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Guvernørens innledning 

Å være guvernør i distrikt 2275 er spennende, 

krevende og givende. 
Guvernørrollen krever 3 år med en 

opplæringsperiode, selve guvernøråret og arbeidet i etterhånd. Det har 

vært en fantastisk reise hvor det aller viktigste for meg var møtet med 

rotarianeren. Uansett språk, hudfarge, kultur, eller religion, har jeg 

møtt fantastisk flotte mennesker med et solid felles verdigrunnlag: 

«Service above self». Berit og jeg har blitt kjent med mennesker fra 

hele kloden og mange har blitt våre venner. Det er utrolig hvordan en 

verdensomspennende organisasjon kan samle slik idealisme og 

pågangsmot mot et felles mål. Særlig ser vi dette materialisere seg i kampen mot polio. Jeg er 

stolt av å være rotarianer og stolt over å være guvernør i 2275. Jeg vil takke Stjørdal Rotary 

som ønsket meg som guvernør. Jeg vil også takke PDG Jon Eidsvik, PDG Eiliv Todal Moe og 

PDG Helge Schjølberg for å ha vært mine mentorer. Jan Moslet var også en mentor som jeg 

satte stor pris på med sine gode kunnskaper om Rotary. Han var alltid til stede. Det var trist at 

han gikk fra oss så alt for tidlig i november 2017. 

 

Rotary distrikt 2275 er verdens nordligste distrikt og sannsynligvis verdens lengste i 

utstrekning. Dette setter andre krav til kommunikasjon mellom distriktets ledelse og klubbene 

enn mer urbane distrikt. Vi har i mindre grad anledning til å samle klubbene i løpet av året og 

blir mer og mer avhengig av å kommunisere på nettet og per telefon. Heldigvis er det et krav 

om at guvernøren skal møte alle klubbene. Disse møtene er kanskje det jeg kommer til å huske 

best fra min periode som guvernør. Alltid godt mottatt. Alltid gode samtaler om hvordan vi i 

fellesskap kan fremme Rotary. 

 

Forberedelse til guvernørrollen  

Rotary setter store krav til rollen som guvernør. De bruker derfor store ressurser på utdanning, 

slik at vi kan utføre arbeidet på en god måte. Først var det NORFO som gjennomførte 

utdanning for nominerte guvernører i april 2016. Jeg ble formelt valgt som guvernør på 

Convention i Soul i 2016 og fikk tittelen DGE. Da startet opplæringen for alvor: 

1. GETS sone 15 og 16 og Rotary Institute, Arlanda i tiden 5. til 9. september 2016. 

2. Home stay i Vero Beach Florida i tiden 8. til 12. januar 2017. 

3. International Assembly i San Diego i tiden 13. til 20. januar 2017. 

4. International Convention i Atlanta i tiden 9. til 14. juni 2017. 

 

Home stay er ikke en obligatorisk del av opplæringen, men jeg møtte guvernører fra mange 

kontinent og fikk innsikt i hvordan Rotary arbeider rundt om i verden. 

 

Hensikten med opplæringen er å gi guvernøren innsikt i hvordan Rotary tenker og arbeider 

samt gi oss en «verktøykasse» når vi skal starte vårt arbeid. Jeg tror det er noe av Rotary sin 

suksess som internasjonal organisasjon at de har utdanningen samlet og lik for alle de 540 

guvernørene som møtte i San Diego. 
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GETS (Guvernor Elect Training 

Seminar) Arlanda 

Her er guvernørene fra sone 15 og 16 

fotografert sammen med instruktører 

og verdenspresident Ian Riseley og 

hans hustru Julieth.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home stay, Vero Beach 

Det er 5 Rotary klubber som sammen 

arrangerer Home stay i Vero Beach i 

Florida. Her er deltakerne samlet før 

avreise til International Assembly i 

San Diego 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Assembly 

Berit og jeg sammen med 

verdenspresident Ian 

Riseley under internasjonal 

kveld i San Diego. RI-

presidenten hadde nettopp 

besøkt standen til et land i 

Østen og blitt pyntet med 

diverse skjerf og en 

fargeklatt i pannen. 
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Verdenspresident Ian Riseley besøkte Bergen (distrikt 2250) 21. juni 2017 

I juni 2017 besøkte RI-president Ian Riseley og hustru Julieth distrikt 2250. Alle de 

innkommende guvernørene var invitert til å møte verdenspresidenten. Vertsdistriktet hadde 

bygd opp et flott program med båttur og lunsj på Solstrand i Os. Deretter var det middag i 

Bergen før kvelden ble avsluttet med festforestilling i Losjen. 

 

Ledersamling 18. og 19. mars 2017 i Stjørdal 

På samlingen deltok distriktsledelsen, komitelederne og assisterende guvernører. Hensikten 

med samlingen var å sette fokus på den strategiske planen og hvilke tiltak vi ønsket å 

gjennomføre. Særlig fokus ble satt på hvordan alle kunne bidra i arbeidet med å vitalisere 

rotaryklubbene i vårt distrikt. 

 

PETS (President Elect Training Seminar) 1. og 2. april 2017 i Stjørdal 

Dette er obligatorisk opplæring for innkommende presidenter. Mange klubber deltar også med 

sine sekretærer. Fokus er satt på Rotary sin organisasjon, driften av egen klubb, rutiner, bruk 

av kommunikasjonssystemer og PR. Det er også viktig for presidentene å få innsikt i hvilken 

kompetanse de har tilgjengelig på distriktsnivå og hvem de kan henvende seg til. Jeg la særlig 

vekt på hvordan den enkelte klubb kan arbeide for å vitalisere klubben og arbeide med 

rekruttering. Samtidig med PETS hadde vi TRF-seminar, Distriktrådsmøte og Distriktssamråd. 

På sistnevnte møte fikk vi vedtatt budsjettet og revidert styringsdokument for distriktet. 

 

 Overtakelse av vervet – kjedeoverrekkelse 

Stjørdal Rotary klubb inviterte til guvernør- og 

presidentskifte i Stjørdal museum sine lokaler på Værnes. 

Past president i klubben var kokk og mange av 

medlemmene var servitører. Det ble en festkveld med god 

mat, taler og sang. 

IPDG Helge Schjølberg fikk ordet og gikk gjennom sitt år 

om guvernør. De beste minnene hadde han fra sitt møte 

med klubbene. Han hadde satt fokus på 

medlemsrekruttering og mente at han til en viss grad hadde 

lyktes med det. Helge overrakte deretter kjedet til DG 

Toralf Pedersen. Han takket IPDG Helge for innsatsen og 

overrakte ham utmerkelsen Paul Harris Fellow. DG 

poengterte at Helge hadde arbeidet godt for å få klubbene 

til å rekruttere nye medlemmer og at de nå mente å kunne 

se en endring. Videre at han fortjente honnør for å vært 

drivkraften bak etableringen av Longyearbyen Rotary 

klubb på Svalbard. 
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Klubbesøkene  

Guvernøren er pålagt av RI å besøke alle klubbene i distriktet og guvernøren får tildelt midler 

fra RI for å dekke reiseutgiftene. Vi valgte en utradisjonell løsning. Vi leide en bobil for å 

besøke klubbene i Finnmark, Troms, Nordre Nordland og 

Nordland. Vi (Berit og jeg) kjørte fra Stjørdal, gjennom Sverige og 

Finland og fram til Kirkenes. Der møtte jeg Kirkenes og Vadsø 

Rotaryklubb mandag 28. august 2017, 2 livskraftige klubber.  

Deretter gikk turen over Finnmarksvidda til Alta. Her er det for 

tiden stor aktivitet og det gjenspeiler også engasjementet i klubben.  

Turen gikk videre til Tromsø hvor vi hadde separate møter med 

styrene i de 3 klubbene. Deretter gjennomførte vi felles 

medlemsmøte for alle de 3 klubbene. Fra Tromsø gikk turen 

sørover og på veien til Harstad fikk jeg en prat med presidenten i 

Narvik. Harstad er en samling engasjerte rotarianere som har gjennomført store internasjonale 

prosjekt. Så bars det vestover mot Sortland hvor vi møtte Sortland, Hadsel og 

Lofoten/Vestvågøy Rotaryklubber. Til slutt krysset vi Vestfjorden og fikk et møte med Fauske 

før vi satte turen sørover igjen.  

 

Ut over høst og vinter besøkte jeg klubbene i den sørlige delen av distriktet og i mars 2018 

reiste jeg og ass. guvernør Arne Markussen til Svalbard for å besøke Longyearbyen 

Rotaryklubb. Klubben har kommet godt i gang og har gode planer for prosjekter og 

medlemsverving. De har møtene sine i Huset og jeg tror mange tilreisende gjerne vil besøke 

klubben. 

 

På klubbesøkene hadde jeg først et møte med klubbens styre. Der gjennomgikk vi: 

 Klubbens planer og mål, herunder 

medlemsverving 

 Prosjekter 

 PR/kommunikasjon 

 Økonomi 

 Distriktets forventninger til klubben. 

Klubbene var godt forberedt og vi fikk en god dialog 

på alle møtene. 

 

Etter møtet med klubbens styre var det medlemsmøte 

hvor jeg la vekt på Rotary sin internasjonale rolle og bekjempelsen av Polio. Jeg gjennomgikk 

den strategiske planen som gjelder for perioden 1016/19 hvor det legges vekt på styrking av 

klubben, prosjekter og hvordan vi kan bli mer synlig. Deretter var det viktig å snakke om 

Rotary Foundation og betydningen av innbetalingen til fondene for å få utført alle prosjektene 

Rotary har. 

 

 

        Grense Storskog 

          Presidentene i Vadsø og Kirkenes 
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Noen bilder fra besøkene i klubbene 
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Distriktskonferansen i Stjørdal 15. til 17. september 2018 

Konferansen ble arrangert på Quality Hotel i Stjørdal. Temaet for konferansen var 

«Rotary som fredsskapende aktør». Først ut var Christian Borch som vi kjenner fra hans tid 

som nyhetsanker i NRK. Han tok for seg situasjonen i Europa i dag. Et gnistrende godt 

foredrag. Deretter fikk vi innsikt i hvordan 

universitet i Uppsala løser sin oppgave for Rotary 

som ett av «fredsuniversitetene». 

Verdenspresidentens representant Albertine Peree er 

lege fra Nederland og har deltatt i Rotary sine 

vaksinasjonsprogram rundt om i verden. Hun gav 

oss innsikt i hvordan det er å vaksinere barn i 

konfliktfylte områder. Vi fikk også et engasjerende 

foredrag fra Marte Snorroeggen Wivestad i MOT. 

Banketten ble ledet av Are Hembre. Han underholdt 

med vakker sang og musikk sammen med pianist Trond Hustad. På dag 2 var programmet 

rettet mot Rotary sin virksomhet. En stor takk til PDG Jon Eidsvik og hans komite for et 

prikkfritt gjennomført opplegg. Vi fikk bare ros og superlativer underveis og i ettertid. 

 

PDG Jan Moslet takket for maten under banketten og 

takket samtidig Are Hembre og Trond Hustad for 

musikkinnslagene.  
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Årsmøte 2017 

Årsmøte i distrikt 2275 ble avholdt lørdag 16.9.17 kl. 1700.  Vanlige årsmøtesaker. 

 

Jubileum i Hemne Rotaryklubb 9.12.17    

Hemne Rotaryklubb feiret sitt 50-års jubileum 9.12.17 med 

inviterte gjester, god mat, musikkinnslag, taler og 

gaveoverrekkelser. På bildet ser vi ass. guvernør Ruth Astrid 

Muhle overrekke gave til president Inger Govassli.  En flott 

jubileumsfeiring, godt planlagt og gjennomført.   

 

RYLA (Rotary Youth Ledership Award) 

Bodø Sentrum Rotary klubb har et omfattende RYLA-program med mentorordning. De 

arrangerer RYLA annethvert år. De arrangerte ikke RYLA i 2017/18. 

Stjørdal Rotary klubb har arrangert RYLA i flere år og planla å gjennomføre RYLA tidlig i 

november 2017. Imidlertid ble det for liten deltakelse og i samråd med meg ble det besluttet å 

avlyse. Det ligger stor dugnadsinnsats i å gjennomføre RYLA og jeg håper at klubbene 

kjenner sin besøkelsestid og sender deltakere til RYLA høsten 2018. Jeg ønsker både Bodø 

Sentrum og Stjørdal lykke til.  

 

Måloppnåelse 

Det er utarbeidet en strategisk plan som gjelder i 3 år fra 2016 og som guvernørene for 

2016/17, 2017/18 og 2018/19 har forpliktet seg til å følge. Planen er bygd opp med grunnlag i 

strategiplanen til RI. Den består av 3 punkt: 

1. Styrke og støtte klubbene 

2. Prosjekter 

3. PR/kommunikasjon og omdømmebygging. 

 

1. Støtte og styrke klubbene 

Mine mål for distriktets drift ble satt opp i henhold til den strategiske planen. Fra mitt ståsted 

er det mest kritiske for mange av klubbene i distriktet at de klarer å vitalisere klubbene med 

nye medlemmer. Samtidig er det viktig å ha et godt miljø i klubbene slik at det blir en god 

møteplass for medlemmene og for nye medlemmer. Etter mange år med sterk nedgang i 

medlemsmassen ser det nå ut til medlemstallet stabiliserer seg på mellom 1160 og 1200 

medlemmer. 
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Sterkt fokus fra medlemskomiteen og fra guvernørene samt godt planlagt og gjennomført 

rekrutteringsarbeid i klubbene har bidratt til dette resultatet. Under mine besøk i klubbene har 

vi hatt gode samtaler om hvordan miljøet i klubbene er. I stor grad trives medlemmene i 

klubbene og de er stolte av å være medlemmer i Rotary. Særlig vektlegges vennskap, godt 

miljø og tilflyt av kunnskap. 

 

Miniseminar om medlemskapsutvikling 17.1.18 i Stjørdal 

I området Trondheim/Malvik har vi noen av de største klubbene i distriktet. I likhet med resten 

av distriktet er det behov for vitalisering av klubbene. Et viktig virkemiddel er å få inn nye 

medlemmer, derfor arrangerte vi et miniseminar/presidentforum i Stjørdal 17.1.18. De 

assisterende guvernørene ble invitert slik at vi kunne formidle kunnskapen fra seminaret. 

Sonekoordinator Lena Mjerskaug hadde hovedforedraget og vektla særlig hva som 

kjennetegner de sterke klubbene. Vi fikk gode samtaler og diskusjoner for hvordan vi kan 

arbeide for å bli mer attraktive for nye medlemmer. 

 

Antall klubber 

Frosta Rotary klubb har over lang tid hatt en utfordrende situasjon med få medlemmer og 

vanskeligheter med å rekruttere nye. Klubben ble godt fulgt opp av AG og andre, men på 

guvernørens møte med klubben 10.10.17 ble det besluttet å legge ned klubben. Flere av 

medlemmene søkte umiddelbart medlemskap i andre klubber i nærheten. Distriktet har pr i dag 

46 klubber. 

 

2: Prosjekter 

Prosjekter er viktig for å kunne vise at man ivaretar Rotary sitt verdigrunnlag: «Service above 

self». Mange klubber har prosjekter lokalt som de er stolte av å gjennomføre. Jeg viser i den 

forbindelse til rapporten fra TRF om de prosjektene som har fått støtte enten fra distriktet eller 

fra Rotary Foundation. Distriktet hadde liten kunnskap om internasjonale prosjekter og vi 

knyttet oss opp til et prosjekt i Armenia for å trekke erfaring. Dette prosjektet ble svært 

vellykket. TRF-komiteen arbeider nå sammen med klubbene for flere internasjonale 

prosjekter, se egen rapport fra TRF-komiteen om dette. Det er kjempeflott at klubbene tar slike 

initiativ og at distriktet kan bistå med kompetanse for å sikre gjennomføringen. Jeg mener at 

klubbene og distriktet har løftet dette arbeidet til en ny dimensjon i løpet av året. Jeg vil 

spesielt takke Jon Gjemble som leder TRF for hans ledelse av arbeidet og sterke engasjement. 

 

3: PR/kommunikasjon/omdømmebygging 

Rotary har som målsetting å bli mer synlig. Hensikten er å vise «verden hva vi gjør» og på den 

måten bli mer attraktive og tiltrekke oss nye medlemmer. Dette har også vært en fanesak for 

meg ved mine besøk i klubbene. Hjemmeside, bruk av sosiale media og forholdet til lokale 

media har vært samtaletema ved alle klubbesøk.  
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Det er et noe «broket» bilde slik situasjonen er i dag. Mange har gode og informative 

hjemmesider. Noen bruker Facebook og noen bruker lukkede grupper på Facebook. Flere 

klubber har bra kontakt med lokale media og får god omtale på sine saker. 

 

Jeg mener at distriktet har «mer å gå på» i forhold til omdømmebygging. Vi er fremdeles for 

forsiktige og opptatt av vårt «indre liv» i klubbene. Det er svært viktig at vi klarer å bryte med 

fordommene om at vi er en lukket forsamling med eldre menn. Det er også svært viktig at 

distriktet og klubbene engasjerer seg i arbeidet med den nye kommunikasjonsplanen i regi av 

NORFO som ble iverksatt våren 2018. Se også omtale i rapporten fra leder av 

kommunikasjonskomiteen. 

 

For meg var det viktig at distriktets hjemmeside ble mer «fargerik» og informativ. Med god 

hjelp fra webmaster Finn Jarle Sørli mener jeg at vi har lyktes. Distriktet er også aktiv på 

Facebook og Carl Petter Sakshaug har fulgt opp undertegnede med å legge ut info fortløpende, 

fra blant annet klubbesøkene. 

 

Innbetaling til Rotary Foundation 

For å kunne bidra til Rotary sine internasjonale prosjekter og samtidig kunne hente ut støtte til 

egne prosjekter er det viktig at distriktet betaler inn til Rotary sine fond. Mitt mål var 100 US 

dollar pr. capita. Jeg registrerer med tilfredshet at pr. capita ha økt fra litt over 20 dollar til 35 

US dollar pr. capita. Det er også gledelig at 4 store klubber har betalt inn ca.100 dollar pr. 

capita.  

 

Distriktet betalte inn 5000 US dollar til Rotary Fredsfond, 1235 US dollar til Annual Fund og 

3500 US dollar til bekjempelse av Polio. Jeg viser til rapport fra leder av TRF-komiteen. 

 

Utmerkelser  

Ros er vanskelig å gi og særlig i Rotary.  Mange av klubbene i distriktet driftes på en god måte 

og i Rotary sin ånd. Samtidig er det en forventning om at guvernøren gir utmerkelser. 

 

For meg er det viktig å sette kriterier i henhold til vår strategiske plan og til de mål som ble 

satt under ledermøte og PETS våren 2017: 

 Styrke og støtte klubbene. Antall nye medlemmer 

 Prosjekter som gagner andre  

 Omdømmebygging 

 Innbetaling til Rotary sine fond som dermed gjør det mulig å bidra internasjonalt og 

øke tildelingene til egne fond 
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Jeg har bedt om hjelp fra mine komiteer og fra mine assisterende guvernører. Det viser seg at 

de mest aktive klubbene har høy skår innen flere av målene. Det kan se ut til at RI sin strategi 

om å arbeide med prosjekter som bidrar til godt omdømme skaper attraktive klubber for nye 

medlemmer. Jeg ser i min analyse at de klubbene som har tilgang på nye medlemmer arbeider 

med prosjekter og synliggjør disse på en god måte. Det er gjerne de samme klubbene som også 

yter mest til Rotary sine fond. Det er nesten en umulig oppgave å skille disse klubbene fra 

hverandre, men jeg har etter beste evne kommet fram til følgende: 

 

1: Beste klubb blir Rørvik 

Til tross for begrenset mulighet for å rekruttere nye medlemmer har de i løpet av siste år fått 

inn 4 nye medlemmer. Rørvik har planlagt og gjennomfører i flere byggetrinn i prosjektet 

Ryum sjøbad. Her har de hatt hjelp fra mange lokale sponsorer. Klubben har godt omdømme i 

området og profilerer seg på en god måte. Klubben har vært dyktig på innbetaling til TRF og 

ble siste år rangert som nr. 7 med 63 US dollar pr. capita. 

 

2: Beste klubbprosjekt blir Kirkenes med Barentsmessa 

Sammen med Kirkenes Skolemusikkorps arrangerer Kirkenes Rotary klubb Barentsmessa 

hvert år. Dette er omtalt som en motor- og friluftsmesse og ifølge avisene var det som «sild i 

tønne» da messa åpnet. Messa gir inntekter som klubben bruker på ungdomsarbeid som First 

Lego League, ridehall og kunstsnøprosjekt. Klubben hadde sist år en medlemsvekst på 4 

medlemmer. De ble rangert som nr. 2 på innbetaling til TRF med 104 US-dollar pr. capita. 

Jeg er kjent med at klubben har et nært og godt samarbeid med Vadsø i forbindelse med messa 

og ungdomsutveksling. Kirkenes er også fadderklubb for rotaryklubben i Murmansk. 

 

3: Beste klubb på PR/omdømmebygging blir Stjørdal 

Kommunikasjonskomiteen har lagt ned et omfattende arbeid for å kåre beste klubb på 

PR/omdømmebygging. Her inngår bruk av hjemmeside, bruk av Facebook, artikler i media 

mm. Stjørdal hadde hard konkurranse fra Harstad, Trondhjem og Melhus, men Stjørdal trakk 

det lengste strået. De har for øvrig en tilvekst på 3 nye medlemmer og har innbetalt til TRF  

118 US dollar pr. capita. De vil derfor få en utmerkelse fra RI i løpet av vinteren for klubben 

som har betalt inn mest til TRF i distrikt 2275 siste år. Stjørdal Rotary klubb har flere 

prosjekter som skidag for innvandrere, dugnadsarbeid i Kimen kulturhus, merking av 

Pilegrimsleden med flere. 

 

Ungdomsutveksling 

DYEO Ellen R.O Strand har utført et solid arbeid for å øke antallet utvekslingsstudenter.  

Neste år ser de ut til at vi får 8 ettårige utvekslinger. Jeg viser til vedlagte rapport. 

 

Økonomi 

Jeg viser til vedlagte regnskap og revisors beretning. Årsresultatet er på kr. 257 973,- noe jeg 

er svært tilfreds med. Jeg søkte om tilskudd på kr. 80.000,- fra kapitalfondet og fikk innvilget 

dette, men jeg har ikke hatt behov for disse midlene. Beløpet er derfor ikke tatt ut av fondets 

konto.  

  



 

 

12 

 

På årsmøtet 2017 var det bekymring for distriktets likviditet etter et underskudd på ca. kr 

110.000 forrige år. Årsmøtet gav derfor styret anledning til å dekke inn underskuddet med 

midler fra kapitalfondet. Dette ble ikke ansett som nødvendig da det ble vedtatt på samme 

årsmøte å la distriktet disponere midler tilbakeført etter avslutning av Handicamp. Disse 

midlene er inntektsført i regnskapet.  

 

Jeg har ledet distriktet i henhold til de mål vi vedtok på PETS 2017 og budsjettet vedtatt på 

Distriktssamråd 2.4.17. Jeg har hatt et sterkt fokus på økonomi og hele distriktsorganisasjonen 

har fulgt lojalt opp. Jeg ber årsmøtet vedta at kr. 257.973 tilsvarende årsresultatet fra 2017/18 

overføres til Kapitalfondet. Det er viktig at kapitalfondet blir styrket for å møte morgendagens 

utfordringer. 

 

Avslutning 

Jeg er godt fornøyd med mitt år som guvernør i Distrikt 2275. Klubbene har arbeidet godt og i 

tråd med de strategiske føringene fra RI. Dette har resultert i at medlemstallet er stabilisert i 

området 1160 til 1200 medlemmer. Det er godt miljø i klubbene og medlemmene gir uttrykk 

for at de er stolte av å være medlemmer i Rotary. De vektlegger vennskap, gode møter og 

kunnskapsdeling. Det var trist å miste Frosta Rotary klubb, men gledelig at flere av 

medlemmene fant seg til rette i nye klubber. 

 

Det har vært fokus på prosjekter, og distriktets TRF-komite har gjort en flott jobb med å bygge 

opp kompetanse om internasjonale prosjekter. Flere store prosjekt er under forberedelse og vi 

gleder oss til å se fortsettelsen. Tilnærmet alle klubber har større og mindre lokale prosjekter. 

Prosjektene skal vise at vi følger opp Rotary sitt verdigrunnlag «Service Above Self» samtidig 

som det gir PR og bedre omdømme. I sin tur gir dette attraktive klubber. 

 

Vi har arbeidet hardt for å få alle klubbene opp å stå på Medlemsnettet. Videre har vi arbeidet 

for å få hjemmesidene oppdatert og vi har ønsket flere på Facebook. Godt omdømme med 

gode prosjekter gir attraktive klubber som tiltrekker seg nye medlemmer. Distriktet på sin side 

har fått en mer fargerik hjemmeside og har blitt dyktigere på bruk av Facebook. 

 

Innbetalingene til TRF har økt fra 23 US-dollar til 35 US-dollar pr. capita i distriktet. Det er 

ennå en vei å gå, men med 4 store klubber som innbetaler omkring 100 US-dollar så begynner 

det å monne. 

 

Jeg vil takke mine nærmeste medarbeidere: trener Håvard Størseth, komiteleder PDG Jon 

Eidsvik for distriktskonferansen, kasserer Stein Morten Holberg, sekretær Hilde Lingstad og 

ikke minst styret med IPDG Helge Schjølberg og DGE Thor O Olsen. En stor takk også til 

min hustru Berit som har fulgt meg i «tykt og tynt» disse årene og vært en god rådgiver og 

hjelper. 

 

Toralf Pedersen 

Distriktsguvernør 2017/18 
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Rapport fra AG’ene 

AG-ene har i år rapportert på de tre punktene i distriktets strategiplan: Styrke og støtte 

klubbene, prosjekter og PR/kommunikasjon og omdømmebygging. Nytt av året var at alle 

klubbene i år har laget et eget plan- og måldokument før oppstarten av rotaryåret. AG-ene har 

vært viktige pådrivere og støttespillere i dette arbeidet.  

 

AG-ene har hatt god kontakt med klubbene i løpet av året. Mange har jevnlig presidentforum 

og opplever at det er gode arenaer for erfaringsutveksling og samarbeid mellom klubbene. De 

områdene som har store avstander mellom klubbene har brukt Skype, e-post og telefon som 

kontaktarenaer. AG-ene har også deltatt på klubbesøk sammen med Guvernøren og vært 

invitert til klubbjubileum og sosiale sammenkomster. 

 

STYRKE OG STØTTE KLUBBENE 

Alle AG-ene rapporterer at klubbmiljøet er godt og at medlemmene trives. Det er generelt 

brukbart oppmøte på møtene, men dette varierer både mellom klubbene og fra møte til møte. 

De aller fleste klubbene rapporterer om godt internt arbeid med gode programmer og sosiale 

tilstelninger. 

 

Klubbmedlemmene er stolte av å være Rotaryanere, det de bidrar med i lokalsamfunnet og at 

de tilhører en verdensomspennende organisasjon. Dette er det viktig å fokusere på når man 

skal rekruttere inn i klubbene. Mange av klubbene rekrutterer nye medlemmer men mister 

flere enn de rekrutterer på grunn av naturlig avgang. En klubb er lagt ned og en klubb er 

opprettet i distriktet i løpet av året. 

 

PROSJEKTER 

De fleste klubbene i distriktet har ett eller flere prosjekter. Det er et stort spenn på prosjektene 

fra dugnad ved kirker og lokale museum, transport av eldre, vedlikehold av turstier til 

internasjonale prosjekt som vannprosjekt i Bosnia-Herzegovina og Røde kors Suppekjøkken 

for fattige barn på Kolahalvøya. Utvekslingsstudentene regnes også for klubbprosjekter blant 

de klubbene som har utvekslingsstudenter. 

 

Prosjektene styrker det interne samholdet i klubbene og gir gleden av å gjøre nytte for 

samfunnet. Prosjektene er også gode anledninger til å synliggjøre egen rotaryklubb, men vi 

kan bli enda flinkere til å benytte alle de gode prosjektene til å synliggjøre klubben enda bedre 

med tanke på omdømmebygging og rekruttering. 

 

PR/KOMMUNIKASJON 

Det er store variasjoner mellom klubbene på hvor aktive de er på egne hjemmesider og 

facebook. En del klubber har stand på messer og arrangementer for å synliggjøre Rotary. Det 

er også fokus på å få omtale av klubbprosjekter i lokale aviser. Ungdomsutveksling blir også 

nevnt som en fin måte å synliggjøre Rotary i nærmiljøet. Dette er et område som blir stadig 

bedre i distriktet, men som det er viktig å fortsette å ha fokus på fremover. 
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Rapport fra lovrådet 

COL - Council on Legislation = Lovrådet   

Levere MOP-en (the Manual of Procedure) som er RIs 

konstitusjonelle dokumenter med vedtekter og andre legale 

dokumenter som alle klubber plikter å forholde seg til. 

 

Hvert Rotarydistrikt har en representant for en 3-årsperiode 

som skal representere distriktet. COL rep må gjennomgå 

opplæring på nett og delta på eget COL-seminar under Rotary 

Institute for å kunne ta plass under COL. 

 

Lovrådet møtes hvert 3. år, neste gang er i 2019. 

Endringsforslag til kommende COL måtte være sendt RI innen 31.12.2017, dvs at 

endringsforslag som kommer nå vil måtte vente på behandling til COL 2022. 

 

COL behandler forslag til: 

• Lovendringer (Enactments) hvert 3. år 

 RI forfatning (Constitution) – krever 2/3 flertall 

 RI vedtekter (Bylaws) 

 Standard klubb vedtekter 

• Resolusjoner (henstillinger til RI Board) som tidligere var en del av COL hvert 3. år, ble 

ved COL2016 endret og slik at det ble etablert en egen rutine for The Council on 

Resolutions (COR) som møtes online hvert år for å stemme over foreslåtte resolusjoner. 

2017 Council on Resolutions ble gjennomført i tiden 15. oktober og fram til 15. november 

2017. Det forelå 38 forslag til resolusjoner. I vårt distrikt bisto både ass. COL-rep Steinar 

Høgås og DG Toralf Pedersen sammen med undertegnede i gjennomgangen av forslagene. 

Alle rotarianere kunne se både resolusjonene og resultatet, men bare COR-rep kunne avgi 

stemme. Resultatet fremkommer på RIs nettsider. 

 

Eiliv Todal Moe 

PDG / COL-rep D2275 
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Rapport fra TRF-komiteen 

GENERELT 

Organisering 

TRF komiteen har i rotaryåret 2017-18 bestått av: 

Komiteleder 01.07.17 – 31.12.17  Inger Ruthgerda Wellendorf, Stjørdal RK 

Komiteleder 01.01.18 – 30.06.18  Jon L. Gjemble, Skogn RK 

Ansvarlig for tilsyn    Lars Myraune, Stjørdal RK 

Ansvarlig for fundraising   Knut Sletten, Stjørdal RK 

 

Komiteleder Jon L. Gjemble deltok på NORFO’s TRF seminar 2. 

desember 2017 på Gardermoen. Han har også deltatt i 3 SKYPE-

konferanser for DRFC forumet i Norge. De utarbeider felles 

regler og dokumenter for TRF i de norske distriktene. Forumet 

har også mye kontakt medlemmene imellom. 

 

TRF komiteen i D2275 har hatt 4 komitemøter i rotaryåret. Ellers 

har de hatt mye kontakt på mail, SKYPE og tlf. Den største og 

viktigste arbeidsoppgaven for komiteen er å informere om 

muligheter for støtte til Samfunnsprosjekter, motta søknader, behandle søknader, bevilge 

støtte, motta prosjektrapporter og rapportere videre til Rotary International. 

 

Utfordringer i distriktet 

Vi har nå 5 års erfaring med Rotary Grant modellen. Denne modellen synes nå å fungere 

veldig bra. Derfor legges nå modellen med Samfunnsprosjekter i D2275 ned. Den erstattes 

fullverdig av støttesystemet; District Grant. 

Distriktets største utfordring er for lav innbetaling fra klubbene til Annual Fund. Det er 

innbetaling til dette fondet som bidrar til at vi får penger tilbake etter 3 år (50%) til bruk på 

serviceprosjekter som District Grant og Global Grant. 

Distrikt 2275 betalte i januar 18, USD 5000 til det norske fredsfondet, og USD 1235 til 

Annual Fund. 

 

Service prosjekter 

De fleste klubbene har serviceprosjekter, med eller uten støtte fra District Grant. Det er viktig 

å opprettholde disse prosjektene for å markere hva Rotary gjør. Mer beskrivelse av noen av 

disse prosjektene følger senere i rapporten. 

 

Distriktets målsetting for TRF i 2017-18 

 Informasjon og opplæring om Rotary District Grant og Global Grants 

 Assistere klubbene i etablering av nye samfunnsgagnlige prosjekter 

 Administrere søknader og tilskudd til District Grant og Global Grant prosjekter 

 Økning av klubbenes innbetaling til Annual Fund og Polio Plus 

 Øke bruken av Autogiro for innbetaling til TRF 
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Etterfølgende omtale av de forskjellige punktene i målsettingen, viser at vi har gjennomført 

oppgavene, og oppnådd positive resultater. 

 

ROTARY GRANTS 

TRF-seminar og informasjon, kvalifisering 
Distriktet arrangerer TRF Grant seminar i tilknytning til PETS. Samtlige deltagere på PETS 

01.04.17 fulgte seminaret (34 klubber, 66 deltagere). 10 klubber har fått signert sin MOU etter 

seminaret. Dette seminaret ble ledet av Inger Ruthgerda Wellendorf, og Arne Markussen. 

Det ble holdt eget seminar for klubbene Skogn og Levanger den 08.02.18. Jon L. Gjemble og 

Knut Sletten bidro med dette. 

 

Innbetaling til TRF i 2017-18 

RI’s målsetting har vært 100 USD per medlem. Distriktets mål har vært USD 50 per medlem. 

Resultatet ble en stor forbedring fra foregående år (23,45) til USD 35,27 per medlem: 

 
De 4 mest betalende klubbene var: 

Stjørdal Rotary   USD 118,38 per medlem 

Kirkenes Rotary   USD 104,75 per medlem 

Charlottenlund Rotary  USD   91,03 per medlem 

Bodø Sentrum Rotary   USD   90,24 per medlem 
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Innbetalinger til Rotary Foundation i året 2017-18 Alle beløp i USD

Month YTD Month YTD

12737 Stjørdal, Norway 41 $4 444,44 $4 444,44 $259,26 $409,14 $4 853,58 118,38 1

12684 Kirkenes, Norway 20 $111,11 $218,25 $0,00 $1 876,77 $2 095,02 104,75 2

12707 Charlottenlund, 33 $1 962,96 $2 879,63 $0,00 $124,29 $3 003,92 91,03 3

82828 Bodø Sentrum, 71 $6 172,84 $6 172,84 $0,00 $234,00 $6 406,84 90,24 4

12747 Verdal, 37 $0,00 $2 440,48 $0,00 $131,60 $2 572,08 69,52 5

12680 Hadsel, Norway 8 $216,05 $501,76 $0,00 $29,25 $531,01 66,38 6

56678 Rørvik, Norway 15 $240,74 $893,15 $0,00 $58,49 $951,64 63,44 7

12708 Egge, Norway 35 $0,00 $1 290,32 $0,00 $849,21 $2 139,53 61,13 8

12721 Levanger, Norway 33 $0,00 $1 750,00 $0,00 $128,00 $1 878,00 56,91 9

12689 Narvik, Norway 3 $74,07 $145,50 $0,00 $14,62 $160,12 53,37 10

12698 Tromsø Syd, 37 $0,00 $0,00 $617,28 $1 943,02 $1 943,02 52,51 11

24391 Frei, Norway 20 $0,00 $962,74 $0,00 $73,11 $1 035,85 51,79 12

12734 Skogn, Norway 28 $1 160,49 $1 303,35 $0,00 $102,36 $1 405,71 50,20 13

12717 Huseby-Flatås, 17 $617,28 $676,80 $0,00 $65,80 $742,60 43,68 14

12727 Namsos, Norway 31 $0,00 $1 054,55 $0,00 $113,33 $1 167,88 37,67 15

12715 Hemne, Norway 19 $0,00 $0,00 $497,53 $563,33 $563,33 29,65 16

12729 Orkdal, Norway 12 $296,30 $296,30 $0,00 $43,87 $340,17 28,35 17

12687 Mo i Rana, 24 $111,11 $218,25 $0,00 $398,39 $616,64 25,69 18

12730 Ørland, Norway 17 $133,33 $261,90 $0,00 $168,75 $430,65 25,33 19

12697 Tromsø Øst, 17 $185,19 $363,76 $0,00 $62,15 $425,91 25,05 20

12676 Bodø, Norway 52 $49,38 $938,71 $0,00 $285,64 $1 224,35 23,55 21

12692 Rana, Norway 27 $259,26 $509,26 $0,00 $95,05 $604,31 22,38 22

12723 Meldal, Norway 23 $222,22 $436,51 $0,00 $76,77 $513,28 22,32 23

24503 Åsen, Norway 16 $148,15 $291,01 $0,00 $58,49 $349,50 21,84 24

12743 Trondhjem, 52 $148,15 $291,01 $0,00 $823,38 $1 114,39 21,43 25

12694 Sortland, Norway 24 $209,88 $424,17 $0,00 $80,43 $504,60 21,03 26

12673 Alta, Norway 17 $111,11 $277,77 $0,00 $65,80 $343,57 20,21 27

23268 Nidarvoll, Norway 18 $148,15 $291,01 $0,00 $65,80 $356,81 19,82 28

12682 Harstad, Norway 56 $454,32 $764,44 $0,00 $193,75 $958,19 17,11 29

12733 Røros, Norway 25 $148,15 $291,01 $0,00 $91,39 $382,40 15,30 30

12718 Klinga, Norway 26 $207,41 $278,84 $0,00 $98,70 $377,54 14,52 31

12699 Vadsø, 7 $30,86 $66,57 $0,00 $25,59 $92,16 13,17 32

12741 Surnadal, Norway 16 $77,78 $152,78 $0,00 $54,84 $207,62 12,98 33

12701 Lofoten-Vestvågøy, 16 $37,04 $72,75 $0,00 $54,84 $127,59 7,97 34

12678 Fauske, Norway 17 $0,00 $71,43 $0,00 $54,84 $126,27 7,43 35

12719 Kristiansund N., 47 $74,07 $145,50 $0,00 $160,85 $306,35 6,52 36

12720 Lade, Norway 47 $24,69 $60,40 $0,00 $157,19 $217,59 4,63 37

22221 Frosta, Norway 11 $0,00 $0,00 $0,00 $43,87 $43,87 3,99 38

12711 Gauldal, Norway 14 $0,00 $0,00 $0,00 $54,84 $54,84 3,92 39

12696 Tromsø, Norway 22 $0,00 $0,00 $0,00 $84,08 $84,08 3,82 40

21531 Melhus, Norway 24 $0,00 $0,00 $0,00 $87,74 $87,74 3,66 41

12722 Malvik, Norway 21 $0,00 $0,00 $0,00 $76,77 $76,77 3,66 42

12679 Finnsnes, Norway 9 $0,00 $0,00 $0,00 $32,90 $32,90 3,66 43

12744 Trondheim Int 48 $0,00 $0,00 $0,00 $171,82 $171,82 3,58 44

25432 Bjugn, Norway 19 $0,00 $0,00 $0,00 $65,80 $65,80 3,46 45

12714 Heimdal, Norway 33 $0,00 $0,00 $0,00 $113,33 $113,33 3,43 46

88723 Longyearbyen, 20 $0,00 $0,00 $0,00 $11,00 $11,00 0,55 47

2275 District 2275 0 $1 234,57 $1 234,57 $0,00 $0,00 $1 234,57

24223 Bodø Mørkved, 0 $24,69 $60,40 $0,00 $0,00 $60,40

12677 Bodø Øst, 0 $74,07 $187,17 $0,00 $0,00 $187,17

12683 Harstad-Syd, 0 $49,38 $138,67 $0,00 $0,00 $138,67

51945 Øksnes, Norway 0 $49,38 $120,81 $0,00 $0,00 $120,81

12728 Oppdal, Norway 0 $37,04 $72,75 $0,00 $0,00 $72,75

1 237 $19 545,66 $33 051,56 $1 374,07 $10 574,98 $43 626,54 35,27

Number of 

Members
Club No

Total for D2275

Name
 Per 

Capita 
 Ranking

-- Annual Fund -- PolioPlus
-- Total --
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District Grants 

 

 
Jubileumsbenk-prosjektet til Trondhjem Rotary ble avslått pga regler i Rotary International om 

at jubileumsprosjekter ikke støttes. Prosjektene har ellers fått egen omtale på distriktets 

hjemmeside. Prosjektene er i gang og delrapporter og sluttrapporter forventes å komme høsten 

2018. 

 
 

  

Søknader på Distrikt Grant prosjekter i D2275                        2017-18
Klubb Prosjektnamn Totalkostnad Klubbens egenkap Annen støtte Egeninnsats Søknadsbeløp Utbetalt

Egge Skogkoia Bjørn Lunds minne 127 700          7 700                     10 000         100 000      10 000           11 000       

Trondhjem Vannprosjekt Nigeria 61 000            10 000                   16 000         25 000        10 000           11 000       

Trondhjem NBSCP, Campus Kandapur, India 160 000          20 000                   120 000       -              20 000           21 000       

Trondhjem Jubileumsbenkprosjekt, Trondheim 49 000            20 000                   -               7 000          21 000           -            

Rørvik Ryum sjøbad. 2. byggetrinn 60 000            10 000                   15 000         10 000        25 000           20 000       

Sum 457 700          67 700                   161 000       142 000      86 000           63 000       
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Global Grants 

 
Prosjektene er omtalt på distriktets hjemmeside. 

 

Prosjektet «Mor og barn» på sykehuset i Gyumri, Armenia er ferdig levert. Sluttrapport er 

under utarbeidelse. Prosjektet var meget vellykket. Radio og TV dekket 

fullførelsen/avdukingen av instrumentinnkjøpene til sykehuset, og Rotary Distrikt 2275 ble 

takket for innsatsen. Leder for Rotary Foundation i D2305 var tilstede under tilstelningen og 

fremførte en hilsen og lykkeønskning fra oss. Vi har fått samarbeidserfaring med andre 

distrikter i Norge, og ikke minst har vi fått kontakter i D 2452 Armenia, og Rotaryklubben 

Gyumri. 

 

Prosjektet «Skills for life» i Tacloban, Filipinene er under forberedelse med finansiering. 

Skogn Rotary er initiativtager for prosjektet. Rotaryklubben Kandaya i Tacloban City har sagt 

seg villig til å være vertsklubb. Vi har opprettet kontakt med Rotary D3860 Indonesia. Da 3 

inviterte klubber i vårt distrikt har sagt nei til å være med å finansiere USD 500 hver, gjør 

Skogn Rotary nå et nytt fremstøt med å invitere 3 nye klubber med i prosjektet. Sommeren har 

satt en foreløpig stopper for dette arbeidet, men i august er det full fart igjen i prosjektarbeidet. 

Lederen for prosjektet «Skills for life» på Filipinene, Erlend Johannesen, vil for øvrig besøke 

oss på distriktskonferansen, og fortelle om prosjektet og organisasjonen Streetlight. 

 

Prosjektet «Timor Leste» er også under forberedelse. Nidarvoll Rotary er initiativtager til 

prosjektet. De vil nå invitere 10 klubber i distriktet til å være med å støtte USD 500 hver i 

«cash contribution». Dette arbeidet vil starte i august. Vi har opprettet kontakt med 

Rotaryklubben Dili Lafaek på Timor. De skal være vertsklubb. Vi har også fått kontakt med 

distriktet der; D9550 Australia. Ellers er organisasjonen Kria Dalan en god samarbeidspartner. 

 

SAMFUNNSPROSJEKTER 

Erfaringer 

Dette er siste år støtte til samfunnsprosjekter gis fra distriktets kasse/regnskap. Dette opplegget 

erstattes fullt ut av District Grants i fremtiden. 

 

 

 

  

Global Grant prosjekter i D2275         2017-18 NOK

Klubb Prosjektnamn Totalkostnad Klubbenes egenkap Andre distrikterDistrikt2275 Rotary Foundation Status

D2275 Sykehus mor & barn i Gyumri, Armenia 440 000          10 000                   200 000       25 000        205 000                Prosjekt ferdig

Skogn Skills for life, barneskole, yrkesskole, Phil 400 000          50 000                   10 000         160 000      180 000                Søknad på gang

Nidarvoll Fredsprosjekt"Timor Leste" 334 000          52 000                   10 000         120 000      152 000                Søknad på gang

Sum 1 174 000       112 000                 220 000       305 000      537 000                -              
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Støtte til Samfunnsprosjekter 2017-18 

 

 

Regnskap for TRF midlene i rotaryåret 2017-18 

Dato Transaksjoner på kto 4202 52 63xxx i SMN1 Beløp NOK 

01.07.17 Inngående saldo            48 

26.03.18 Overført fra Rotary International til District Grants     - inn    63 459 

09.04.18 Utbetalt Distrikt Grant til Rørvik Rotary                         - ut    20 000 

09.04.18 Utbetalt Distrikt Grant til Trondhjem Rotary                 - ut    11 000 

09.04.18 Utbetalt Distrikt Grant til Trondhjem Rotary                 - ut    21 000 

09.04.18 Utbetalt Distrikt Grant til Egge Rotary                             - ut    11 000 

30.06.18 Godskrevne renter                                                            - inn              2 

30.06.18 Saldo på TRF-konto          509 

 

Distriktet har i tillegg bevilget direkte fra vår DRF konto i USA: 

USD 5000  Til Rotary Peace Centers 

USD 3500  Til Polio Plus 

 

Veien videre 

Vi har sammen med styret og ledergruppen i D2275 etablert mål og planer for neste rotaryår 

2018/19. 

 

 

 

(sign)   (sign)     (sign)  (sign) 

Jon L. Gjemble Inger Ruthgerda Wellendorf  Knut Sletten Lars Myraune 

 

  

Søknader om støtte til Samfunnsprosjekter i D2275    Rotaryår 2017-18
Klubb Prosjektnamn Totalkostnad Klubbens egenkap Annen støtte Egeninnsats Søknadsbeløp Utbetalt

Namsos Oppussing/fornying av infoplakater 14 200            6 150                     2 500          5 550             5 550         

Rørvik Ryum sjøbad. 2. byggetrinn 60 000            10 000                   15 000         10 000        25 000           5 000         

Sum 74 200            16 150                   15 000         12 500        30 550           10 550       
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Rapport fra medlemskapskomiteen 

Medlemskapskomiteen ble etablert ved inngangen til 

Rotaryåret 2015-2016, etter at daværende guvernør Jan 

Moslet hadde forespurt undertegnede om å opprette og lede 

komiteen. Denne rapporten omhandler følgelig det siste året 

av komiteens arbeid, et år uten møter, men der komiteen i 

flere sammenhenger har vært brukt som høringsinstans for 

leder.  

 

Komiteen har bestått av:  

Harry Rishaug, leder   President Heimdal RK 

Erik Lund   Sekretær Heimdal RK (AG D2275) 

Sunniva Rishaug   Medlemskomiteen Heimdal RK  

Frode Berge    President Lade RK  

Solfrid Spachmo  Leder medlemskomiteen Lade RK 

 

Fra starten av komiteens arbeid har leder av kommunikasjonskomiteen i NORFO, Tore 

Slettahjell vært invitert til og deltatt på flere møter. Han har også vært en viktig samtalepartner 

for komitelederen. Det samme gjaldt tidligere guvernør Jan Moslet, som imidlertid gikk bort 

høsten 2017.  

 

Arbeidet i komiteen ble fra starten basert på  

a) Kartlegging av hva som er gjort eller foreligger av relevant materiale vedrørende 

medlemsutvikling nasjonalt og internasjonalt 

b) Analyse av materialet med sikte på evt. behov for å prøve andre tilnærmingsmåter 

c) Utprøving av valgt ‘metodikk’ 

 

Dette førte til «Klubbledelsens ABC: Emnehefte I -  medlemsutvikling» som ble distribuert av 

daværende guvernør Helge Schjølberg, til klubbene via gruppen av AG-er. Heftet ble samtidig 

langt inn på distriktets hjemmeside for nedlasting, sammen med skjemaer, maler og innspill 

fra klubber.  

 

Det er utarbeidet to spørreskjema, ett kort (A4) og ett mer omfattende (4 sider A4) for bruk av 

AG-ene i forbindelse med presidentforum og klubbesøk, eller av president/sekretær i den 

enkelte klubb. Disse er lagt inn under fanen «skjemaer og maler» på distriktets hjemmeside. 

 

Det er også, i samråd med guvernørene, utarbeidet en handlingsplan der AG-enes sentrale rolle 

i å nå ut til den enkelte klubb er lagt til grunn for oppfølgingen av materialet fra 

medlemskapskomiteen. 

 

Etter henvendelser har undertegnede inneværende år deltatt på møter om medlemskapsarbeidet 

i klubbene på Ørlandet og i Steinkjer. Jeg har også medvirket på presidentforum i 

Trondheim/Malvik og på Steinkjer, dessuten på DTTS i Trondheim i februar. Som alle 
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tidligere år var også medlemsutvikling et av temaene på PETS, der undertegnede holdt et 

innlegg. 

 

Som komiteleder deltok jeg også på medlemskapsseminaret med Lena Mjerskaug på Stjørdal 

måneden før. Hennes innsikt i Rotary og Rotarys utfordringer har gitt flere impulser til 

arbeidet videre, og det nasjonale seminaret på Gardermoen 3. februar, som hun også ledet, er 

trolig det viktigste initiativ som er tatt for arbeidet videre. Fra vår komité er det allerede fra 

starten i 2015 pekt på at alvoret i de senere års negative medlemsutvikling i Rotary, også i 

distrikt 2275, tilsier et styrket fokus på nasjonalt nivå for å utvikle en felles strategi og 

samordne bruken av ressurser som er tilgjengelig i arbeidet med medlemsutviklingen.  

 

En oppsummering av medlemskapskomiteens arbeid for året som har gått, men også for hele 

perioden, kan lett føre til den konklusjon at det ikke nytter å snu utviklingen med det jevnlige 

fallet i medlemstallet. Dette til tross for at de tre guvernørene i distriktet i denne perioden har 

satt medlemsutvikling høyt på dagsorden.  

 

Ser en på statistikken, er nedgangen et ugjendrivelig faktum. På den annen side er det en rekke 

eksempler på at det fins livskraftige klubber, og at mange av disse holder et stabilt og godt 

medlemstall. Ser en nærmere på dette, er det åpenbart at en klubb med en eller flere ildsjeler 

som er villig til å bruke noe tid og krefter på å utvikle klubben sin, har gode muligheter til å 

lykkes. Framfor alt behøves en overbevisning om at medlemskap i Rotary er verdifullt både 

for unge og eldre medlemmer, og at Rotarys nettverk, ideologi og visjoner vil berike livet både 

for yrkesaktive og pensjonister.  

 

En åpenbar oppmuntring for det videre arbeid ligger i studiet av RI-statistikken som viser at 

den prosentvise årlige nedgangen fra 2014 fram til i dag har gått ned! Kanskje har de tre siste 

guvernørenes fokus på medlemsutvikling bidratt? 

 

2014 2015 2016  2017 2018 

1 520 1 396 1 305 1 237 1 205 

21,5 % 27,9 % 32,6 % 36,1 % 37,8 % 

11,0 % 8,2 % 6,5 % 5,2 % 2,6 % 

 

 

Harry Rishaug  

Leder Medlemskapskomiteen 
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Rapport fra Distriktsprogrammer - Ungdomsutvekslingen 

Distriktskomiteen har bestått av DYEO Ellen R.O. Strand. Det 

anbefales av RI at DGN bør være en del av komitéen til 

ungdomsutvekslingen. 

 

LONG TERM – 1-ÅRS UTVEKSLINGSSTUDENTER 

Rotary-året 2017/2018 startet med å sende ut 4 outbound og motta 

3 inbound studenter. Outbound utvekslingsstudentene har 

gjennomført ett år på videregående skole fordelt på landene Japan, 

Australia, Taiwan og Argentina. Disse studentene har returnert 

tilbake til Norge i løpet av mai/juni 2018. 

 

OUTBOUND 

Våre outbound utvekslingsstudenter har gjennomført sitt skoleår på en utmerket måte, med de 

ulike utfordringer de har hatt i et fremmed land med å lære en fremmed kultur og et nytt språk.  

De har skrevet hyggelige reisebrev i løpet av sitt opphold i sine vertsland. Reisebrevene er av 

DYEO videresendt til de ulike sponsorklubbene, til stor glede og høytlesing på klubbmøtene. 

 

Sponsorklubb Student Outbound Vertsland 

Bodø RK 
 

Johannes Svee Japan 

Røros RK Margrete Sæter 
 

Australia 

Huseby-Flatås RK 
 

Eivind Landsem Stray Taiwan 

Malvik RK Ylva Audunson Nome Argentina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Johannes -  Margrete - Eivind -  Ylva  

   er samlet på obligatorisk infomøtet 25. mai 2017, før utreise 

 

INBOUND 

Inbound studenter som har vært i Norge frem til høsten 2017, var Zachary fra Australia. Han 

ankom Norge i januar 2017 og var i Heimdal RK. Vi mottok ingen inbound utvekslingsstudent 
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fra Japan i bytte med vår student som reiste til Japan Juli 2017.  Ching-Chieh (Jerry) Lin fra 

Taiwan ankom til Huseby-Flatås RK august 2017. I august ankom også Malena Anahi 

Jorducha fra Argentina, til Malvik RK. I Januar 2018 mottok Røros RK sin utvekslingsstudent, 

Liza Grace Kneebone fra Australia.  

 

Vertsklubb Student Inbound Land 

Røros RK Liza Grace Kneebone Australia 
(Ank. Jan 2018) 

Malvik RK Malena Anahi Jorducha 
 

Argentina 

Huseby-Flatås RK Ching-Chieh Lin 
 

Taiwan 

Heimdal RK Zachary Thomas Kinnear Australia 
(Ank. Jan 2017) 

 

Inbound studentene har hatt flere vertsfamilier med perioder på 3-4 måneder hos hver familie. 

Både vertsfamilier, CYEO’ene og klubbene melder om positiv og flott ungdom som har vært 

og er en del av deres hverdagsliv og klubbliv i 2017/2018. Klubbene har vært motiverte og 

engasjerte og tatt godt imot utvekslingsstudentene. 

 

Heimdal RK og Malvik RK fikk hver sin student hjemsendt, «Early Return». Klubbene kan 

ikke klandres for hjemsendelse før tiden. Årsaken skyldes studentene selv. Rapporter er sendt 

til Rotary International, i henhold til regelverket. 

 

Sertifiseringsmøter er gjennomført i klubber med ansvar for inbound utvekslingsstudenter.  

 

KLUBBENE 

I dette Rotary-året har det vært stor aktivitet omkring arbeidet med inbound og outbound 

studenter for Rotary-året 2018/2019. Med et mål om å få sendt ut minst 6 ungdommer har 

aktiviteten vært deretter. Det har vært god etterspørsel fra ungdommer i distriktet som har 

ønsket seg et Long Term utvekslingsår i regi av Rotary. Noen klubber jobber systematisk og 

godt for å markedsføre utvekslingsprogrammet. Andre klubber igjen har ikke vist det 

engasjement som er forventet. Noen klubber har ønsket ungdommer til utvekslingen, men har 

ikke hatt søkere. 

 

Distriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen har hatt stor aktivitet gjennomgående i hele 

Rotary-året i administrering av 7 outbound og 6 inbound for 2018/2019. Aktiviteter er også 

gjennomført i samarbeid med klubber, foresatte og NORFO-representanter i 

Ungdomsutvekslingskomitéen. 

 

INTRODUKSJONSKURS OG HØSTMØTE 

Det årlige introduksjonskurset for inbound studenter ble arrangert i distrikt 2250 på Sola ved 

Stavanger i september. Dette foregikk i forkant av distriktskonferansen til distrikt 2250. 

Utvekslingsstudentene deltok i flaggborg og oppvisning på konferansen. Samtidig 

gjennomførte Ungdomsutvekslingskomiteen, representert fra alle distriktene og NORFO- 
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tillitsvalgte sitt årlige høstmøte samme helg. Det ga en god mulighet til å møte «sine» inbound 

fra alle Rotary-distriktene, forholdsvis kort tid etter at de ankom Norge. 

 

WINTER CAMP 

I februar 2018 arrangerte Nesbyen RK i distrikt 2305 Wintercamp for inbound 

utvekslingsstudenter fra alle de 6 norske Rotarydistriktene. Wintercampen gir ungdommene et 

unikt innblikk i norsk kultur. Utvekslingsstudenten lærer både å gå på bortover- og nedover-

ski, samt flere typiske norske vinteraktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Ching-Chieh i Huseby-Flatås RK og Liza i Røros RK 

 

NORGESTUREN 

Den årlige «Norgesturen» for alle inbound utvekslingsstudentene ble gjennomført fra 1. - 10 

juni. Fra vårt distrikt deltok Liza fra Australia og Ching-Chieh fra Taiwan. Turen startet i Oslo 

og tok ungdommene med på en reise av severdigheter. De besøkte både Geiranger, Bergen, 

Førde, Stryn, Ålesund, Kristiansund, Dovrefjell og til sist Hunderfossen. 

 

I Kristiansund bidro medlemmer fra Kristiansund RK og foresatte av 

ungdomsutvekslingsstudenter til enda en minnerik dag for våre inbound utvekslingsstudenter, 

representert fra mange verdensdeler. 

 

INFOMØTE OUTBUND - OBLIGATORISK 

Alle outbound som er valgt ut og får reise ut i regi av Rotary, neste Rotary-år, må møte med 

sine foresatte til obligatorisk informasjonsmøte. Møtet ble avhold i Oslo i begynnelsen av juni. 

Totalt var det i overkant av 100 deltakere. De distriktsansvarlige (DYEO’ene) fra de norske 

distriktene deltok i gjennomføringen, sammen med NORFO-representantene i 

utvekslingskomiteen. Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltakere, der 

utvekslingskomiteen høstet ros for «profesjonell» gjennomføring. 

 

SHORT TERM 

I Rotarys program for Sommercamps ligger det en unik mulighet for unge menneske mellom 

15 og 25 år fra hele verden, til å knytte vennskap over landegrenser i løpet av 2-3 sommeruker. 

Det er Rotaryklubber som arrangerer sommerleirer med ulike tema, for ca. 10-15 ungdommer 

med deltakelse av en ungdom fra hvert land. Det foreligger ingen forpliktelser for klubber som 

sender ut ungdommer. Klubbene og distriktsansvarlig signerer søknadene. Her har alle 

klubbene i hele distriktet en jobb å gjøre med å få fortalt om det unike tilbudet som er for 
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ungdommene i løpet av 1-3 uker i løpet sommeren. I løpet av noen få uker lærer ungdommene 

forholdsvis mye om Rotary. Tilbakemeldingene fra ungdommer som har deltatt er svært gode. 

Sommeren 2017 reiste 3 ungdommer fra vårt Rotary-distrikt på Short Term sommerleirer. 

 

Sendeklubb Ungdom Land 

Bodø RK Åse Baustad Nordeide Nederland 

Bodø RK Pernille Sjøvold Henning Tyskland 

Verdal RK Oda Steen Israel 

 

RYLA 

RYLA - Rotary Youth Leadership Award er et seminar med fokus på ledelse, som tilbys 

ungdommer mellom 20 og 30 år. RYLA arrangeres av Rotary og er et tilbud til unge ledere og 

unge med lederambisjoner. Gjennom foredrag og gruppearbeid settes aktuelle og spennende 

tema og problemstillinger som omhandler ledelse på agendaen. I Rotaryåret 2017/2018 ble 

ingen RYLA-seminar gjennomført i distriktet.  

 

ROTARY INTERNATIONAL (RI)   

Rotary internasjonalt har også i dette Rotary-året hatt ungdomsutveksling - RYEP (Rotary 

Youth Exchange Program) som en av sine fanesaker. Det gjennomføres flere 

utvekslingsprogrammer hvor ungdom fra hele verden har muligheten til å gjennomføre studier 

der Rotary betaler for utdanningen. I tillegg til ungdomsutveksling som håndteres av 

distriktene kan våre ungdommer søke om deltakelse på Georgiastipendet og på Freds-studiene 

i regi av Rotary. 

 

GEORGIASTIPENDET 

Rotarianere i Staten Georgia i USA, har etablert et program som hvert år innvilger ettårige 

stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten 

Georgia. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. 

Ca 90 studenter fra hele verden deltar hvert år. Distrikt 2275 hadde ingen deltagere i dette 

Rotary-året. 

 

FREDSSTUDIER 

Hvert år velger Rotary ut ca. 100 personer fra hele verden som får fullfinansiert akademisk 

stipend til å ta en mastergrad. Mastergradsstipendet som har en varighet på 15-24 måneder 

tilbys på anerkjente universiteter i USA, Japan, England, Australia, Thailand og Sverige og er 

knyttet til fred og konfliktforebygging. Ingen fra distrikt 2275 var søkere eller deltok dette 

Rotary-året. 

 

DYEO oppfordrer klubber, innkommende presidenter og CYEO’er til å prioritere Rotarys 

programmer for ungdomsutveksling (RYEP). Det bidrar til å gi yngre generasjoner innblikk i 

Rotary og et innblikk i Rotarys bidrag til fredsskapende arbeid i hele verden. Flere av våre 

klubber har hatt tilvekst av medlemmer som er foreldre av våre outbound utvekslingsstudenter. 

 

Ellen R.O. Strand 

Komiteleder   
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Rapport fra PR/Kommunikasjonskomiteen 

PR/Kommunikasjonskomitéen i D2275 har i rotaryåret 2017-18 

bestått av medlemmer i fire verv: 

Leder   Tore Jørgen Slettahjell - Heimdal RK 

Webredaktør   Finn Jarle Sørli - Stjørdal RK / Jan Moslet  

  d 17.11.17 - Huseby-Flatås RK 

Facebook/SoMe: Carl Petter Sakshaug - Stjørdal RK 

DICO  Trond Nielsen - Melhus RK 

 

INNLEDNING 

17. november 2017 mottok vi det triste budskapet om at vår 

rotaryvenn Jan Kaare Moslet døde etter et kort sykeleie. Jan ble bare 74 år. Han var en stor 

ressurs både i sin klubb Huseby-Flatås, distrikt 2275 og i Norfo. Undertegnede ble kjent med 

Jan i 2006/07 da vi begge hadde roller i distriktet. En fantastisk varm og ekte rotarianer som 

med sitt alltid gode humør var en stor glede å få jobbe sammen med, han er dypt savnet. 

Etter Jan sin bortgang fungerte undertegnede som webredaktør mens vi søkte etter en ny 

erstatter. Finn Jarle Sørli fra Stjørdal Rotaryklubb overtok vervet etter Jan og har tatt 

oppgaven på strak arm. 

Også dette rotaryåret har kommunikasjonskomiteen bistått med opplæring i bruk og 

vedlikehold av hjemmesider, medlemsnettet og epostsystem - se egen rapport fra DICO 

Trond. Vi har oppfordret klubbene til å oppdatere sine hjemmesider og delta på sosiale medier 

– fortrinnsvis facebook. 

 

Informasjon om riktig bruk av Rotarys logo og branding er gitt på PETS og klubbene 

oppfordres til å ta kontakt med Kommunikasjonskomitéen ved behov for bistand. 

 

MEDLEMSNETT/OPPMØTEREGISTRERING 

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

rapporten genereres med data fra medlemsnettet 2 ganger pr. år og faktura utstedes fra RI 

etter disse opplysningene. Klubbene må derfor selv sørge for at korrekt informasjonen om 

klubben med medlemsoversikt er ajour til enhver tid. Særdeles viktig er det å oppdatere 

medlemsnettet med klubbmedlemmenes nye roller og verv så snart valg er gjennomført. 

Kontaktinfo må være oppdatert til enhver tid slik at riktige personer får info og nyheter. 

Både under PETS og ved klubbkontakt gjennom året har dette vært tema. 

 

E-POSTSYSTEM 

Alle rotaryklubbene i distriktet har egne epostadresser. I tillegg er det også laget 

epostadresser basert på funksjoner, eks. Distriktets webredaktør = 

webredaktor.2275@rotary.no. Det er svært viktig at alle klubber sjekker epost jevnlig, da 

både distriktet og RI bruker epost som info- og kommunikasjons-kanal. 

 

  

mailto:webredaktor.2275@rotary.no
mailto:webredaktor.2275@rotary.no
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WEBREDAKTØR 

Webredaktør Finn Jarle Sørli har sammen med DICO Trond Nielsen jobbet med oppdatering 

av distriktets hjemmeside - d2275.rotary.no - her er det publisert fortløpende relevant og 

oppdatert info fra våre klubber i distriktet samt info om Distriktets aktiviteter gjennom 

rotaryåret. Distriktets webside har gode målinger på bruk og besøk. Oppdatert info og gode 

nyhetssaker gjør websiden interessant for våre medlemmer. Spesielt er synliggjøringen av 

klubbenes prosjekter god inspirasjon mellom klubbene. På PETS ble også Rotary Showcase 

presentert som en fin arena for synliggjøring av klubbenes prosjekter. 

 

HJEMMESIDER 

Alle klubber har sin egen hjemmeside basert på en felles mal. Noen klubber er veldig aktive 

og fremstår som gode foregangsklubber på digitale flater. Kommunikasjonskomitéen 

oppfordrer klubbene til å ha 2-3 ansvarlige for vedlikehold av klubbens digitale flater. De av 

våre klubber som fortsatt dessverre ikke har tatt i bruk hjemmesidene er oppfordret til å søke 

bistand fra distriktets kommunikasjonskomite.  

 

MÅL FOR 2017-18 

Hovedfokus også for dette Rotaryåret har vært å få alle våre klubber til å oppdatere sine 

hjemmesider samt delta på ulike sosiale kanaler og digitale flater. Distriktet stiller 

ressurser/kompetanse til rådighet for at klubbene skal få dette til. Vi i komitéen har 

oppfordret alle AG-er til å fortsatt være aktive pådrivere for å få klubbene til å informere og 

synliggjøre alt det fine Rotary står for, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

SOSIALE MEDIER 

Distrikt 2275 sin facebookside er www.facebook.com/rd2275 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge med, “like” innlegg og dele aktiviteter fra denne 

facebooksiden. Det legges ut info fra PETS og Distriktskonferansen samt enkelte 

“happeninger” gjennom Rotary-året. Nytt i år er en mer aktiv «fremming» av utvalgte artikler, 

noe som har gitt oss god erfaring og innsikt i å synliggjøre distriktets aktiviteter. 

 

Guvernør Toralf har også brukt distriktets facebookside og gitt oss fine delinger og 

innblikk i sine klubbesøk. Vi ser en positiv utvikling blant distriktets medlemmer og 

klubber som nå er mer aktive brukere av facebook, men fortsatt har noen klubber en jobb 

å gjøre her. Det er en målsetting at alle klubber i distriktet oppretter egne facebooksider. 

Dette er en effektiv mediekanal som raskt gir oppdatert informasjon –  den gjør klubben 

og distriktet SYNLIG! 

 

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV 

Årets guvernør Toralf Pedersen har publisert sitt månedsbrev på distriktets webside og 

facebookside. Det er i tillegg også sendt epost-link til alle medlemmer som en nyhetsmail. 

På denne måten måles respons og interesse hos våre medlemmer i distriktet. 

 

  

http://www.facebook.com/rd2275
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AKTIVITETER 

Det har i løpet av rotaryåret vært gjennomført opplæring i bruk og vedlikehold av klubbenes 

hjemmesider, medlemsnett og opprettelse av facebooksider. Kommunikasjonskomiteen har 

gjennomført flere komitemøter og jobber godt sammen. RI sitt kampanjemateriell «People 

of Action» er delvis tatt i bruk, men her ser komiteen at vi må gjøre en større innsats i neste 

rotaryår. Det har vært god kontakt med flere klubber både via telefon, skype og epost. 

 

Kommunikasjonskomitéen har oppfordret AG-ene til å være tett på klubbene, oppmuntre 

dem til å ha fokus på vedlikehold av egen hjemmeside og være tilstede på sosiale medier. 

PR/Kommunikasjonskomitéen informerte om mulighetene på årets PETS, laget egen 

infofolder med nyttig info og har også bistått med lokal kursing. 

 

I Norfo ble det godkjent en egen nasjonal Kommunikasjonsstrategi på vårmøtet 2017. 

Denne ble distribuert til alle klubbene av Guvernøren og vi i komiteen gleder oss til å ta i 

bruk materiell og hjelpehåndbøker fremover. 

 

Synliggjøringen som klubben oppnår med egen hjemmeside samt å delta i sosiale medier 

vil utvilsomt være et viktig bidrag til nyrekruttering av medlemmer. En oppdatert 

hjemme- og facebookside viser en aktiv klubb med gode prosjekter og interessante 

program – VÆR SYNLIG! 

Tore Jørgen Slettahjell 

Leder PR/Kommunikasjonskomitéen D2275 
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DICO 

Siste år ble ganske så travelt for distriktets DICO. Året var preget av 

utfordringer i medlemsnett og på klubbenes hjemmesider. Mange av 

de opplevde problemer skyldes nok 'tastefeil', men vi avdekket også 

svakheter i systemene som krevde endringer.  

 

Spesielt viste det seg at det var svakheter i integrasjon mellom 

medlemsnett og RI, som resulterte i avvik mellom medlemslister i de 

to systemene. Våre systemer er nå endret slik at vi lettere skal kunne 

avdekke slike problemer, og vi merker allerede mindre utfordringer 

på dette. Nytt av året er også nye verktøy for Webmaster som gjør det mulig å kontrollere 

avvikene.    

  

Som alltid når rollene endres i et nytt rotaryår, er det stort behov for opplæring, og nye 

tillitsmenn har ofte problemer i denne fasen. Mye av DICO arbeidet går derfor med til å støtte 

de nyvalgte i den første fasen.  

  

Som DICO deltok jeg også på flere møter i NORFO sammenheng, og lærte mye om rotary 

organisasjonen og hvordan den fungerer.  

 

Vår mangeårige Webmaster i NORFO, Terje Lauten hadde behov for avlasting i arbeidet etter 

dette året, og som DICO i 2275 stilte jeg meg positiv til å overta dette arbeidet.  

Tore Krokstad stilte sporty opp til å overta rollen i distriktet, og vi vil bruke den første delen 

av det nye året til opplæring av distriktets nye DICO. 

  

Jeg benytter også sjansen til å takke alle de hyggelige rotarianere som jeg har jobbet med i 

løpet av min periode som DICO. 

Trond Nielsen 

DICO distrikt 2275 
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Årsmelding kapitalfondet 2017-18 
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Årsregnskap kapitalfondet 2017-18 
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