 
Engasjerte Rotarianere i Grenland har satt i gang prosessen med etablering av Grenland 
Rotaract.  

Tilbakemelding og begeistring fra etablerte Rotaractere gir grunnlag til å fremme 
muligheten for 3 Rotaractklubber i distriktet. 

Mål: 
Etablere 3 Rotaractklubber i distrikt 2290 innen 2010, eksempelvis i Kristiansand, 
Tønsberg/Sandefjord og Grenland. 

Nedenstående plan er forsøkt lagt opp som ønsket av ledergruppen i distriktet 2007/2008. 
Etter hvert som det samles erfaring, kan planene justeres så minst en Rotaractklubb kan 
etableres i 2008 og to klubber kan etableres 2008/2010. 

Hva ? 
På kort sikt: 

Innen 1 mars etableres det et samarbeid mellom engasjerte koordinatorer fra de 
deltakende Rotaryklubber i Grenland og koordinatorer Mathias Ekelund og Niels 
Peter Thorshaug fra Brevik RK. Hensikten er innen 1 april å registrere ca 50 
mentorer for kommende Rotaractere i Grenland. 

Innen 15.mars sørger Ragnhild Flåtten (Tønsberg/Sandefjord) og Niels Jørgen 
Andersen (Grenland) for hver tre potensielle Rotarac-byggere i sitt område. Erling 
Reite undersøker erfaringer og behov i forbindelse med Ungt Entreprenørskap. Alle 
møtes deretter senest primo april for å avtale plan for verving av Rotaractere.  

Ragnhild sørger for 2 engasjerte koordinatorer i egen klubb senest 15. mars. Sammen 
arbeider koordinatorene for at det utpekes koordinatorer i alle samarbeidende 
klubber i Tønsberg/Sandefjord innen 15. april. 

Det velges et tredje område i distriktet som informeres om erfaringene fra møtet med 
Rotaractbyggerne senest 15 april. Hvis dette er positivt, engasjeres koordinatorer i 
samarbeidende rotaryklubber i denne region senest 15. mai. 
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På langt sikt:  

Når et tilstrekkelig antall mentorer er sikret, settes det i gang vervekampanje av minst 30 
Rotaractkandidater i hver region. Vervekampanjen gjennomføres frem til ca en 
måned etter at nytt skoleår er startet høsten 2007. 

Når et tilstrekkelig antall potensielle Rotaractere er registrert, tilbys de i perioden høsten 
2007 til sommeren 2008 kunnskaper om Rotary og Rotaract samt trening i ledelse og 
utvikling av Rotaract. 

Senest ultimo 2007 er det lagt rammer for hvordan hver av de kommende 
Rotaractklubber kan sikres 
- program og aktiviteter som er attraktive og utviklende for deltakende Rotaractere 
- valg og bytte av mentor til hver enkelt Rotaracter når dette er aktuelt 
- rekruttering av nye Rotaractere og  
- internasjonal utveksling og nettverksbygging. 

Hvordan ? 
Programmet gjennomføres ved at kompetente Rotarianere engasjerer seg for å inspirere og 
støtte potensielle Rotaractere.  

Når ? 
Terminer fremgår som beskrevet under ovenstående avsnitt ”Hva ?” 

 
 
Ungdomsutveksling 
 
DYEO i D 2290 har laget følgende rapport: 
 
Årsrapport for Ungdomsutvekslingen i D 2290 for rotaryåret 2006/07. 
 
Drift 
Styret har i dette året bestått av Ivar Hauler Halvorsen (DYEO) Arendal RK, Ingborg 
Lykseth, Skien Vest RK og Stein Graff, Sem RK. Regnskapet føres av DYEO. Det har ikke 
vært ordinære styremøter, men saker har blitt løst telefonisk og på mail og ved samvær på 
representasjon. Det har vært et godt samarbeid med MDYEO Herman Meier på forskjellige 
nivåer.  
 
Representasjon av Styret. 
Styret har vært representert på distriktskonferansen, distriktssamlinger, PETS m.m. 
Distriktet var også representert på landssamlingen for utvekslingsstudentene på Bardøla, 
høsten 2006, og dette var også årets multidistriktskonferanse. Det har også vært deltagelse 
på forberedende møter og planleggingsmøter for den nye distriktsguvernøren og hennes 
organisasjon. DYEO er dessverre avskåret fra å delta på årets kurs for utreisende 
utvekslingsstudenter. Dette vil bli ivaretatt av den kommende DYEO Stein Graf. 
Representasjonen foran har vært ved DYEO samt innkommende DYEO. Det har også vært 
gjennomført flere klubbesøk for å promotere programmet. 
 
Antall studenter. 
D 2290 har dessverre igjen en reduksjon i antall studenter i Rotaryåret 2006/2007 sett i 
relasjon til forrige år. Vi har oppnådd kun 5 studenter ut/inn. For første gang på flere år er 
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D2290 ikke størst i antall studenter. Vår ambisjon er fortsatt å komme opp i 15 studenter. 
Siden landsvolumet er øket og vårt distrikt har gått ned, er det allikevel en nasjonal positiv 
trend. 
 
Arrangementer 
Våre studenter har deltatt på samtlige arrangementer som har vært avholdt for dem i løpet 
av året. På distriktskonferansen på Bolkesjø i september 06 var kun egne studenter 
(inbounds) samlet. Dette var en suksess for studentene, som hadde et godt samvær, og for 
Ungdomsutvekslingen, som fikk gjennomføre et ”primetime” opplegg på 
distriktskonferansen. (Takk til guvernør og hans team som ga oss rikelig tid.) 
Tilbakemeldingene fra konferansedeltagerne på banketten var overveldende.  
 
Ambassadørkurs 
Det ble ikke avholdt noe ambassadør kurs i D2290, våren 2007. Dette skyldes det lave antall 
studenter. 
 
Spesielle forhold 
Det har dessverre vært gjort en dårligere jobb fra DYEO dette året enn de foregående. Dette 
skyldes i hovedsak sykehusopphold samt en arbeidssituasjon med mye reiser, weekend- og 
kveldsarbeid. Mye av dette har dessverre ikke vært mulig å planlegge sammen med andre 
aktiviteter som dessverre har måttet nedprioriteres. 
 
Økonomi. 
Den årlige støtten fra distriktet/guvernøren er justert ned til kr 25.000 som mottas i disse 
dager. Nedjusteringen er gjort av DYEO uten ”press” fra distriktet. Dette skyldes igjen noe 
lavere aktivitet. Vi dekket de fleste kostnader for studentene ved samlingen på Bolkesjø 
(selve overnattingen ble dekket av distriktet). Dette skyldes blant annet at flere av de 
deltagende klubber ikke hadde budsjettert denne kostnaden. 
 
Arendal 4/6-07 
 
Ivar Halvorsen 
DYEO 2290 
 
Litauenkomiteen  
 
Leder, PDG Edrund Olaisen, har levert følgende rapport:                                                                              
 

Årsrapport fra Litauenkomiteen 2006-07 
 
Komiteen har i perioden bestått av: 
PDG Edrund Olaisen, Langesund RK (leder), PDG Christian Offenberg, Skien RK, Tormod 
Lislerud, Svelvik RK, Knut Børge Knutsen, Færder RK og Elling Michelet, Notodden RK. 
 
Komiteen har kommunisert via mail og telefon, og ellers har deler av komiteen hatt møter og 
samtaler i forbindelse med distriktets andre møter og samlinger. 
 
Økonomisk bæres arbeidet av støtte fra distriktet og støtte fra klubbene. Alle deltakerne bekoster 
selv sine reiser til Litauen.   
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”Julebussen” ble i år kjørt for 6.gang, og det er en like stor opplevelse for oss som er med som for 
mottakerne. Det var som vanlig julegaver, utstyr til barnehjem og familier, og utstyr til flere sentra 
for funksjonshemmede. Nøtterøy RK kjøpte en vaskemaskin som ble meget vel mottatt.   Årets 
forsendelse foregikk via Adax i Svelvik. Ved opplastingen i Langesund hadde vi hjelp av elever fra 
Bamble videregående skole som tok dette som en prosjektoppgave, og som en del av sitt arbeid med 
ungdomsbedriften på skolen.  
Årets tur hadde deltakere fra rotaryklubbene i Svelvik, Porsgrunn, Skien, Færder, Sandefjord Øst, 
Lågendalen og Langesund.  
 
Norsk aften er alltid like hyggelig, vennskap mellom enkeltpersoner, klubber og land forsterkes.  
Svelvik RK støtter 2 studenter på universitetet i Vilnius, Sande RK støtter en elev med 
yrkesutdannelse i Panevezys, enkeltpersoner i Langesund RK støtter en person med 
yrkesutdannelse. Via komiteen er det opprettet forbindelse mellom en av rotaryklubbene i Drammen 
(distrikt 2310) og en student i Pasvalys, som nå får støtte til utdanning. 
 
Sandefjord Øst RK har engasjert seg meget positivt, og skal nå være fadderklubb for ny rotaryklubb 
i Birzai, i tillegg til at klubben bidrar på annet vis. 
 
Planlagt tur for norske journalister til Panevezys ble utsatt, likeså planlagt besøk til Norge av 
komité og presidentgruppen i  rotaryklubbene i Panevezysområdet.  
Vår leder i Panevezys Juozas Becelis ønsket å redusere arbeidet, og Algimantas Lukocevicius har 
overtatt som leder. Becelis fortsetter som nestleder i komiteen og Regina som tolk. Målet er å ha et 
eller to møter i året mellom komiteen fra Norge og komité og presidentgruppe fra Litauen. 
 
Etter hvert som Litauens økonomi bedres og forholdene endrer seg, vil komiteen søke å tilpasse 
arbeidet tilsvarende. Vi har fått forespørsel fra Ukraina og Hviterussland og vil vurdere hva som 
eventuelt kan gjøres der, kanskje i samarbeide med rotaryklubbene i Litauen. 
 
Komiteen har godt samarbeid med klubbene i Panevezys området, og vi har tett og god kontakt med 
ambassadene i Vilnius og i Oslo. 
 
Arbeidet er givende, fredsskapende, det gir håp for mange, og det favner mange av Rotarys ulike 
arbeidsområder. 
 
Stathelle, 16.juni 2007 
 
For Litauenkomiteen 
Edrund Olaisen 
 (leder) 
                                                                                                                                                    
GSE-utveksling med D 1290, Cornwall, UK 
 
Vårt distrikt hadde så å si en avtale om GSE-utveksling i lomma. Den var med D 1460 
og gjaldt utveksling med Litauen. Da så avtalen røyk, var gode råd dyre. Det var da jeg 
fikk ideen å henvende meg til noen av guvernørene vi skulle møte på ”Homestay” i 
Florida i forkant av International Assembly i San Diego. DGE Graham Hickman i D 
1290 viste seg å være i samme båt, og positiv, slik at vi kunne bare kunne ”sementere” 
avtalen da vi møttes i USA i februar 2006. 
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OUTBOUND: 
 
Teamleder Elling Michelet, NRK har laget denne rapporten: 
 
GSE-TEAM FRA D 2290 TIL D 1290, CORNWALL, APRIL 2007  
 
Group Study Exchange (GSE) er et meget omfattende opplegg, med mange involverte 
parter. Det norske teamet bestod av fire personer: elektriker/brannmann/redningsmann 
Rune Haugvik Hansen, politiinspektør Trine Merete Taraldsen, landskapsarkitekt Morten 
Klokkersveen, og reiseleder/lektor/pensjonist Elling Michelet. Turen varte fra 2. til 30. 
april, og vi besøkte 10 ulike klubber i D 1290, som består av Plymouth og Cornwall. Vi 
bodde privat og hver for oss, dvs. at ca. 40 familier har huset oss. De 10 klubbene vi besøkte 
laget individuelle ”vocational programs” for utvekslingsstudentene, dvs. 10 for hver, og 
noen færre for reiselederen (bl.a. pga. skole/påskeferie). I tillegg til innkvarteringen og den 
yrkesmessige delen av programmet, kommer en rekke sosiale tiltak: klubbaftener, utflukter, 
pub-besøk og ulike selskap vi deltok i. Vi står i stor takknemlighetsgjeld til en mengde 
rotarianere (og deres ektefeller!) for dette meget omfattende programmet.  
 
Som en del av forberedelsen for turen så vi på våre egne jobbsituasjoner: hvilke mangler, 
frustrasjoner, endringsbehov og muligheter vi så for oss, med tanke på å finne ut hvordan 
våre ”opposite numbers” i Cornwall så på de samme aspektene. Vi laget også et opplegg der 
vi presenterte oss for våre vertskapsklubber – PowerPoint, sang, og dramatisert 
folkeeventyr gikk inn i det.  
 
Vi fikk til sammen en fantastisk opplevelseserfaring av turen. Et slikt opplegg som GSE 
ville aldri ha kommet i stand hvis det ikke var for den yrkesrettede delen, som var meget 
givende for oss. Men det viktigste utbyttet var likevel på det menneskelige plan: vi traff 
kompetente yrkeskolleger som også er engasjerte rotarianere. Vi fikk ikke bare et nettverk 
av spennende yrkeskolleger, men gode vennskap ble etablert.  
Av de opplevelsene vi hadde sammen, er det noen som gjorde helt spesielt inntrykk. Blant 
dem er besøket til ”The Eden Project” – et tidligere dagbrudd som er blitt et futuristisk 
opplevelsessenter. The Minack Theatre er et utendørs teater i en bratt klippehage ut mot 
havet: et enestående anlegg, med store teaterforestillinger gjennom hele sommersesongen. 
Besøket ved Shelterbox-senteret for katastrofeberedskap var helt uforglemmelig: 
velorganisert for øyeblikkelig hjelp til katastrofeområder, en stor og voksende suksess. Alle 
rotarianere bør få kjennskap til dette initiativet som man kan bli med på, individuelt eller 
som klubb.  
GSE er -- som en ser -- et meget omfattende opplegg der en kan få skikkelig uttelling på 
Rotary som nettverksorganisasjon av engasjerte yrkesfolk. Det gir gjensidig stort utbytte; 
det er kanskje særlig de som gir, som får.  
 
For GSE-teamet,  
Elling Michelet, teamleder  
 
INBOUND: 
 
Vårt distrikt tok i mot et flott team fra Cornwall i mai 2007. Selv fikk Guvernørparet 
anledning til å treffe teamet på klubbkveld i en av vertsklubbene, Gimsøy RK. Under 
følger utdrag sakset fra en artikkel jeg skrev til Distriktets kvartalsbrev: 
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MØTE MED GSE-TEAMET FRA D1290, UK  
 
Fire av distriktets klubber var involvert, og alle synes å ha gjort sitt ytterste for at gjestene 
fra Cornwall skulle få mest mulig ut av oppholdet. Det har blitt en tradisjon at man får 
anledning til å oppleve vår nasjonaldag, 17. mai, og denne gangen ble det Larvik som fikk 
æren av å vise hva denne dagen betyr for oss nordmenn, og da særlig barna.  
 
Første uka var Nøtterøy RK vertsklubb. Programmet var variert, og det ble også bl a tid til 
et Oslobesøk. Neste klubb ut var Larvik, der det som nevnt ble anledning til å oppleve 
nasjonaldagen. Deretter fulgte Gimsøy RK, og det var her at Guvernørparet, sammen med 
teamleder fra vårt eget team, Elling Michelet, dro for å møte teamet.  
 
Gimsøyklubben hadde lagt opp til festmøte med deilig selvlaget kalkunmiddag og stor 
stemning. Det viste seg at det engelske teamet hadde hatt et frafall, på samme vis som det 
som reiste ut fra vårt distrikt. Vi møtte således tre feiende flotte unge kvinner sammen med 
lederen, politimannen Phil Bullen fra Bodmin RC. Den ene av jentene, Ally, var også 
tilknyttet politiet, mens de andre hadde ledende stillinger i offentlig forvaltning. De ga en 
flott presentasjon, der vi fikk del i deltakernes daglige liv, i jobbsammenheng og i 
”familiens skjød”, som det heter. Det var et fint samspill mellom jentene i teamet på den 
ene siden, og lederen Phil på den andre. Han sa da også at det var en smal sak å skulle lede 
en slik flott gruppe.  
 
Siste vertsklubben var Lillesand RK, som bl a sørget for at teamet kom seg vel på flyet 
tilbake til Cornwall. Vi mottok en liten rapport fra president Anders Emanuelsen: 
 
Lørdag avsluttet vi GSE for våre fire venner fra Cornwall. De kom seg på flyet og vi fikk 
raskt bekreftet at de kom vel hjem.  
Da vi mottok dem skjønte vi raskt at programmet hadde vært rimelig hektisk for dem, og vi 
la vekt på å tilpasse for litt ”fri” innimellom. 
Bortsett fra at vi hadde dårlig vær det meste av tiden og at det la en liten demper på 
inntrykkene fra omvisningene våre, hadde vi det veldig hyggelig. 
Ettersom møtedagen vår er mandag og det denne gang var fri pga. pinse, ble det offisielle 
klubbmøtet lagt til torsdagen med grillfest hos en av våre. 
En meget vellykket kveld der også PDG Edrund og distriktets koordinator for GSE/Round 
Trip Knut Børge var til stede. Vi fikk da en fin presentasjon av de fire gjester. Vårt inntrykk 
er at de var tilfreds med opplegget vi fikk til. Vi føler virkelig at vi har fått nye venner i 
Cornwall. 
 
Roundtrip 
 
Koordinator for Roundtrip 2006 – 07, Børre Nilssen, har levert følgende rapport: 
 
 D2290 arrangerte Roundtrip i perioden 8. - 22. august 2006 under mottoet: 
”Media, Sea and Mountain”.  Vertsklubber var denne gang Kvinesdal, Skien Vest og 
Færder. 
13 europeiske ungdommer i aldersspennet 18 - 22 år deltok.  Ungdommene kom fra 13 
ulike land: Tyrkia, Frankrike, Belgia, Litauen, Egypt, Spania, Israel, Ungarn, Kroatia, 
Slovakia, Serbia, Tyskland og Russland. 
Kjønnsfordelingen var 7 jenter og 6 gutter. 
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En merkbar trend de to siste år er at det kommer stadig flere påmeldinger fra østeuropeisk 
ungdom.  Dette skaper en ekstra utfordring mht. inn- og utreise til / fra våre lokale 
flyplasser (Kjevik og Torp), da alle helst skal komme og returnere til samme tid for å få 
greiest mulig transport for mottagende og avgivende klubber.  Med god planlegging og 
kommunikasjon med den enkelte deltager i forkant fungerte dette helt etter planen denne 
gang. 
Værmessig ble turen "midt på treet", med både sol og regn, og en periode med litt kalde 
sommerdager.  Det ble derfor litt lite badeliv, men ungdommene fikk oppleve mye flott 
norsk natur både ved sjø og fjell. 
Dessuten ble det besøk på mediasenteret i Kvinesdal, Ibsens Venstøp i Skien, fjellvandring 
og gruvebesøk i Kvinesheia, båttur og fiske i Tønsbergfjorden, shopping og sightseeing i 
Oslo og mye sosial moro.  Flere av ungdommene tilbakemeldte at de hadde en 
opplevelsesrik tur og knyttet gode vennskapsbånd til vertsfamiliene og hverandre. 
D2290 kan se tilbake på nok en vellykket Roundtrip... 
 
Mvh Børre 
 
 
I tillegg et lite innspill fra en av vertsklubbene, Færder RK (skrevet av Gisle Bjørnstad) 
 
” Oppsummering”: 
 
Normalt hyggelige ungdommer, som ikke skapte problemer. 
Erfaringene tilsier at de ønsker mest mulig samvær med hverandre, egenaktivitet og ikke så 
mye sightseeing. På den annen side så er vel sistnevnte noe de vil se tilbake på med glede i 
ettertid.  På den bakgrunn mener jeg personlig at vår blanding var riktig. Et lite problem 
var imidlertid at noen av aktivitetene var like fra klubb til klubb. F. eks frilandsmuseer. Ved 
neste runde vil det være en fordel at vertsklubbene koordinerer sine aktiviteter bedre. På 
den annen side så var det sikkert ingen av ungdommene som hadde vondt av litt ekstra 
kultur. 
 
Rotary World Peace Scholarship                                                                                                
 
Vår student, Stian Jensen, begynte sine studier ved University of Bradford, England i 
september 2005. I mai 2006 fikk han sin mastergrad på en tredjedel av den tiden hans 
stipend går over. Allerede før han var ferdig med studiet ble han tilbudt en 
betydningsfull jobb i Forsvarsdepartementet. Distriktet følger opp studenten ved AG 
Ingrid G. Berget. 
 
 
 
 
 
 
9. THE ROTARY FOUNDATION  
 
Bidrag til TRF i form av “Annual Giving” var for året 2006 – 07 USD 47.046. Dette er 
nesten USD 3.000 mer enn hva som ble innrapportert som mål for klubbene. Det 
tilsvarer USD 23,10 pr medlem (fordelt på 2037 medlemmer). Resultatet tilsvarer 
noenlunde det som ble oppnådd for fjoråret. 
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PDG Edrund Olaisen, leder av Distriktets TRF-komite, har laget følgende rapport: 
 
TRF – THE ROTARY FOUNDATION - i D 2290 
 Rotaryåret 2006-07 
 
TRF har også i år hatt et godt år i distrikt 2290. 
 
Komiteen har bestått av PDG Edrund Olaisen, leder (DRFCC), Langesund RK, PDG 
Anders Skipenes, Ulefoss RK,  Odd Svang-Rasmussen, Tønsberg RK og Ole Devold, 
Tvedestrand RK. 
 
Komiteen har i hovedsak kommunisert via telefon og mail, i tillegg deltatt på 
informasjonskvelder og gjennomført TRF-seminar i Tønsberg og Skien. Seminaret som var 
planlagt i Kristiansand ble utsatt.. 
 
Stadig flere klubber har satt TRF på dagsorden, og det gjenspeiles både via økte 
innbetalinger til fondet og økende antall klubber som ønsker å bruke fondets muligheter til 
finansiering gode rotaryprosjekter lokalt og internasjonalt. 
Økt kunnskap gir økt interesse og også forståelse for hvor viktig det er å støtte TRF,  fondet 
vårt, som er ryggraden i alt rotaryarbeid.  
 

MG – Matching Grant 
 
Rotarianere i Grenlandsklubbene har vært involvert i distriktets prosjekt i Kenya. Prosjektet 
ble vellykket avsluttet våren 2007. 
Kristiansandklubbene har samlet seg om et flott prosjekt i Walvis Bay, Namibia. 
Sem RK arbeider med et prosjekt i Tanzania, men måtte utsette prosjektet på grunn av 
kapasitetsproblemer i mottakslandet. 
Horten jobber med sitt store prosjekt på Balkan. 
PDG Nils-Petter Svanholm er ofte i Syd-Afrika, og gjennom hans lokale rotaryklubb ble vi 
kjent med et stort skoleprosjekt som distrikt 2290 støtter.   
Flere klubber planlegger nå egne prosjekt lokalt og internasjonalt. 
 

DSG – District Simplified Grant 
 
Det kom fem søknader til DSG, og rotaryklubbene i Tvedestrand, Skien og Ulefoss fikk 
innvilget søknad om midler til lokale prosjekt med til sammen NOK 14.000.- 
 
Innbetalingen til fondet totalt for året 2006-07 er USD 51.186,75.  
DG Svein har på sine klubbesøk gitt førstehånds informasjon om hva som egentlig kan 
gjøres ved hjelp av fondsmidler, og hans og Anne-Grethes erfaringer som frivillige 
rotaryarbeidere har gitt medlemmene verdifull kunnskap om fondet. 
 
Stadig flere klubber støtter fondet med innbetalinger, og er samtidig klare for spennende og 
samlende prosjekter ute og hjemme. Vi ser fremtiden lyst i møte. 
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10. COL – COUNCIL ON LEGISLATION 
 
Rotarys Lovråd samles i Evanston hvert 3. år, og i 2007 var det klart for en ny samling. 
PDG Edrund Olaisen var valgt som vår representant til Lovrådet. Hun har laget denne 
rapporten: 
 
LOVRÅDET – CoL - Council on Legislation  
 
Så er det der igjen, enda noen bokstaver å forholde seg til. Det er viktige bokstaver, for bak 
CoL skjuler seg ”Rotarys storting”. 
Hvert tredje år samles representanter fra hele verden for å finne ut av ting og ta stilling til 
hvordan vår rotaryverden skal se ut i tiden framover.  Og det er spennende dager. 
Først må vi finne ut av hvordan amerikansk jus er, så må vi konsentrere oss for å finne ut 
av det som skjer, og hva egentlig den siste ”amendment to the second amendment” betyr i 
praksis.  
Å stemme med kort der ordstyrer (Mister chairman, orden skal det være!) ser ut over salen 
og tar en rask vurdering om det er flest røde eller grønne kort, det er også en ny erfaring. 
Ved en anledning der det ble forlangt elektronisk avstemning, endret resultatet seg. 
Jojomensann, mye spennende! Simultantolkene gjør en kjempejobb. Det ble tolket på syv 
språk, og det tar tid, når både lovforslag, svar og alle kommentarer skal tolkes. Så skal 
ytterligere kommentarer gjennom samme prosedyre. Vi ser hvor forskjellig vår 
rotaryverden er, både ut fra lovforslag og ut fra holdninger til alle lovforslag.  
Men den aller viktigste erfaringen vi gjør, på denne og på alle internasjonale samlinger og 
møter, det er vissheten om at vi kan greie å bygge på et felles grunnlag TROSS ALLE 
FORSKJELLER!  
Vi blir kjent, lærer å forstå hverandre og hvorfor det ene landet eller den ene regionen 
tenker og mener som de gjør. Da er vi tilbake til noe av det aller viktigste i Rotary: Vi må 
bidra til å skape møteplasser, steder der mennesker kan komme sammen og snakke, bli 
kjent og bygge vennskap. For vennskap må bygges. Det kommer ikke dalende ned. 
Vennskap er som ekteskap: Det er en jobb, det må gjøres noe, det må ligge velvilje og ønske 
om den andres vel bak alt vi gjør. Og så må vi snakke sammen. I så måte er alle 
internasjonale samlinger av det gode. 
Vi starter med bekjentskap – bygger vennskap og høster fred. 
 
Og Leif H. Kvaale, D 2250 har laget denne kortversjonen av det som ble vedtatt på CoL: 
 
Noen viktige vedtak frå COL-2007: 
  
COL-2007 hadde oppe til behandling 361 saker – 183 resolusjoner og 178 
lovendringsforslag.  
Her finner du noen av de lovendringer og resolusjoner som berører distrikter, klubber og 
enkeltrotarianere mest: 
 

 
Det ble innført 2 nye medlemskategorier: 

- personer i offentlige verv /samfunnsengasjement 
- Alumni 

og  offentlig verv kan nå være egen klassifikasjon 
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Endringer i frammøtereglene: 
- Et medlem må møte i eller ”make up” for minst 50 % av klubbens regulære 

møter i hvert halvår - og ha minst 30 % fremmøte i egen klubb hvert halvår 
- Tidspunktene for ”make up” ble utvidet til 21 dager før eller etter tiden for det 

regulære møtet 
 
Valg av klubbpresident: 

- Hvis ny klubbpresident ikke blir valgt - eller valgt klubbpresident ikke møter på 
PETS /distriktssamling / ei heller sender representant til disse, må sittende 
president fortsette til en etterfølger som har deltatt på PETS/distriktssamling 
eller fått opplæring akseptert av innkommende guvernør  -  er klar til å overta. 

 
Valg av distriktsguvernør 

- Skal nå velges tidligst 36 måneder og seinest 24 måneder før inntreden som DG. 
 
Nominasjon av representant til CoL 

- Det bør nedsettes en nominasjonskomite for valg av representanter til COL 
 

Distriktets budsjetter kan nå vedtaes på PETS – med tilslutning fra ¾ av de 
tilstedeværende innkommende presidenter. 

 
Økt per capitaavgift til RI: 
 2007-08: US$ 23,5 pr. halvår  minimum US$ 235 pr klubb 
 2008-09: US$ 24,0 pr. halvår  minimum US$ 240 pr klubb 
 2009-10:  US$ 24,5 pr. halvår  minimum US$ 245 pr klubb 
 2010-11:  US$ 25,0 pr. halvår  minimum US$ 250 pr klubb 
Det skal nå betales pr. capitaavgift til RI for nye medlemmer fra første måned.  
 
Nominasjon av president i RI: 

- Nominasjonskomiteen ble utvidet til å bestå av 34 medlemmer – 1 fra hver sone. 
 
Her er noen av resolusjonene: 

- en resolusjon om at utrydding av Polio skal ha topp prioritet i organisasjonen til 
målet er nådd. 

- en resolusjon om å be styret i RF å redusere minimumsgrense for Matching Grant 
prosjekter fra 5.000 til 2.500 US$ 

- en resolusjon om å be styret i RF om å tillate at 30 % av District Designated Fund 
kan brukes til District Simplified Grants 

- en resolusjon om å be The Board vurdere å inkludere hindi som offisielt rotaryspråk 
- en resolusjon om å be The Board vurdere å anerkjenne russisk som offisielt RI-

støttet språk  
- en resolusjon om å be The Board vurdere å lyse ut en konkurranse om ny 

Rotaryhymne 
 
 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 



 34

 
 
 
11. REGNSKAP /REVISJONSRAPPORT 
 
Regnskapet for 2006-2007 er gjort opp med et overskudd i overkant av kr 80.000. 
(Vedlegg E, s 46). Det presiseres at regnskapet i skrivende stund (06.08.2007) enda ikke 
er revidert. Revidert regnskap sammen med revisjonsrapport vil ettersendes/legges ut 
på distriktets hjemmeside i god tid innen Generalforsamlingen. 
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12. GUVERNØRSKIFTE 2007 
 
Guvernørskiftet fant denne gangen sted i tradisjonsrike omgivelser på Heddal Bygdetun 
lørdag den 30. juni 2007. Til stede var tidligere distriktsguvernører, medlemmer av 
distriktsorganisasjonen og representanter for både Notodden RK og Porsgrunn RK. Og 
sist, men ikke minst: de to hovedpersonene med sine respektive ledsagere. 

 
(Fremdeles) DG Svein oppsummerer sitt   Ny DG, Laila, får overrakt 
 Rotaryår. Anne-Grethe lytter oppmerksomt   guvernørkruset. Lykke til! 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bakre rekke, fra venstre: 
DGN Fred Schwabe-Hansen, PDG Jan M Wesenberg, PDG Nils-Petter Svanholm, 
PDG Egil Omdal, IPDG Svein Aanestad  
Forreste rekke, fra venstre: 
DGE Per A. Filseth, DG Laila Lerum, PDG Edrund Olaisen     
(PDG Finn Otterstad var reist da bildet ble tatt)                                                                  
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13.TAKKEBREV FRA RI PRESIDENT  WILLIAM B. (BILL) BOYD  
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14. EPILOG 
 
Jeg ble av min etterfølger, Laila, bedt om å oppsummere mitt Guvernørår på PETS 
2007. Jeg har valgt å ta med nevnte innlegg som avrunding av Årsberetningen:  
 

Erfaringer fra Guvernøråret som var----- 
Oppsummering basert på innlegg holdt for de påtroppende presidenter på PETS 

(President Elect’s Trainng Seminar) i Bø og Arendal i mars 2007 
 
Erfaringer fra mitt presidentår – sto det i programmet for PETS som jeg fikk tilsendt. Var 
dette en glipp? Trolig skulle det ha stått ”….fra mitt Guvernørår – så langt….” Men når det nå 
en gang sto ”svart på hvitt” er det fristende å nevne noen få ord om mitt presidentår, som er så 
langt tilbake at jeg nærmest har glemt (les: fortrengt) det…. Jeg var nemlig langt fra tilfreds 
med presidentåret. Jeg hadde søkt om opptak til et masterstudium, ettårig, og ekstremt 
konsentrert, ved UiO. Jeg hadde ikke regnet med å få plass, men da så skjedde, syntes jeg ikke 
jeg kunne la det gå fra meg, selv om det ville kollidere med mitt presidentår i Rotary. Jeg tok 
kontakt med han som da skulle bli Guvernør, Finn Backer Midbøe fra Flekkefjord. Han så 
helst at jeg sto løpet som president, og heller trakk veksler på min etterfølger. Slik ble det, og 
etterfølgeren gjorde for så vidt en hederlig jobb. Men det ble langt fra slik jeg hadde sett det 
for meg. Kanskje dette har vært en medvirkende årsak til at jeg var positiv til å ta utfordringen 
og stille som Guvernør? Et ønske om å ”rette litt opp på fadesen…” 
 
Hva så med Guvernøråret? Jeg brukte mye tid som DGE (District Governor Elect), før turen 
til USA og ”Guvernørskolen”, på å samle en komplett liste over alle PE’ene, (President Elect 
eller Innkommende President), og også innkommende sekretærer og kasserere. På den måten 
kunne jeg legge dem inn som grupper i adresselisten. Jeg var påpasselig med å kontrollere at 
alle virkelig leste epostmeldingene og at alle adressene fungerte. Jeg har også passet på å 
oppdatere listene når jeg har fått melding om forandringer. 
 
Mine to nærmeste forgjengere praktiserte ”Ukebrev” kombinert med kvartalsbrev i stedet for 
månedsbrev, som er det mest vanlige. Dette var jeg nok litt skeptisk til i utgangspunktet, men 
besluttet å fortsette praksisen. Til nå må jeg si det har vært en suksess – sett fra mitt ståsted – 
og alle tilbakemeldinger har også vært positive. Opplysninger, nyheter og påminnelser kan 
komme ut mens de enda er ferske og aktuelle, og jeg kan hekte vedlegg til utsendelsesmailen. 
Man blir bundet, ingen tvil om det. Det minner litt om å ha husdyr som krever regelmessig 
mat og stell. Man har presset på seg, men det har nærmest blitt en vane. Det synes som om 
Laila velger å fortsette med dette. Det til tross for at hun er yrkesaktiv. Men så er også dette 
noe som kan delegeres! 
 
To ting særlig, kunne og burde ha vært bedre: for det første klubbenes overholdelse av frister 
og forpliktelser. Jeg har, og det samme gjelder Distriktssekretær og -kasserer, brukt altfor mye 
tid og energi på å mase og purre. Riktig nok er det en ”jungel” med rapportering til ulike 
instanser og nivå i organisasjonen. Det jobbes hele tiden med en forenkling av dette, uten at 
det riktig har lyktes. For det andre gjelder det kommunikasjonen innad i klubbene. Mange 
steder synes kommunikasjonen mellom president, sekretær, kasserer og styret å svikte. Ting 
legges til side: ”……det kan vi ta siden, det haster ikke sånt…!” – og så blir det glemt eller 
fortrengt. Et menneskelig trekk, men en farlig praksis….. 
 
Jeg var ganske spent foran PETS-samlingen for mer enn ett år siden. Det er liksom ”ilddåpen” 
for en innkommende Guvernør. Jeg fikk den riktig gode følelsen først etter andre samling. 
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Den første, i Bø, gikk litt ”over stokk og stein”. I alle fall satt jeg igjen med følelsen av at 
regien burde vært strammere. Mye ble justert inn til andre samling, i Arendal. Det meste av 
opplegget, ikke minst presentasjonen av CLP (Club Leadership Plan) ble ypperlig tatt hånd 
om av District Trainer Svein Eirik Jensen. Hans tilnærming fikk nok bukt med mye av 
skepsisen til omorganisering på klubbplan hos de vordende klubbpresidenter! Jeg har i det 
hele tatt mye å takke ham for…. 
 
Klubbesøkene. Besøksrunden ble nok til tider i tøffeste laget. Men utrolig givende! Anne-
Grethe rakk å få bli med på de fleste, og det opplevdes som fint. Hun var med på besøk til 30 
av 46 klubber til tross for at hun gikk i full jobb. Mottakelsen var alltid hjertelig, enten vi kom 
sammen eller jeg var alene. De fleste klubber gjør noe ekstra ut av guvernørbesøket, og det 
ble mange hyggelige stunder og lekre måltider. På formøtene gikk det fram at noen 
presidenter tok oppgaven mer alvorlig enn andre, det skal ikke underslås. Enkelte imponerte 
stort, med betydelig engasjement og grundige forberedelser. Det var tydelig at de hadde startet 
tidlig med forberedelsene til sitt presidentår. Jeg fulgte det gamle og velprøvde opplegget for 
formøtene, med gjennomgåelse av skjemaene ”Klubbens mål og Planer” som presidentene på 
forhånd hadde fylt ut. Dette kan nok gjøres på flere måter, og det er ikke umulig at Laila vil se 
på alternative løsninger….. 
 
AG-ene (Assisterende Guvernører) har vært til uvurderlig støtte, ikke minst i forbindelse med 
klubbesøkene, der de stort sett har stilt opp, enkelte på samtlige besøk i sine områder. De gjør 
også en stor innsats som gruppeledere på samlingene. De har vært rundt i klubbene og 
orientert, ikke minst om CLP. De har også representert Guvernøren, der jeg ikke har hatt 
anledning å stille, f eks på jubileer. Jeg kunne nok ha benyttet dem enda mer og rådført meg 
med dem i større grad.. De har, imidlertid, sammen med District Trainer, utgjort det han har 
kalt for OEU (komiteen for Opplæring- og Erfaringsutveksling). Her har det vært atskillig 
aktivitet gjennom hele Rotaryåret. Kommunikasjonen har i stor grad foregått v hj a 
telefonkonferanser. Som pensjonist har jeg hatt tid og anledning til å gjøre mye selv. Laila vil 
være i en litt annen situasjon, og vil nok ha et større delegeringsbehov. Og hvem er da 
nærmere enn AG’ene? 
 
Noen klubber gir ut måneds- eller ukebrev, noe jeg hele tiden har oppmuntret til. Det er viktig 
å få referert møter og aktiviteter, for så å lagre dem elektronisk for ettertiden. Jeg har bedt om 
å komme på mailinglisten for sånne publikasjoner, og har brukt en god del tid på å lese dem. 
Mange nyttige og interessante innspill, som jeg til dels har kunnet bringe videre i mine 
ukebrev.. 
 
Etter hvert har jeg følt at presidentene som gruppe har kommet meg nærmere – det er ”mine” 
presidenter. Dette ble forsterket på det såkalte Presidenttreffet i januar -07. Jeg synes dette ble 
en overmåte vellykket samling. Det var topp motiverte og godt sammensveiste medarbeidere 
som samlet seg med stor iver om problemstillinger og temaer som var på dagsorden. Settingen 
var avslappet på den måten at man kunne være trygge på hverandre. Lagånd er kanskje et ord 
som best beskriver stemningen… 
 
Det har vært mange høydepunkter, og det fører for langt å trekke fram alle. Men jeg må nevne 
Distriktskonferansen på Bolkesjø først i september 2006. Det ble til noe jeg aldri skal 
glemme, ikke bare vellykket, men en kjempeopplevelse. Her gjorde min klubb, Notodden RK 
(NRK) en innsats det står respekt av.  Jeg tror aldri jeg har vært borti en mer entusiastisk 
gjeng enn de som utgjorde arrangementskomiteen, med Gunnar Bergskås i spissen. Jeg er stor 
takk skyldig! 



 39

 
Når det nå går mot slutten for meg og ”mine” presidenter, føles det temmelig vemodig. Men 
slik er det i Rotary: noen kommer, noen går… Rotary-hjulet dreier en omgang, og så er nye 
koster i gang! Jeg vil ønske både dere og Laila og hennes stab lykke til med det som skal bli 
deres Rotaryår! 
 
Hva så med meg? Betyr PDG ”Past Dead and Gone”? Det tror jeg ikke. Det som står aller 
først på programmet er Convention i Salt Lake City. Så følger Guvernørskifte i Heddal den 
30. juni. Fram mot Distriktskonferansen i Porsgrunn i begynnelsen av september er det å få 
avsluttet og revidert regnskapet og laget en Årsberetning. Jeg er også stadig med i Distriktsråd 
og i Lailas organisasjon, samt i egen klubb. Og på senhøsten setter vi kursen for Afrika, 
nærmere bestemt Kenya. Vi går på en ny periode med frivillig arbeid for Rotary – den tiende i 
rekken! Dette ser vi fram til! Og det betyr at Rotaryaktivitet vil holde seg i forgrunnen. Det 
blir ikke snakk om å stuve den bort i en skuff og la den støve ned…… Jeg vil gjerne fortsatt 
kunne si med PRIP Frank Devlyn: ”Rotary is the crown jewel of service clubs. And my life 
has never been the same since I became a Rotarian” 
 
God Sommer! 
fra Svein 
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KLUBBPRESIDENTER, Distr. 2290,  2006 – 2007 

 
KLUBB PRESIDENT 2006 - 2007 Adresse 

Arendal RK Ivar Bollmann Pedersen Lofstad, 4812 Kongshavn 
Borre RK Halvard J. Eik Eik Gård, 3186 Horten 
Brevik RK Tore Paulsen Fjordgløttveien 33, 3941 Porsgrunn 
Bø RK Anund Holte 3810 Gvarv 
Farsund RK Erik Antoni Bogaard 4560 Vanse 
Flekkefjord RK Tor Harald Kristiansen Strandgaten 38, 4400 Flekkefjord 
Færder RK Vigdis Kittang Ramstad Sidensvansvn. 9, 3142  Vestskogen 
Gimsøy RK Arve Andreassen Arne Garborgsgt. 52, 3718 Skien 
Grenland RK Petter Hals Storgt. 102, 3921 Porsgrunn 
Grimstad RK Axel B. Githmark Grooseveien 79, 4879 Grimstad 
Grøm RK Ivar Vatne Rønnes, 4885 Grimstad 
Holmestrand RK Espen Andresen Ekornstien 10, 3080 Holmestrand 
Horten RK Zvonimir Vojtulek Falkenstensv 17, 3183 Horten 
Jarlsberg RK Tore Gjelsås Wergelandsvei 41, 3117 Tønsberg 
Kongsgaard RK Arne R. Stray Helgolandsgate 4, 4616 Kristiansand 
Kragerø RK Jens Morgan Sørensen Studsdalsveien 3, 3770 Kragerø 
Kristiansand RK Lars Gunnar Andersen Kjelleviktoppen 21, 4637 Kristiansand 
Kristiansand V.RK Helge Sannes Margretes vei 32, 4633 Kristiansand 
Kristiansand Ø.RK Per Anders Havnes Heilosvingen 11, 4626 Kristiansand 
Kvinesdal RK Joachim Stoss Birkeland, 4485 Feda 
Langesund RK Lars Andreas Gjerstad Nensethvn 458, 3960 Stathelle 
Larvik RK Mette Lundh Håkestad Håkestad, 3280 Tjodalyng 
Larvik Øst RK Tom Eknes Olavsgt. 8a, 3256 Larvik 
Lillesand RK Anders Emanuelsen Østerøy, 4780 Brekkestø 
Lyngdal RK Antoni Abrahamsen Grønndokka 18, 4580 Lyngdal 
Lågendalen RK Trond Røsholt 3275 Svarstad 
Mandal RK Erik Johnsen Nesevn. 4, 4514 Mandal 
Nedenes RK Alf M Venemyr Lona, 4849 Arendal 
Notodden RK Tor Jan Landsverk Lisleherad,3680  Notodden 
Nøtterøy RK Inge Solhaug Stalsbergveien 12, 3128 Nøtterøy 
Porsgrunn RK Ingrid Kåss Grenlandgt 1, 3915 Porsgrunn 
Re RK Ivar Sørby HOLTUNGVN 490, 3178 VÅLE 
Risør RK Jon Kristen Bosvik Postboks 35, 4951 Risør 
Sande RK Torgeir Nevra Wingejordet 8, 3070 Sande. 
Sandefjord RK Roar Gärtner Lindegaardsg 65, 3213 Sandefjord 
Sandefjord Øst RK Dag Albertsen Røyseløkka 20, Sandefjord 
Sem RK Nils Terje Ottestad Lyngv 27, 3118 Tønsberg 
Skien RK Arvid Mandal Follauglia 3, 3746 Skien 
Skien Vest RK Carl Thomas Carlsten Saudegate Øst 1, 3717 Skien 
Stavern RK Tore Grønvold Holtet 37, 3296 Nevlunghavn 
Stokke RK Ørjan Magnussen Ravnøv 30, 3160 Stokke 
Svelvik RK Magne Storli Poppelv 1, 3060 Svelvik 
Tvedestrand  RK Reidar Kjelstrup Fulriggeveien 24, 4920 Staubø 
Tønsberg  RK Einar Sorknes Farmannsveien 48, 3125 Tønsberg 
Ulefoss RK Per Harald Hermansen Utsikten 8, 3830 Ulefoss 
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VEDLEGG D 
 
FORKORTELSER BRUKT I ÅRSBERETNINGEN: 
(ALFABETISK ORDNET) 
 
AG: Assisterende Guvernør 
CICO: Club Internet Communications Officer 
CLP: Club Leadership Plan 
CoL: Council on Legislation (Lovrådet) 
CRFC: Club Rotary Fondation Chair 
CT: Club Trainer 
CYEO: Club Youth Exchange Officer 
D: Distrikt el District 
DG: District Governor 
DGE: District Governor Elect 
DGN: District Governor Nominee 
DGNN: Neste DGN 
DICO: District Internet Communication Officer 
DRFC: District Rotary Foundation Chair 
DT: District Trainer 
DYEO: District Youth Exchange Officer 
GETS: Governor Elect Training Seminar  
GSE: Group Study Exchange 
IFMR: International Fellowship of Motorcycling Rotarians 
IPDG: Immediate Past District Governor 
MDYEO: Multi District Youth Exchange Officer 
NORFO: Norsk Rotary Forum 
NRK: Notodden Rotary Klubb 
OEU: Opplæring og Erfaringsutveksling 
PDG: Past District Governor 
PETS : President Elect Training Seminar 
RC: Rotary Club  
RI: Rotary International 
RK: Rotaryklubb 
RYLA: Rotary Youth Leadership Award 
TRF: The Rotary Foundation 
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ROTARY INTERNATIONAL 
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 49

Svein Aanestad, Guvernør 2006 – 2007 
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Egil Stokken 

Prosjekter (lokale) 

 
PDG 

Jan M. Wesenberg 
Prosjekter (int’l) 

 

 
PDG Edrund Olaisen 
Internasj. tjenste/TRF 

 
PDG Egil Omdal 

Medlemskap

 
Laila Lerum 

DGE

 
Knut Brokhaug 
Distriktssekretær

 
Helge Granlund 
Distriktskasserer

 
Ivar Brynhilsvoll 

Kommunikasjon/PR 

 
Per Magne Berget 
IT-tjeneste (DICO) 

 
Svein-Eirik Jensen 

District Trainer

Guvernør 2006-2007 
Svein Aanestad 

 
 

Gunnar Bergskås 
Distriktskonferansen

 
Knut Børge Knutsen 

GSE/Round Trips 

 
Ivar Hauler Halvorsen 
Ungdomsutvekslingen 

 
Svein Erik Bergsholm 

Ass Guvernør

 

 
Ingrid G. Berget     

 Ass. guvernør 

 
Hermod Monsen 

Ass. guvernør 

 
Ole Devold 

Ass. guvernør 

 
Tore Gullichsen 

Ass. guvernør 

 
Brian Jacobsen 
Ass. guvernør 

 
Ragnhild Flåtten 

RYLA/yrkestjeneste 


