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INNL EDNIN G 
 
 
 

 

Det tar ca to og et halvt år fra man blir nominert til 
guvernørrollen, til man går på sitt arbeidsår. Perioden 
mellom er avsatt til opplæring, bli kjent med Rotary, 
delta på mange møter og konferanser, - og ikke minst 
delta på Rotary International Assembly. På norsk er 
dette guvernørskolen. 
 

 
Sammen med 530 andre guvernørspirer, med sine partnere, - 
fikk Sissel og jeg en grundig innføring i Rotarys ulike 
arbeidsområder. Med tillegg av stab og crew var vi ca 1200 
personer i kongressalen 20.januar 2020 – da 
verdenspresidenten vår, Holger Knaack, entret senen.  
Vi satt alle spente og forventningsfulle, - hvordan ser 
temalogoen ut, og hva blir vårt årstema?  
 

 
Spenningen ble utløst da vi fikk se og høre, 
Rotary Opens Opportunities. I løpet av en halvtimes  
tale fikk RIP Holger Knaack fortalt oss om sine visjoner  
og idéer – sine håp og drømmer, for året som lå foran oss. 
 
 

Sekken ble fylt med entusiasme og pågangsmot. 
Det var om å gjøre å komme seg tilbake til Norge, 
fortsette planleggingen og treffe staben som hadde  
sagt ja til å gi av sin tid for Rotary, sammen med oss. 
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G U VERNØRENS 
RAPPORT  

G E N E R E L T  
Jeg hørte det fra flere tidligere guvernører. «Gled deg til klubbesøkene, - 
du blir mottatt som en konge!». Det kan jeg skrive under på. Jeg takker 
alle klubbene for måten Sissel og jeg ble tatt vare på, - servert og 
oppvartet.  
 
I og med at året ble som det ble, med en pågående pandemi, - måtte vi 
tilpasse klubbesøk på beste måte. Vi startet i Kirkenes 10.august 2020, og 
arbeidet oss sørover. Det er en utfordring å få alle besøkene til å klaffe på 
klubbenes faste møtedager, men klubbene er fleksible – flere byttet 
møtedag, slik at det passet med kjøreruta. I løpet av august og noen 
dager i september var nesten alle klubbene i nord besøkt. Det ble avlagt 
noen besøk i Midt-Norge før 1.november, men da ble det bråstopp. 
Samfunnet stengte ned og jeg måtte ta en lang pause i besøkene. 
 
12.mars 2020 stengte Norge ned. Det ble ganske tidlig tydelig at 
rotarianere vil møtes, - og det ble innkjøpt lisenser på nettmøteportalen 
Go To Meeting. Forskjellige portaler er brukt, men én ting er sikkert, - vi 
har alle fått økt vår IT-kompetanse i denne tiden. Det er avhold tusenvis 
av nettmøter. Klubbene, distriktet og Rotary Norge har holdt kontakten, 
og det er jeg glad for. 
 
I løpet av januar 2021 måtte jeg ta en beslutning. Skulle jeg få fullført en 
av mine plikter som guvernør, - besøke alle klubbene minst én gang, 
måtte det blir pr nettmøte. Nye møtedatoer ble avtalt, med guvernørens 
klubbesøk på nett. Mange var spente, men det gikk veldig bra. Takk alle 
sammen som har bidratt til gjennomføringen. 
 
Sett i ettertid fikk dette året mye av det samme innholdet som jeg ventet. 
Omstendighetene har endret på gjennomføringen, men alt i alt har jeg 
sett verdien av Holger Knaacks motto, Rotary Opens Opportunities. 
 

J U B I L E E R  
I løpet av året har tre klubber oppnådd runde tall. Guvernøren skal 
normalt ha vært til stede ved markeringene, - men den spesielle 
situasjonen satte en stopper for det. Gave i form av innbetaling til TRF i 
klubbens navn er foretatt.  
 

Hadsel Rotaryklubb 70 år charterdato 16.10.1950 
Stjørdal Rotaryklubb 60 år charterdato 14.06.1961 
Tromsø Syd Rotaryklubb 50 år charterdato 14.12.1970 

 
 
 

Vi kom oss ikke til Honolulu. Men 
Rotary vil arrangere Convention 
hvert år. I 2020 og 2021 ble 
Convention holdt digitalt. 
 
I 2027 er Honolulu igjen vertskap.  



ÅRSRAPPORT 2020-2021   |   ROTARY DISTRIKT 2275 | 5 

 

T E M P E R A T U R M Å L I N G  
Rotary er organisert med klubber og distrikter, som igjen er samlet i 
soner. Når antall medlemmer i klubbene endres, - og dermed antall 
medlemmer i distriktet går opp eller ned, vil Rotary International forandre 
størrelsen på distriktet i tråd med sine retningslinjer.  
 
Distriktet har mottatt et forhåndsvarsel fra RI; - vi må bli flere 
medlemmer. Hvis ikke vil RI omorganisere. Dette kan skje ved å flytte 
grensene mellom distrikter eller slå sammen distrikter. 
 
Distriktsledelsen i 2275 har startet et arbeid med tanke på å beholde 
distrikt 2275 slik det er i dag. For å klare det MÅ vi oppnå en 
medlemsmasse på 1100 personer innen 30.juni 2022. 
 
Gjennom en undersøkelse blant klubbene fikk vi et klart bilde på hva 
klubbene ser som utfordringer, - og hvilke deler av klubbarbeidet som 
fungerer best. Takk for alle som har svart gjennom det elektroniske 
spørreskjemaet. (se egen omtale) 
 

A C T I O N G R U P P E   
Høsten 2020 ble det holdt et nettmøte i regi av sonekoordinatorene på 
medlemsutvikling og PR/IT, Bjørn Aas og Tore Jørgen Slettahjell. I møtet 
ble vi kjent med en ny Rotaract-klubb i Stavern, og hvordan Stavern 
Rotaryklubb hadde arbeidet for å etablere klubben. 
 
Møtet skapte engasjement og vilje til å danne en Actiongruppe som skal 
arbeide for å øke medlemsmassen i distrikt 2275. Gruppa ble etablert på 
januar 2021 og har hatt ukentlige møter over flere måneder. Arbeidet 
resulterte i en skisse og en plan som ble presentert på digital PETS, 
24.april 2021.  
 
Idéen er å gi klubbene det de etterspør i undersøkelsen, - hjelp til å gjøre 
medlemsrekruttering lettere. Noen «how-to-do-it», en idébank og en ny 
landingsside – en internettside spesielt for nysgjerrige mennesker som 
lurer på hva Rotary er. Internettsiden kan brukes som oppslagsverk for 
oss som allerede er medlemmer i Rotary også. 
 
ACTION-Gruppen fortsetter sitt arbeid. Organiseringen framover vil være 
avgjørende for hvordan distriktet lykkes med medlemsutviklingen. 
Gruppa bør være dynamisk og inneholde de ressursene som til enhver tid 
er nødvendig. Vedlikehold av eksisterende stoff, - søke nye innfallsvinkler 
og nye muligheter. 
 

K L U B B E N E S  D R I F T  
Gjennom klubbesøkene har jeg fått god informasjon om hvordan 
klubbarbeidet gjøres. Jeg er imponert over det engasjementet og den 
arbeidsmengden som utføres. Uten unntak, klubbene har ett eller flere 
prosjekter de er engasjert i. Det gleder meg. Vår verdenspresident tok 
fram arbeid med prosjekter som en viktig del av klubbens liv. Prosjekter 
skaper samhold og virker som et lim i klubbens indre liv. I tillegg er det 
mange prosjekter som genererer penger til TRF, - eller de mottar støtte 
fra distriktets TRF-midler. 
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M E D L E M S A N T A L L  
Jeg nevnte medlemsantall som en utfordring. Ikke bare for å opprettholde 
distriktet, - medlemsantallet er vel så viktig for klubbene. Av 44 klubber i 
distriktet er det 11 klubber med færre enn 15 medlemmer, - et antall jeg 
mener er minimum for en sunn drift av klubben. Blir det færre enn 15 kan 
økonomien blir en utfordring. 
 
6 klubber har medlemsantall mellom under 10 
26 klubber har medlemsantall mellom 10 og 29 
10 klubber har medlemsantall mellom 30 og 49 
2 klubber har over 50 medlemmer 
 
Ser vi på alderssammensetningen er gjennomsnittet 68,1 år. 
Hvis vi framskriver 5 år, eller 10 år med samme lave tilsig av nye 
medlemmer vil se at klubbene får utfordringer.  
Frafallet vil bli større enn tilgangen. 
 
Rotary skiller seg ikke ut fra andre organisasjoner. Det er et fellestrekk at 
det er utfordrende å holde medlemsantallet, - og enda mer, øke det. Hvis 
vi ser Rotary globalt er bildet nyansert. Mens vi i vestlige land sliter med 
rekruttering, er det økende interesse for Rotary i de østlige deler. Hva kan 
det skylles? Jeg tror vi har det for godt i Norge. Vi kjøper oss heller ut av 
dugnaden, i stedet for å være «Peple of Action» vil vi heller ta vare på 
familien, være sosiale og dyrke oss selv. 
 
Det neste året blir viktig for distriktet. Men, jeg har troen. Jeg mener vi 
skal klare 1100 medlemmer innen 30.juni 2022. Jeg tror pandemien har 
gjort noe med oss, gitt oss et savn og åpnet øynene våre slik at vi ser 
verdien av å hjelpe hverandre – rett og slett gjøre noe godt for verden. 
 
Klubbene må bidra aktivt. Det er der det viktige arbeidet må gjøres. 
Distriktet skal legge til rette, - støtte opp og komme med forslag. 
 
Øv deg selv, ta heistesten. Du som alltid bærer Roytarynåla. Hvis du tar 
heisen fra første til tredje sammen med en ukjent, og du blir spurt «Hva 
er Rotary» På veien opp til tredje skal du fortelle om Rotary slik at 
vedkommende får lyst å bli med deg på Rotarymøte. 
 

 
 
 
 

 

 

  

Antall klubber  
sortert på antall medlemmer 

Antall medlemmer i hvert distrikt,  
- ved årets start og slutt 



ÅRSRAPPORT 2020-2021   |   ROTARY DISTRIKT 2275 | 7 

 
   

 

 

 

 

 

 
L A G Å N D  
I  S TA B E N  
 

 

• SAMHOLD 
 

• INSPIRASJON 
 

• ENGASJEMENT 
 

• IDÉER 
 

• KUNNSKAP 
 

• KOMPETANSE 
 

• ERFARINGSUTVEKSLING 

 DTTS  
F R A  U S A  M E D  E N G A S J E M E N T   
Guvernørskolen i USA skaper i seg selv engasjement. Man treffer alle de 
andre guvernørspirene, 530 i alt. Alle har de idéer og tanker om sitt år som 
leder for distriktet. For meg var det viktig å få videreført mitt engasjement 
til de andre i staben. Heldigvis er ikke guvernøren alene. En stor stab sto 
parat og møtte lydhøre opp på DTTS. (District Team Training Seminar) 
 

8 . F E B R U A R  2 0 2 0   
Med gratis møtelokale og relativt enkelt servering samlet vi 23 (pluss en på 
nett) påtroppende ledere. Ved siden av å bringe videre det budskapet jeg 
hadde med fra USA, var formålet å samle gjengen til en Kick-off før vi tar 
fatt på oppgavene. Hilse på hverandre, bli kjent. Det har stor verdi i seg 
selv. Mange i årets stab har vært med i mange år. Kunnskap og innsikt i 
organisasjonen var på plass.  
  

M E D L E M S U T V I K L I N G K O M I T E   
Hver guvernør organiserer sin stab. For meg var det viktig å få dekket de 
funksjonene som jeg synes er aller viktigst. To av de tidligere DG’ene i 
distriktet, Toralf Pedersen og Thor O. Olsen sa seg villige til å føre an i 
arbeidet med medlemsutvikling. Senere ble også PDG Helge Schjøldberg 
med i komitéen. De har laget en one-pager med stikkord til klubbene, - og 
som også er tatt med videre i ACTION-Gruppen.  
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K A S S E R E R  
• Holde orden på klubbens 

inntekter og utgifter 

• Betale fakturaer til RI og 
distriktet primo juli og primo 
januar 

• Legge fram revidert 
regnskap på klubbens 
årsmøte 
 

 

 
S E K R E TÆ R  
• Være presidentens høyre 

hånd 

• Skrive referater 

• Ta ansvar for 
kommunikasjon med 
distriktet og medlemmene 
 

 

 
P R E S I D E N T  
• Lage mål og planer 

• Sørge for god struktur på 
møtene 

• Møte på distriktets møter 
og konferanser 

• Bidra til at klubben legger 
en strategi for vekst, 
samtidig som den tar vare 
på alle som er i klubben fra 
før 

 

 PETS  
K U N N S K A P S A R E N A   
En av de spesielle tingene med Rotary er skifte av roller, verv og oppgaver. 
Hvert nytt arbeidsår er det nye krefter som skal i ilden. Tanken er at alle 
skal få prøve seg, ta ansvar og være i utvikling.  
På PETS skal påtroppende presidenter og sekretærer samles, til felles 
opplæring på de felt de skal tjene klubben. På PETS er det staben som skal 
overføre sin kunnskap og sitt engasjement videre. OG, ikke minst – PETS 
skal være en sosial arena hvor man treffer venner, knytter kontakter og 
pleier kontakter man hadde fra før. Den sosiale dimensjonen mistet vi i år. 
 

D E T  B L E  D I G I T A L  P E T S   
Hotellet var bestilt i god tid. Den 10.mars hadde jeg det siste møtet med 
hotellet, - det var mye snakk i media om Corona, smitte og mulige tiltak. 
Hotellet var fast bestemt på at arrangementet kunne avvikles, men jeg var 
urolig. Heldigvis kom nasjonale retningslinjer, - hotellet stengte og vi måtte 
snu oss rundt til en digital PETS. Årets fysiske PETS ble avlyst. 
  

G O D T  G J E N N O M F Ø R T   
25.april 2020 ble det gjennomført digital PETS på Go To Meeting. 
 
Program ble sendt ut i midten av mars. I og med at PETS skulle kjøres 
digitalt ble det anledning for alle interesserte å følge arrangementet. 
 
Det ble kjørt to sesjoner, én for presidenter og én for sekretærer. 
Deltakerne kunne følge begge sesjonene hvis de ville, - og jeg har fått 
tilbakemelding fra flere ivrige som fulgte begge. 
 
Jeg fikk god hjelp fra web og IT til gjennomføringen. Det er mye å holde styr 
på ved digitale sendinger. I april 2020 var kunnskap om teknikk og 
muligheter noen hakk lavere enn i dag. Vi fikk låne møterom hos Vikaune 
Fabrikker på Stjørdal. DG Ole Jørgen Kjellmark og distriktssekretær Torstein 
Holm var til stede. Resten av innholdsleverandørene ble med via 
nettportalen.  
 
Med gode innlegg fra staben mener jeg alle fikk god kunnskap om sine 
roller, - og innblikk i Rotary både lokalt og internasjonalt. 
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Program for digital PETS – 25.april 2020 
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Å R E T S  
H Ø Y D E P U N K T   
I  D I S T R I K T E T  
 
• MØTE VENNER 

 

• UTVEKSLE ERFARINGER 
 

• PÅFYLL FRA FORERAGENE 
 

• MOTIVASJON 
 

• INSPIRASJON 

 

 
 

 

 

 D IS TR IKTS -
K ONF ERANS EN 
P L A N L E G G I N G   
Helt siden jeg fikk vite at guvernørrollen ble min tok Åsen Rotaryklubb 
ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av distriktskonferansen. 
Hotell og fasiliteter ble bestilt i god tid. Regelmessige planleggingsmøter.  
Profil og rød tråd ble plukket fra Rotarys fokusområder. 
 
NATUR OG VANN, - ROTARY SOM FREDSAKTØR 
Foredragsholdere ble kontaktet tidlig, og alle stilte opp da dagen kom. 
 

S P E N N I N G  R U N D T  
G J E N N O M F Ø R I N G E N   
På grunn av pandemien var det mye spenning om konferansen, kunne 
gjennomføres. Forhåndsomtale og teasere ble lagt ut på distriktets 
hjemmeside og Facebook i midten av juli. Invitasjoner med program og 
påmeldingsrutiner ble sendt ut 18.august 2020. Påmelding via Hoopla, - noe 
jeg vil anbefale andre arrangører. Det letter oppgjøret og oversikten. 
 
Jeg retter stor takk til de som var med å gjennomføre. Klubben min i Åsen, 
foredragsholderne, teknisk stab, web og IT, staben ellers, men mest av alt, - 
alle tilreisende medlemmer. Uten dere hadde det ikke blitt noe. 
 

M A K S  5 0  P E R S O N E R   
Normalt har konferansene i distriktet samlet +/- 100 personer. Mange var 
skeptiske og engstelige for å melde seg på til en samling, midt opp i en 
pågående pandemi. Men, - vi fikk påmeldinger fra nord til sør, - færre enn 
tidligere år, men akkurat nok til å tangere maks antall deltakere. Hotellet 
satte smittevern og sikkerhet i høysetet. Arrangementet ble kjørt etter 
gjeldende retningslinjer og restriksjoner. 

 
  

To gode Rotarianere: 
Per Wasshaug (tv), 
Bodø Rotaryklubb – 
Per Strømhaug (th), 

AG Nordland og medlem i 
Bodø Sentrum Rotaryklubb 

 
Noe av hensikten med 

distriktskonferansene er å 
treffe andre, utveksle idéer 

og pleie vennskap. 

Vebjørn Haugom og Arne Langås ønsker velkommen til distriktskonferansen 2020 

18. – 20.september 2020 
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M E D L A M S TA L L E T  
S T I G E R  ( ! )  
• ACTION-gruppen 

• Klubbene mobiliserer 

• Aktiviteter og synlighet 

• Spør en venn - «Vil du bli 
med på Rotary-møte?» 
 

 

 
H O W  TO  D O  I T  
• Starte satellittklubber 

• Rotaract – mange 
muligheter 
 

 

 
I D É B A N K E N  
• Aktiviteter 

• Brosjyrer 

 

 

 AK T IV ITETER  
S M E L T E D I G E L   
Coronatiden med nedstenging og lavere aktivitet gjorde noe med oss. 
Aktive Rotarianere ville treffes, - gjøre noe felles.  
For å lette på møteabstinensen inviterte distriktet til felles nettmøter. 
Fra 21.10.2020 og resten av arbeidsåret har vi kjørt seks samlinger. 
Baktanken fra min side var å stimulere til økt bruk av nettmøter i klubbene. 
Som en bonus fikk jeg del i synspunkter og tanker fra medlemmene.  
 
Noen av møtene berørte konkrete temaer 

• TRF – prosjekter, søknadsprosedyrer 
• Rotarys profilmal, farger, fonter og logoer 
• Kahoot – uformell Roptary-Quiz 
• ACTION-Gruppen presenterte ACTION 2021-2024 

 

R O T A R Y  F U N Q U I Z   
Enda mer nettmøte. For dere som kjenner Kahoots hemmelige verden er 
det en måte å konkurrere sammen, i sanntid. Når dette kjøres over nett, 
blir det både spennende og engasjerende. Onsdag 24.mars 2021 inviterte 
vi til Kahoot via Google Meet, vår nye nettmøteplattform. To 
spørsmålsrunder, alt fra hvor mange kilometer guvernøren og kona kjørte 
på vår Nord-Norge-tur til hvem som grunnla The Rotary Foundation. 
Premier til vinnerne i begge rundene. 
  

R O T A R Y - Q U I Z   
I 2017 gjennomførte alle distriktene i Norge en Rotary-Quiz. Formålet var å 
engasjere klubbene, - gå ut på en stand, dra opp noen rollups og kjør quiz. 
Fire spørsmål om Rotary, enkle for oss Rotarianere, men litt utfordrende 
for de som ikke kjente oss. En informasjonsbrosjyre ble delt ut. Der sto 
svarene. Enkelt konsept med mange muligheter. 
Våren og sommeren 2021 gjentok distrikt 2275 denne aktiviteten. Med en 
El-sparkesykkel som topppremie inviterte medlemmene i distriktet til Quiz. 
Informasjon ble sendt ut til klubbene 23.mars 2021. Kort svarfrist, - her var 
det bare å hive seg rundt. Aksjonen gikk fram til 20.september 2021.  
 
 

 
  

Orkdal Rotaryklubb Røros Rotaryklubb Orkdal Rotaryklubb Trondhjem og Charlottenlund 
Rotaryklubb 
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A C T I O N - G R U P P E N  
• Tore Jørgen Slettahjell 

• Thor O Olsen 

• Thor Bertil Granum 

• Harry Rishaug 

• Per Strømhaug 

• Isabel Pettersen 

• Tommy Raaen 

• Terje Gaarden 
 

 

 
 
 
 
 
V E R K T Ø Y K A S S E  
PÅ  W E B  
• ACTION plan 

• Flere medlemmer 

• Maler og guider 

• Linker til Learning Center 

• Profileringsprodukter 

• bli-med-i-rotary.no 
 

 

 

  

ACT I O N  2 0 2 1 - 20 2 4  
 

E T  S A M A R B E I D S P R O S J E K T   
Sonekoordinatorene fra Medlemskap og PR/IT initierte høsten 2020 å kjøre 
et medlemsutviklingsprosjoekt i distrikt 2275, - som et samarbeid mellom 
de to komiteene. Skal vi lykkes med medlemsutvikling er det like mye en 
oppgave for PR/IT. Vi må ha godt materiell og være godt synlig digitalt, hvis 
vi skal nå ut med budskapet om at Rotary er en organisasjon det lønner seg 
å være medlem av. 
  

A C T I O N  P L A N  
Gruppen ble satt sammen av Rotarymedlemmer som brenner for oppgaven 
med å få tak i nye medlemmer og styrke organisasjonen. Gruppen brukte 
noen nettmøter på å organisere seg og finne et godt navn på prosjektet. 
 
ACTION 2021-2024 forteller at dette er et treårig prosjekt. Formålet er å 
bidra til å øke antall medlemmer i distriktet i løpet av perioden. 
 
DETTE SKAL SKJE VED:  
- å ivareta eksisterende medlemmer, og  
- å øke antall nye medlemmer  
 
Tiltak for å ivareta eksisterende medlemmer  

• bidra til å øke kunnskapen om Rotary internasjonalt og om forbilledlige 
klubber for å styrke medlemmenes stolthet over å være rotarianer  

• Bevisstgjøre klubbene i å sette søkelys på egne kvaliteter og på 
medlemmer som fortjener å bli framhevet for sin innsats i klubben eller 
sitt lokalmiljø.  

• Motivere og støtte klubbene i et arbeid for å synliggjøre Rotary i klubbens 
nærområde.  

Tiltak for å øke antall nye medlemmer  
• Bistå klubbene med gode eksempler på hvordan aktuelle kandidater kan 

nås og motiveres for medlemskap. 
• Bistå klubber med veiledning i hvordan de kan tilknytte seg en satellitt, 

etablere eller reetablere en klubb i området, eventuelt ta initiativ til en 
Rotaract-klubb. 
 

A M B A S S A D Ø R E R   
ACTION-Gruppen inviterer alle klubbene i distrikt 2275 til å delta aktivt i 
prosjektet og peke ut et medlem – Ambassadør – som er tilknyttet ACTION-
Gruppen i hele prosjektperioden. 
 
Ambassadøren er klubbens talsperson inn i prosjektet og i dialogen mellom 
prosjektledelsen og styret. Ambassadøren vil også kunne ha en utadrettet 
rolle, bl.a. i arbeidet med å synliggjøre Rotary generelt og klubben spesielt. 
Klubben står fritt til å peke ut ambassadør, men valg av nåværende eller 
tidligere president, sekretær eller leder av medlemskomité vil være 
fordelaktig for samhandlingen mellom klubbstyret og prosjektet. 
 

https://bli-med-i-rotary.no/
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E T  M A N G F O L D  AV  
E N G A S J E R T E  
R OTA R I A N E R E ,  I  E T  
L A N G T  D I S T R I K T  
 

• 1800 kilometer langt 

• 8000 km med campingvogn 

• 44 klubber 

• Alle med gode prosjekter 

• Godt forberedte klubber 

• Mye god mat og drikke 

• Opplevelser 

• Gode minner 
 

EKSEMPLER PÅ PROSJEKTER 
• Barentsmessa 
• Lekepark for handicappede 
• Rotarystatuetten 
• Oppstartprisen 
• Helsehjelp og leksehjelp til 

innvandrere 
• Brannskadde barn i Etiopia 
• Skoleprosjekt India 
• Parkeringshjelp og sjauearbeid  
• Flere vannprosjekter i utlandet 
• Solceller og museumsarbeid 
• Gapahuk og dugnader på 

kirkegårder 
• Livsglede for eldre 
• Mormors hage 
• Vikingsverd 
• Plastrydding 
• Rotaryskogen 
• Utgir kalendere 
• Merking av Pilegrimsleden 
• Hugge ved 
• Arrangere turer for eldre og for 

internt samhold i klubben 
• Historiske Melhus og 

konglomeratsteinen 
• Grilling på helsehuset 
• Skidag for innvandrere 
• Mentorprosjekt 

 K L U BB-BESØK ENE 
P L A N L E G G I N G  A V  R E I S E R U T A   
Jeg arvet møtelista fra en tidligere guvernør, - og la fram et forslag til reiserute 
og datoer for AG’ene. Det er dem som har førstehånds kjennskap til hvordan 
klubbene ønsker guvernørens besøk.  
Reiseruta ble revidert mange ganger gjennom året, - og noen klubbesøk ble 
utført som nettmøter. 
 

E N G A S J E R T E  K L U B B E R   
Helt fra første klubb-besøk, i 
Kirkenes 10.august 2020 - og til 
Longyearbyen 21.juni 2021 ble 
Sissel og jeg tatt imot med åpne 
armer og stort engasjement. Det 
er tydelig at klubbene setter pris 
på guvernørbesøkene. 
 
Det ble på forhånd sendt ut en 
«ønskeliste» over saker jeg ønsket 

å ta opp i et formøte med klubbene. De fleste klubbene var godt forberedt, og 
praten gikk lett, over alt. Av distriktets ca 1050 (snitt) medlemmer, svarte 337 på 
den elektroniske undersøkelsen om hvordan de vurderte Rotary og sitt 
medlemskap i organisasjonen. Resultatet av undersøkelsen ble forelagt hver klubb, 
enten i formøtet, - eller i medlemsmøtet, hvis det var ønskelig. 
Dette ble godt mottatt, og flere klubber har bedt om å få tilsendt resultatene til 
bruk i sitt arbeid framover. 
 

G O D E  P R O S J E K T E R  
En av de tingene jeg merket meg, var klubbenes prosjektarbeider. Hver eneste 
klubb har ett eller flere prosjekter. De uttaler selv at prosjektarbeidet er 
lærerikt, gir fellesskap og tilhørighet, - og at de føler at det gir noe til dem selv. 
 
Ved siden av klubbens egen gevinst er prosjektarbeidet med å synliggjøre 
Rotary, - sette Rotary på kartet. Mange av klubbene er flinke til å få 
pressedekning på det de gjør. Det setter jeg pris på. 
 

M U L I G H E T E R  O G  U T F O R D R I N G E R  
Klubbene har stort sett de samme utfordringene. Nesten alle synes det er 
tungt å få inn nye medlemmer. Statistikken sier det samme. Av 44 klubber 
er det 8 klubber som har netto økning av medlemsmassen, i resten er det 
ingen endring eller nedgang. Distriktet tar situasjonen på alvor, og arbeidet 
med medlemsutvikling blir satt i fokus i årene framover. 
 
«Nå må vi brette opp ermene» - var det en påtroppende president som sa 
til meg. Rotary har jo så mye spennende og interessant å tilby, - det skulle 
bare mangle om vi ikke kan lykkes. Optimisme og pågangsmot, - det er god 
medisin. 

Med bil og campingvogn gjennom 
Finnmark, Troms og Nordland 

President I Hadsel Rotaryklubb – Svein-Olav Elvegård 
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SPØRREUNDERS ØKELSEN 
 
Distriktet gjennomførte dette arbeidsåret en undersøkelse blant våre medlemmer:  

H V O R D A N  S E R  D U  P Å  D I T T  M E D L E M S K A P  O G    
H V O R D A N  V U R D E R E R  D U  K L U B B E N  D I N ?  
 
Undersøkelsen ble gjort elektronisk og sendt ut til alle medlemmene pr e-post, publisert på diskriktets hjemmeside 
og Facebook. Av 1050 +/- medlemmer er det 332 som har svart. Dvs ca 32%, - noe jeg synes er bra. Det har kommet 
svar fra 37 klubber, - av 44.  
 
Resultatene inneholder sikkert noen feilkilder, men gir oss et klart bilde på hva som scorer høyest og lavest blant de 
utsagnene som skulle bedømmes.  
 

B E S T  S C O R E :   
« S P E N N E N D E  F O R E D R A G  O G  
F O R E D R A G S H O L D E R E »  
 
Medlemmene synes med andre ord at 
programkomiteene gjør en bra jobb og 
at det er mange flotte foredrag. 
 
Langt opp på lista kommer også; 
«Har det hyggelig og trivelig sammen». 
Bra! Det skal være gøy å være 
Rotarianer. 
 
Det er overaskende at det å bære 
Rotary-nåla scorer bare 6,62.  
«En stolt Rotarianer er synlig», - var det 
en som sa. Vi har virkelig noe å være 
stolte av, - vi som er med i en fantastisk 
organisasjon, som gjør så mye for de 
rundt oss. 
 
Lavest score får «Vanskelig å få inn nye 
medlemmer, - eller slutter». Det er ikke 
overraskende, og ikke unikt for Rotary. 
Distriktet har sett det over mange år, og 
har dette året lagt grunnlaget for 
prosjektet ACTION 2021-2024.  
 

En stor takk til alle som bidro med sine 
synspunkter. Noen klubber har fått 
resultatet for sin klubb tilsendt. 
Hvis din klubb ønsker å vite mer, er det 
bare å ta kontakt med nå IPDG Terje Gaarden.  

332 svar fra 37 klubber. Tabellen viser snittscore for hvert av de 20 utsagnene.  
Desto høyere score, - jo bedre vurderte våre medlemmer situasjonen. 
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RAPPORT ER F RA S TABEN 
F R A  A G ’ E N E  
 
De assisterende guvernørene (AG’ene) er guvernørens høyre hånd, - og uunnværlige hjelpere. 
I distrikt 2275 har det i dette arbeidsåret vært sju AG’er. Disse kjenner sine klubber godt og har den daglige 
kontakten. Presidentforum er en av aktivitetene som binner klubbene sammen, - og som gir nyttig informasjon 
tilbake til guvernøren.  
 
Jeg er stolt over AG-korpset. Takk for det dere har bidratt med dette året. 

 

 
S Ø N D R E  T R Ø N D E L A G  –  R U T H  A S T R I D  M U L E  
 
Medlemsutvikling 
Rotaryåret startet med 146 medlemmer i AG-område Søndre Trøndelag.  Pr. 20.06.2021 er det registrert 145 
medlemmer.  
 
Ungdomsutveksling 
Området har avtale om ungdomsutveksling.  Klubbene Ørland og Bjugn forbereder utveksling, og håper å være 
klare til å sende ut og å ta imot en elev/student så snart pågående pandemi tillater det. 
 
Prosjekter 
Sju av de åtte klubbene har lokale prosjekt til beste for lokalsamfunnet.  Dette annerledesåret har imidlertid satt 
en stopper for de aller fleste faste prosjektene, det være seg tiltak på institusjoner, juletrefester og diverse andre 
arrangement inkludert sommerturer.  De klubbene som utgir kalendere, har kunnet gjennomføre dette også i år. 
 
Samarbeid 
Det er gjennomført kun 3 presidentforum på nett, da det var vanskelig å få med alle presidentene i starten.  Noen 
klubber har vært ivrige til å delta på nettmøter arrangert av guvernøren spesielt og distriktet generelt. 
 
Helhetsvurdering 
Jeg har ofte kontakt med klubbene via epost, telefon og sms.  Mange klubber har imponert med å avholde 
nettmøter med stor deltakelse, opptil 100%.  Noen sliter med å få med alle medlemmene, og enkelte har ikke 
forsøkt seg på medlemsmøter på nett.  De fleste har avholdt jevnlige styremøter som nettmøter og sendt referat 
på epost til medlemmene.  Et par klubber har gjennomført noen fysiske treff.   
Alle klubbene har en positiv holdning til fremtiden, og vil benytte seg av actiongruppas initiativ for å øke 
medlemsmassen. 
 
Orkanger den 20. juni 2021 
Ruth Astrid Mule 
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T R O N D H E I M  &  M A L V I K  -  T O R E  A N D R E A S  T O R P  
 
 
 
Oppsummering  
Rotary-året 2020 – 2021 har vært sterkt preget av korona-pandemien.  
Klubbene i Trondheim & Malvik (T&M) startet året med bortimot normal virksomhet fra august etter 
nedstengningen mars til juni 2020, men i slutten av oktober måtte alle møter igjen avlyses pga. korona-tiltakene i 
samfunnet.  
Etter nyttår startet noen klubber med video-møter, andre klubber vurderte det, men fant det lite tilfredsstillende. 
De «lå på været» i håp om at vaksinering skulle gjøre møter mulig. 
Ungdoms-utvekslingen har vært satt helt på vent. Det må «verves» to søkere i høst.  
Bekymringen nå er om lav aktivitet skaper frafall eller om savn av møter skaper ny interesse? 
 
Møte-virksomheten  
Når korona-nedstenging slo inn i oktober, prøvde noen klubber video-møter og fortsatte med det ut Rotary-året. 
Trondhjem RK begynte med fysiske møter utpå nyåret i lokaler i restaurerte Britannia Hotell som tillot å holde 
avstand mv. som smittevernforskriften krevde.  
 
Økonomi  
Klubbene har måttet kreve kontingent – noen litt redusert – til å dekke faste kostnader som kontingenter til 
distrikt 2275 og Rotary International (RI), samt møtelokaler, der avtaler løp.  
 
Ungdomsutveksling  
Det har vært litt frem-og-tilbake. T&M hadde to ungdommer her da koronaen slo til. De ble raskt sendt hjem og 
våre ute returnerte. To godt kvalifiserte søkere for utreise høsten 2020 med vertsfamilier var klar i mars 2020. Ut- 
og Inn-reise den høsten ble tidlig avlyst. 
Involverte klubber (Heimdal og Lade RK) ble, etter forslag fra DYEO, enige med søkerne og vertsfamiliene at de 
skulle «stå over» til Rotary-året 2021-2022. Nå er den også avlyst. 
Avtalen mellom DYEO, søkerne og vertsfamiliene er forlenget til utreise høsten 2022. 
Da har ungdommene gått fra første til tredje videregående og er våren 2022 russ.  
Det er stor sjanse for at én eller to søkere da trekker seg?  
T&M må ha reserver, dvs. «verve» to søkere for utreise høsten 2022, i løpet av høsten 2021.  
 
Bekymring 
Lav til ingen aktivitet i flere klubber i 12 måneder kan ha svekket motivasjonen og skape frafall. På den andre siden 
sier mange – ikke bare Rotarianere – at de savner de personlige møtene i kjente omgivelser med friske impulser (i 
foredragene).  
Hvordan dette slår ut blir det store spørsmålet i høst?  
 
 
Trondheim juni 2021 
Tore Andreas Torp 
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N O R D R E  T R Ø N D E L A G  –  I D A R  P E R  L U N D E M O  
 
 
 
 
Rotaryåret 2020 – 2021 har vært meget spesiell for alle i organisasjonen. Dette gjelder også for AG.  
På grunn av Covid 19 har aktiviteten i klubbene vært meget begrenset.  
 
Sentrale helsekrav har gjort at klubbene har hatt begrensete muligheter til tradisjonelle aktiviteter som klubbmøter 
og utadrettet aktiviteter.  
 
Under disse periodene har aktivitetene i klubbene vært vert liten eller helt fraværende. 
I disse periodene har klubbene tatt i bruk det digitale verktøyet i forbindelse med styremøter og klubbmøter eller at 
aktivitetene i perioder har vært lagt på is. 
 
Utover ettervinter og våren har aktivitetene i klubbene tatt seg opp igjen hvor en nå har opp mot normal aktivitet.  
AG har i denne perioden avviklet to digitale møter i presidentforum med god deltakelse fra klubbene. 
AG har i tillegg hatt god kontakt med klubbene hvor de sentrale spørsmål har vært hvordan klubbene skulle forholde 
seg til de sentrale helsekrav. 
 
Som et resultat av pandemien har en ikke kunne aktivisere utsending at utvekslingsstudent. 
Vi har her fått signaler om at dette kan skje fra høsten 2022. 
 
Her har klubbene vist respekt og dette har medført at aktivitetene har blitt avviklet på en forsvarlig måte. 
DG har i ovennevnte periode avviklet sin kontakt med sin organisasjon gjennom digital kontakt. Dette har fungert på 
en god og konstruktiv måte. Sentrale møter/opplæring har skjedd på samme måte. 
 
DG og AG sine besøk i klubbene har også her skjedd digitalt med unntak av noen få klubber. 
 
Digitale møter er for så vidt en grei møteform, men en savner den direkte menneskelige kontakt som er så viktig. 
 
Når vi nå om kort tid starter på et nytt år i Rotary er det med et ønske om at vi kan drive organisasjonen på en god 
og konstruktiv måte. 
 
Året 2020 – 21 har bydd på utfordringer, men AG synes at klubbene har taklet dette godt og konstruktivt. 
 
 
Idar P. Lundemo 
AG Nordre Trøndelag 
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S Ø N D R E  N O R D L A N D  –  P E R  S T R Ø M H A U G  
 
AG-område Nordland Sør utgjør kun halvdelen av Nordland fylke, og er derfor et lite område med kun 5 klubber – i 
henholdsvis Mo i Rana, Fauske og Bodø. 
 
På grunn av Corona-situasjonen har det som ellers i distriktet vært svært liten aktivitet både når det gjelder fysiske 
møter og prosjektaktiviteter.  Det har vært gjort forsøk med digitale møter inkludert presidentforum, men med 
heller dårlig resultat.   I stedet har det vært holdt en viss kontakt med presidentene i klubbene pr. telefon gjennom 
året. 
 
På den positive siden har det vært gjennomført meget vellykkede guvernørbesøk i alle 5 klubbene, der også 
undertegnede som AG har deltatt.  På disse møtene har en hatt god informasjonsutveksling og nyttige diskusjoner 
for å holde den viktige dialogen mellom distriktet og de enkelte klubber ved like.  
 
Når det gjelder medlemsutviklingen var vi 188 medlemmer i klubbene i AG-området ved årsskiftet 2017/18.  Det har 
siden da vært en jevn nedgang på 3-4 % pr. år som har medført en reduksjon på 26, slik at vi ved siste årsskifte var 
165 medlemmer, noe som ikke lover bra for fremtiden. 
 
Som AG leder har jeg hatt stor glede og nytte av å få delta som medlem i den Action-gruppen på distriktsnivå som 
siden høsten 2020 har arbeidet svært aktivt med strategier og utvikling av verktøy for å få medlemsveksten i 
klubbene i distriktet.  Samtidig er nå grensene for AG-områdene regulert slik av vi blir 4 ekstra klubber med i AG-
område der alle klubbene i Nordland blir med.  
 
Jeg tror derfor det blir mer inspirerende å jobbe innen en større gruppe klubber og med nærmere samarbeid med 
distriktsledelsen.  Og ettersom jeg regner med at Corona-situasjonen bedrer seg i løpet av året, ser jeg for meg mye 
større aktivitet i «AG Nordland» de kommende år. 
 
Håper derfor på stor felles innsats mellom klubber, AG-er og distriktsledelsen med flere for å få opp medlemstallene 
slik at distriktet ikke blir nedlagt som RI har bebudet dersom vi ikke får medlemsvekst i løpet av inneværende Rotary-
år. 
  
Per Strømhaug 
AG Nordland 
 

F I N N M A R K  –  L I L L Y  F R I S K  
 
Det har vært liten aktivitet i klubbene i Finnmark dette Rotaryåret. Klubbene har savnet de fysiske møtene. Klubbene 
har vært med på en del nettmøter som har vært holdt av Distriktet. Her har alle som har deltatt fått god informasjon 
om tiltak som er satt i gang av Distriktet. 
 
Kirkenesklubben hadde fysiske møter fra oppstart av Rotaryåret og ut på høsten 2020. 
Fra høsten og frem til i vår var det ingen fysiske møter,og det ble da på første møte tatt opp et nytt medlem. 
Klubben har 21 medlemmer. 
 
Alta Rotaryklubb har ikke hatt fysiske møter siden i august 2020 da Guvernøren var på besøk. 
 
Klubben har jobbet med å få til Ryla til Alta. Mentorer er på plass.Det har vært mentorsamling (nett). Fristen for å 
søke om å delta gikk ut 30.06.21, men det var for få søkere så det er satt en ny frist til 01.10.21. 
 
Altaklubben har ordnet og betalt for en Shelterboks. 
 
Kontakten som har vært mellom AG og Presidentene i klubbene har vært pr. telefon og E-post.  
 
Lilly Frisk  
AG Finnmark 2020 -2021 
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N O R D - M Ø R E  –  T O R B J Ø R N  J A C O B S E N  
 
Aktiviteten i klubbene har vært preget Corona-situasjonen, i år som i fjor. En klubb har hatt mange fysiske møter, mens en 
annen har avlyst en del, den tredje har hatt ukentlige nettmøter.  
 
Faste og nye prosjekter gjennomført som følger: 
Kristiansund RK:  Dugnad i prosjektet Sansehagen utført med bra oppmøte i juni.  
Surnadal RK:   Vikingsverdprosjektet nær fullførelse, det gjenstår å plassere i monter for utstilling. 
Frei RK:    Rotaryskogen: Dugnader ut ført med vedlikehold og videreutvikling. 
                                1 Shelterbox er finansiert 
 
Antall medlemmer er 56, en nedgang fra i fjor på 8. 
Gjennomsnittsalderen varier mellom klubbene, fra 73,5 år til 65,7 år. For hele AG-distriktet er gjennomsnittet 70,1 år. 
Presidentforum er avholdt to ganger, ett fysisk i oktober, før Coronaen brøt løs igjen, samt ett nettmøte i mars. 
Stemningen i klubbene er god tross alt, og vi ser frem til mer normale forhold etter ferien. Planlegging av 
møtevirksomheten er godt i gang, de fleste er eller vil bli fullvaksinert i løpet av sommeren, dvs i alle fall én fordel av den 
høye gjennomsnittsalderen… 
 
Torbjørn S Jacobsen - AG Nordmøre 
 

T R O M S  O G  N O R D R E  N O R D L A N D  –   
A R N E  M A R K U S S E N  
Pandemiåret 2020-21 har vært spesielt også i området Nordland/Troms. Enkelte klubber har ikke hatt fysiske møter i løpet 
av året, mens noen få har hatt sporadiske møter og mange har tatt opp igjen fysisk møtevirksomhet ved slutten av året. 
Enkelte klubber har gjennomført enkelte nettmøter med godt resultat. Medlemmene i klubbene savner åpenbart å kunne 
treffes igjen i fysiske møter! 
 
Klubbenes tillitsvalgte har prisverdig nok holdt et visst aktivitetsnivå og har oppfylt sine formelle forpliktelser gjennom 
året. AG sin aktivitet mot klubbene har vært lav og i stor grad har bestått av telefonkontakt mot president og andre 
tillitsvalgte samt deltakelse i enkelte nettmøter. 
 
Området består av 9 klubber i nordre Nordland og Troms samt Longyearbyen. De 9 klubbene har samlet ca 170 
medlemmer, hvorav kvinneandelen er 15%. Medlemstallet er dessverre redusert fra ca 200 for to år siden, men en del av 
denne reduksjonen kan tilskrives pandemien. Tromsø Syd er områdets største klubb med 50 medlemmer, Harstad har 41 
medlemmer og Tromsø har 23 medlemmer. De øvrige har fra 2 til ca 20 medlemmer. Det er meget stor variasjon i 
aktivitet, fra tilnærmet nedleggingstruede klubber, til veldrevne klubber med bra økonomi og pandemitilpasset aktivitet. 
 
Tromsø Øst og Tromsø Syd fusjonerte i 2019. Resultatet av fusjonen er tilfredsstillende og med stabilt medlemstall. 
Medlemstallet i klubbene i Narvik, Longyearbyen og Finnsnes er kraftig redusert de senere år og klubbene har per i dag 
ingen aktivitet. Det foreligger planer om å få bygget opp klubbene igjen med nye medlemmer og distriktet bidrar finansielt 
for å formelt holde liv i disse. Harstad Rotaryklubb har påtatt seg en fadderrolle for gjenoppbyggingen av klubben i Narvik, 
mens Tromsø klubbene har påtatt seg samme rolle overfor Finnsnes. Begge disse prosessene har vært lagt på is grunnet 
pandemien i rotaryåret, men forventes å bli tatt opp kommende år. 
 
Mange har et sterkt ønske om å la Longyearbyen Rotaryklubb bestå. Problemet med klubbdrift på Svalbard er sterkt 
omskiftende befolkning og der medlemmer i praksis flytter tilbake til fastlandet etter 1-2 år. Vanlig klubb med fysisk 
oppmøte er derfor svært vanskelig og det jobbes med alternative klubbformer som e-klubb, passport klubb, etc. AG og 
Distriktsguvernør sammen med president vil intensivere dette arbeidet framover. 
 
Det har ikke vært gjennomført fysisk samling i form av Presidentforum dette året, men det ble gjennomført et online 
presidentforum i juni 2020 med innkommende presidenter og sekretærer der også DG deltok. AG har i løpet av året brukt 
en god del tid på service for klubbene, spesielt i forbindelse med klubbdrift, medlemsnett, hjemmesider, rekruttering, TRF, 
etc. Det er stor variasjon i kompetansenivået på disse områdene. 
 
11. august 2021 - Arne Markussen - AG Nordland-Troms 
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D I C O  S T A T U S R A P P O R T  2 0 2 0 - 2 1  
          
 
 
 
Generelt 
Det er vel ikke overraskende at dette Rotary-året har vært preget av pandemien, og at en del av tiden har gått med 
til oppsett av NETT-møter. Da vi samtidig også byttet plattform for programvaren, ble det behov for noe opplæring. 
Mange klubber har vist stor interesse for bruk av NETT-møte programvaren og har sett at dette er en god erstatning 
for fysiske møter. 
 
I tillegg til dette har DICO kjørt opplæring i oppdatering og vedlikehold av hjemmeside og medlemsnett. Det er 
fortsatt slik at behovet er økende frem mot overgang til nytt år. 
 
Overgangen til Google G Suit har gitt klubbene adgang til en del gratis tjenester som er nyttig.  
De viktigste tjenestene er: 
Gmail:  
En tilpasset versjon med Rotary-logo oppe til høyre på skjermen. Gammel mailløsning er faset ut. 
Dokumenter, regneark og presentasjoner:  
Google sin versjon av Word, Excel og Powerpoint. Her kan du dele tilgang med andre brukere om du vil. 
Google Disk:  
Dette er lagringstjenesten i G Suite som lagrer alt du gjør ‘i skyen’ dvs på et sikkert lager på internett  
Google Meets:  
Er en gratis tjeneste for nettmøter. 
 
Hjemmesiden 
De viktigste endringene for hjemmesiden er overgang til sikker oppkopling med kryptert overføring av data  
mellom bruker og plattformen. Dette har vi ventet på en stund og er glad for at dette er kommet på plass. 
Det er stor forskjell på klubbenes bruk av hjemmesiden. Noen holder siden oppdatert jevnlig og har fine og 
informative innlegg, mens det for andre er mer sporadiske innlegg. 
I møter med klubbene har følgende området blitt presisert som viktige for å ha en attraktiv hjemmeside: 

• Velkommen plakat på 1. siden 
• Glidende bilder med undertekster 
• Ferske nyheter 
• Aktiv bruk av klubbkalender 
• Gjerne billedarkiv av medlemmene 

 
Medlemsnettet 
MN er master for klubbens data og endringer som gjøres av klubben utveksles mot RI-basen flere ganger pr døgn. 
DICO har nå et verktøy i MN som gjør det mulig å sammenligne data mellom MN og RI i sanntid. Dette gjør det 
enklere å forvalte klubbdataene kontinuerlig. I skrivende stund er det ingen forskjell i antall medlemmer mellom 
databasene, noe som tidligere har skap misnøye når fakturaen fra RI kommer. 
 
Overgang til Gmail 
Alle klubbene har nå en Gmali-konto med adresse Klubbnavn@rotary.no.  
I tillegg ligger det en rekke adresser til personer med roller i D2275. 
 
 
Trondheim 16. juli 2021 
Tore Krogstad DICO  

mailto:Klubbnavn@rotary.no
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Å R S R A P P O R T  D I S T R I K T S P R O G R A M M E R   
U N G D O M S U T V E K S L I N G E N  
 

 
 
 
 
 
Distriktskomiteen har bestått av distriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen (DYEO), distrikt 2275, Ellen R.O. Strand. 
Det anbefales av RI at DGN bør være en del av komitéen til ungdomsutvekslingen. 
 
 
LONG TERM -  1-ÅRS UTVEKSLINGSSTUDENTER 
Det ble et spesielt utvekslingsår for de 7 ungdommene som distrikt 2275 sendte ut forrige rotaryår, 2019/2020, 
grunnet covid19. Det var derfor stor usikkerhet om hvorvidt det ville bli et «normalt» utvekslingsår for søkere som 
ønsket ett år på videregående skole i et annet land for neste rotaryår i regi av Rotary. Klubbene ble oppfordret til å 
jobbe med å markedsføre og rekruttere til ettårsutvekslingen som normalt, da optimismen var stor for normalisering 
i verden, og tro på at pandemien ville slippe taket i 2021. Det var ulike tilbakemeldinger fra klubber med variert 
usikkerhet om de skulle bruke tid på å rekruttere til utveksling. Det gjaldt både helsemessig sikkerhet for 
ungdommene og for medlemmene selv. Fysiske møter ble det lite av i klubbene og dermed etter hvert også mindre 
fokus på ungdomsprogrammer. 
 
Distriktsansvarlig i 2275, i samarbeid med de andre 5 rotarydistriktene, hadde jevnlig kontakt med Rotary 
International (RI) angående, sikkerhet, helse, forsikringer og reiser i fall det kunne bli mulig å gjennomføre 
ungdomsutvekslingsprogrammene. 
 
 
På tross av stor usikkerhet var det totalt fire ungdommer fra distrikt 2275 som ønsket å reise ut sommer 2021 fra 
følgende klubber: 
 

Sponsorklubb Student utreisende 
Longyearbyen Rotary / 
Lofoten Vestvågøy Rotary 

Thea Selven 

Bodø Rotary 
 

Ingeborg Magnussen 

Lade Rotary  
 

Mathias Rødsten 

Heimdal Rotary 
  

Hedda Elfenbein 

 
 
 
 
Distrikt 2275 takker Lofoten Vestvågøy Rotary for at de stiller opp som vertsklubb 
for utvekslingsstudent som kommer til Norge i veksling med Thea som skal reise ut 
fra Longyearbyen Rotary. Svalbardsamfunnet har egne regler som gjelde for inntak 
til videregående skole, enn det som er gjeldende for fastlandet Norge, og kan 
derfor kun sende ut ungdommer og ikke ta imot. 
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SOMMERLEIR / SUMMER CAMP - SHORT TERM 
Klubber i vårt distrikt som ønsket å arrangere summer camps sommeren 2021 opplevde stor usikkerhet for 
planlegging. Det er mye arbeid i forkant for gjennomførelse av en sommerleir. Det ble derfor tidlig bestemt at det 
var lite hensiktsmessig å planlegge for summer camp så lenge usikkerheten var stor og muligheten for at RI ville 
avlyse ungdomsprogrammene var til stede. 
 
 
GEORGIASTIPENDET 
Distriktet vårt hadde en sterk søker til Georgiastipendiet. Søkeren velger å opprettholde sin søknad med muligheten 
for utreise i 2022 dersom søknaden hans blir godtatt av Rotary i staten Georgia, USA. 
 
 
ROTARY INTERNATIONAL – UNGDOMSUTVEKSLINGSPROGRAMMER - RYEP 
Rotary International (RI) besluttet i styremøte den 19. mars at all ungdomsutveksling i alle land skulle stoppes frem 
til juni 2022. Avgjørelsen ble tatt med bakgrunn av den fortsatte usikkerheten som rådet i hele verden omkring 
covid19 samt en rekke faktorer som var nødvendige for å garantere en trygg kvalitetsopplevelse for 
utvekslingsungdommene. Det ble også vurdert vaksinering, medisinsk behandling, forsikringsdekning, 
skoleforsinkelser, potensiell økonomisk innvirkning for deltakernes familier og Rotary-frivillige som jobber med 
utvekslingsprogrammene. 
 
 
UTSATT UTREISE ETTÅRSUTVEKSLING - LONG TERM  
Søkerne til ettårsutvekslingen og deres foreldre ble underrettet om RI sin avgjørelse. Det ble samtidig gitt 
informasjon om at dersom de ønsket å utsette utvekslingen til neste rotaryår, ville de få beholde en sikker plass for 
utreise og fra samme sponsorklubb. Kandidatene fra Longyearbyen Rotary i samarbeid med Lofoten Vestvågøy 
Rotary og Lade Rotary har gitt tilbakemelding om at de ønsker å reise på utveksling med Rotary skoleåret 2022/2023. 
De to andre søkerne trakk sine søknader. 
 
 
 
 
Bodø, 27. juli 2021 
Ellen R.O. Strand 
Komiteleder Distriktsprogrammene  
Ungdomsutvekslingsprogrammer distrikt 2275 
Medlem i Bodø RK 
ellen.rs@online.no 
917 83 883 

  

mailto:ellen.rs@online.no
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R A P P O R T  F R A  C O L  ( L O V R Å D E T )   
 
 
 
 Council on Legislation, Lovrådet (COL), er Rotarys 

lovgivende forsamling som møtes fysisk i Chicago hvert 3. 
år. COL har en representant fra alle Rotary International 
sine distrikter. I 2019 var det til 538 voterende 
representanter til stede. I tillegg har RIP, RIPE, 1 
styremedlem og CEO (generalsekretæren) møte og talerett. 
COL-medlemmene behandler hver høst innkomne 
resolusjonsforslag og stemmer over disse elektronisk. 
Resolusjoner som får flertall i voteringen, går til RI-styret for 
videre behandling. 
 
De norske distrikters representanter har gjennom 3-
årsperioden løpende kontakt via nettet samt ett fysisk 
møte. Dette møtet er et koordineringsmøte i 
forberedelsesarbeidet foran COL. I løpet av høsten 2021 vil 
alle forslag til resolusjoner bli kjent, mens lovforslagene 
allerede er mottatt av oss COL-medlemmer. 
 
COL 2019 gav noen viktige endringer i Loven med bl a at 
Rotaractklubbene kunne bli medlemmer i Rotary. Neste 
COL-samling er i april 2022 og forslag til endringer som kan 
behandles der, måtte være behandlet av distriktene og 
innsendt til RI innen 31. desember 2020. Vårt distrikt hadde 
ikke noen egne forslag, men distriktet behandlet høsten 
2020 og ga sin støtte, til forlag fra 2 andre distrikt i Norge. 
Forslagene står på den måten sterkere i det videre arbeidet. 
 
COL behandler og styrets forslag til kontingent som alle 
rotarymedlemmer skal betale de kommende 3 år. Vedtaket 
COL gjør er bindende for styret. 
 
Eiliv Todal Moe 
COL-rep D2275 
 

 
  

COL-medlemmer fra Norge i 2019 f v  
Carl Lewin 2250, Lena Mjærskaug 2260,  

Eiliv Todal Moe 2275, Ingrid Berget 2290, 
Oddbjørn Øien 2305 og Stig Amundsen 2310 
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R A P P O R T  F R A  T R F  K O M I T E E N  
 
 
 
 
 
Rotary Distrikt 2275     
Rapport fra TRF komiteen 2020-21  
 
 

 
GENERELT 
  
Organisering  
TRF komiteen har i rotaryåret 2020-21 bestått av: 
 
Komiteleder      Jon L. Gjemble, Skogn RK 
Fundraising/incoming DRFCC   Inger Ruthgerda Wellendorf, Stjørdal RK 
Grants       Lars Myraune, Stjørdal RK 
Polio Plus     Kjetil Utne, Trondhjem RK 
Stewardship     Lars Stenvik, Trondheim Int. RK 
 
(Knut Sletten gikk ut av komiteen pga sykdom) 
For neste rotaryår 2021-22 får vi inn et nytt komitemedlem; 
Peace Fellowship    Anna-Lena Løbakk, Verdal RK 
 
Jon L. Gjemble deltok på NORFO’s TRF seminar (digitalt) 30. januar 2021. 
Jon har også deltatt i 4 digitale 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 5 komitemøter i rotaryåret. Ellers har de hatt mye kontakt på mail og tlf. Den største 
og viktigste arbeidsoppgaven for komiteen er å informere om muligheter for støtte til Distrikt Grant prosjekter, 
motta søknader, behandle søknader, bevilge støtte, motta prosjektrapporter, og rapportere videre til systemet i 
Rotary International. 
 

Distriktets målsetting for TRF i 2020-21 
 

• Informasjon og opplæring om Rotary District Grant og Global Grants 
• Assistere klubbene i etablering av nye samfunnsgagnlige prosjekter 
• Administrere søknader og tilskudd til Samfunnsprosjekter, District Grant og Global Grant prosjekter 
• Økning av klubbenes innbetaling til Annual Fund og Polio Plus 

Etterfølgende omtale av de forskjellige punktene i målsettingen, viser at vi har gjennomført oppgavene, og oppnådd 
positive resultater. 
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ROTARY GRANTS 
 

Innbetaling til TRF i 2020-21 
 
RI’s målsetting har vært 100 USD per medlem. Distriktets mål har vært USD 40 per medlem. Resultatet ble en 
reduksjon i forhold til foregående år. Vi kan ikke si oss fornøyd med årets innbetaling til Rotary Foundation. Det blir 
mindre penger å få til prosjekter om 3 år! 
 

 
 
 
De 5 mest betalende klubbene var: 
Røros Rotary   USD  85,45 per medlem 
Stjørdal Rotary   USD  83,21 per medlem 
Skogn Rotary   USD  75,20 per medlem 
Narvik Rotary   USD  69,33 per medlem 
 
9 klubber har ikke bidratt med innbetaling i det hele tatt! Alle klubbene har fått henstilling om å betale inn per mail. 
 
 

Konsekvensene av koronapandemien 
 
Pandemien har fått betydelig innflytelse på forskjellige vis. Det er økt omfang av prosjekter internasjonalt rettet mot 
pandemien. Dette har medført til at Rotary Foundation nå reduserer støtten til andre global grant prosjekter. 
Samtidig har pandemien skapt utfordringer for gjennomføring av en del internasjonale prosjekter fordi 
samarbeidspartnere i mange land har hatt fokus på pandemien, -og har måttet prioritere ned på andre prosjekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På verdensbasis, - Global Grants – finansieringer over fem år – for hvert av fokusområdene Rotary arbeider innen 
 
 

Bidrag til Rotary Foundation - USD/medlem - D2275
Fordelt på Annual Fund (AF) og Polio Plus

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Annual Fund 22,62 22,70 20,62 26,72 26,65 19,18 15,57
Polio Plus 12,99 3,15 2,83 8,55 10,53 8,12 5,93

Sum 35,61 25,85 23,45 35,27 37,18 27,30 21,50         
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Month YTD Month YTD Month YTD

12733 Røros, Norway 25 $85,45 $645,93 $1 560,09 $0,00 $576,13 $0,00 $0,00 $2 136,22 1

12737 Stjørdal, Norway 46 $83,21 $3 588,52 $3 588,52 $239,24 $239,24 $0,00 $0,00 $3 827,76 2

12734 Skogn, Norway 26 $75,20 $946,17 $1 732,17 $0,00 $223,00 $0,00 $0,00 $1 955,17 3

12689 Narvik, Norway 2 $69,33 $71,77 $138,66 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $138,66 4

12727 Namsos, Norway 36 $66,67 $0,00 $0,00 $0,00 $2 400,00 $0,00 $0,00 $2 400,00 5

24503 Åsen, Norway 10 $61,01 $287,08 $532,34 $77,75 $77,75 $0,00 $0,00 $610,09 6

12747 Verdal, Norway 35 $54,34 $1 872,01 $1 872,01 $29,90 $29,90 $0,00 $0,00 $1 901,91 7

12680 Hadsel, Norway 8 $49,62 $143,54 $277,32 $119,62 $119,62 $0,00 $0,00 $396,94 8

82828 Bodø Sentrum 67 $43,54 $0,00 $2 917,15 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2 917,15 9

25432 Bjugn, Norway 20 $40,84 $0,00 $816,80 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $816,80 10

12717 Huseby-Flatås 15 $39,87 $598,09 $598,09 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $598,09 11

12707 Charlottenlund 36 $33,36 $107,66 $207,99 $992,82 $992,82 $0,00 $0,00 $1 200,81 12

23268 Nidarvoll, Norway 15 $32,09 $201,00 $379,37 $0,00 $102,02 $0,00 $0,00 $481,39 13

12682 Harstad, Norway 49 $30,07 $488,04 $1 353,74 $119,62 $119,62 $0,00 $0,00 $1 473,36 14

56678 Rørvik, Norway 19 $29,19 $287,08 $554,64 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $554,64 15

12722 Malvik, Norway 21 $27,78 $0,00 $583,43 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $583,43 16

24391 Frei, Norway 21 $25,67 $0,00 $484,39 $0,00 $54,64 $0,00 $0,00 $539,03 17

12721 Levanger, Norway 34 $24,63 $837,32 $837,32 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $837,32 18

12723 Meldal, Norway 17 $24,47 $215,31 $415,98 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $415,98 19

12694 Sortland, Norway 17 $24,47 $215,31 $415,98 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $415,98 20

12678 Fauske, Norway 11 $22,24 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $244,62 $244,62 $244,62 21

12673 Alta, Norway 12 $19,55 $71,77 $138,66 $0,00 $95,88 $0,00 $0,00 $234,54 22

12676 Bodø, Norway 43 $18,36 $107,66 $597,31 $0,00 $192,21 $0,00 $0,00 $789,52 23

12718 Klinga, Norway 21 $17,83 $193,78 $374,38 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $374,38 24

12692 Rana, Norway 26 $17,07 $215,31 $443,85 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $443,85 25

12714 Heimdal, Norway 30 $17,04 $0,00 $0,00 $0,00 $511,30 $0,00 $0,00 $511,30 26

12743 Trondhjem, Norway 45 $16,80 $622,01 $755,79 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $755,79 27

21531 Melhus, Norway 22 $15,91 $0,00 $350,06 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $350,06 28

12696 Tromsø, Norway 21 $14,24 $0,00 $0,00 $299,04 $299,04 $0,00 $0,00 $299,04 29

12684 Kirkenes, Norway 17 $12,23 $107,66 $207,99 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $207,99 30

12687 Mo i Rana, Norway 18 $11,56 $107,66 $207,99 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $207,99 31

12741 Surnadal, Norway 15 $11,25 $75,36 $168,73 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $168,73 32

12730 Ørland, Norway 19 $9,19 $107,66 $174,55 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $174,55 33

12701 Lofoten-Vestvågøy 15 $4,62 $35,89 $69,33 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $69,33 34

12719 Kristiansund N. 30 $3,43 $35,89 $102,78 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $102,78 35

12708 Egge, Norway 32 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 36

12679 Finnsnes, Norway 9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 37

12711 Gauldal, Norway 12 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 38

12715 Hemne, Norway 20 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 39

12720 Lade, Norway 31 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 40

88723 Longyearbyen 3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 41

12729 Orkdal, Norway 10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 42

12698 Tromsø Syd 55 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 43

12744 Trondheim Intern 40 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 44

12728 Oppdal, Norway 0 $35,89 $69,33 $0,00 $100,35 $0,00 $0,00 $169,68 45

12697 Tromsø Øst 0 $107,66 $207,99 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $207,99 46

1 076 $21,50 $12 329,03 $23 134,73 $1 877,99 $6 133,52 $244,62 $244,62 $29 512,87

Club No

Giving for the year 2020/21              District 2275

Total For: 2275

Name Per 
Capita

Membe
rs

Ran
g

-- Annual Fund -- -- Other Funds -- -- Endowment Fund -
-- Total --
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District Grants 

 

 
 
Prosjektene har ellers fått egen omtale på distriktets hjemmesider. Flere av prosjektene har fått gode presseoppslag, 
og bidratt stort til markedsføring av Rotary! Prosjektene er i gang og delrapporter og sluttrapporter har kommet inn. 
Noen prosjekter er noe forsinket pga Corona. 

 
Tiltaksfondets prosjekter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Distrikt Grant prosjekter i D2275                        2020/21 NOK
Klubb Prosjektnamn Total- Klubbens Annen Egen- Søknads- Utbetalt MOU

kostnad egenkapital støtte innsats beløp
Levanger Vann og avløp i Herceg Novi 125 000   10 000       50 000    37 500      65 000     65 000    25,90 OK
Levanger Ferieopplevelser for alle. Sommercamp 2021 145 500   10 000       103 000  18 750      32 500     32 500    25,90 OK
Verdal Basic life support Moldovia 145 000   5 000         5 000      105 000    30 000     30 000    60,28 OK
Verdal Oppstartshjelp til 2 bedrifter i Mosul, Irak 55 000     5 000         10 000    25 000      15 000     15 000    60,28 OK

Sum 470 500   30 000       168 000  186 250    142 500   142 500  

Innbet RF per 
medlem USD

Tiltaksfondet's prosjekter i D2275                        2020/21 NOK Vedtatt Vurderings

Klubb Prosjektnamn Total- Klubbens Annen Egen- Søknads- utbetalt karakter
kostnad egenkapital støtte innsats beløp

Trondhjem Rk Fargerikt lederskap 95 000       10 000       55 000       250 000     30 000       30 000       5
Bodø Rk Vervekampanje 36 000       10 000       25 000       26 000       20 000       3
Lofoten VestvågøyUngdomsutveksling 40 000       10 000       10 000       20 000       20 000       5

Sum 171 000     30 000       55 000       285 000     76 000       70 000       
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Global Grants 
 

 
 
Prosjektene er omtalt på distriktets hjemmeside. www.d2275.rotary.no/no/prosjekter#.XSNqw_ZuJPY 
Prosjektet «Skills for life» i Tacloban, Filipinene er ferdig finansiert. Skogn Rotary var initiativtager for prosjektet. 
Rotaryklubben Kandaya i Tacloban City er vertsklubb, og har ansvar for utbetalinger fra prosjektkontoen. Vi har 
opprettet kontakt med Rotary D3860 Indonesia. Lederen for prosjektet «Skills for life» på Filipinene er Erlend 
Johannesen. Asbjørn og Brit Norberg fra Skogn Rotary besøkte yrkesskolen «Skills for Life» i august 2019.  
Prosjektet har blitt noe forsinket pga Corona.  
 
Prosjektet «Bellary Bhoomi» forsøkes gjennomført av Trondhjem Rotary. Det er etablering av yrkesskole i Nord 
Karnataka, India. Prosjektet har stor likhet med «Skills for Life». Det har ikke lyktes å bestemme hvilke 
yrkesutdannelser det bør satses på enda. Rotary samarbeider med organisasjonen The Concerned for Working 
Children, som drifter flere yrkesskoler i India. Tomt er allerede anskaffet. 
 
Ellers samarbeider vi med både D2250, og D2290 om å få til flere Global Grant prosjekter. 
 
Nye regler i Rotary Internasjonal medfører at klubbene må finansiere større andel av prosjektkostnadene for Global 
Grant. 

 
 
 
Regnskap for TRF midlene i rotaryåret 2020-21 
 

 
 
  

Global Grant prosjekter i D2275         2018-21 NOK
Klubb Prosjektnamn Total- Klubbens Annen Distriktet Rotary Status

kostnad egenkap støtte Foundation
Rana WASH - Water, and Sanitation, Hygiene 310 000          27 000   135 000   148 500     Prosjekt forsøkes etablert av Rana Rk
Skogn Skills for Life, Philipinene 500 000          55 000   215 000   230 000     Søknad godkjent. Innbetaling ferdig. Prosjektet pågår.
Trondhjem Etablere yrkesskole "Bellary Bhoomi" 700 000          100 000 100 000 170 000   220 000     Prosjektet forsøkes etablert i India
D2275/2290Water and Sanitation, Siteki, Swazilan 525 000          160 000 34 000     331 000     Prosjektet pågår. 
D2275/2250Courage to Care, (MOT cape Town) 328 000          71 500   117 800   138 700     Prosjektet pågår.

Sum 2 363 000       413 500 100 000 671 800   1 068 200  

Regnskap for TRF midlene i rotaryåret 2020-21
Dato Transaksjoner på kto 4202 52 63xxx i SMN1 Beløp NOK Saldo
01.07.2020 Inngående saldo 14 921          saldo
20.08.2020 Tilbakebetalt tilskudd fra Tiltaksfondet (Trondhjem) 2 809            Inn 17 730      
31.12.2020 Godskrevne renter 1                    Inn 17 731      
16.02.2021 Overføring fra Rotary International til Distrikt Grants 164 647       Inn 182 378    
15.01.2021 Tilbakebetalt District Grants fra Alta Rk 20 000          Inn 202 378    
01.03.2021 Utbetaling distrikt grants innvilget til 4 klubber 142 500       Ut 59 878      
20.05.2021 Overført fra Tiltaksfondet 70 000          Inn 129 878    
20.05.2021 Utbetaling fra tiltaksfondet til Trondhjem Rk 30 000          Ut 99 878      
20.05.2021 Utbetaling fra tiltaksfondet til Bodø Rk Rk 20 000          Ut 79 878      
20.05.2021 Utbetaling fra tiltaksfondet til Lofoten Vestvågøy Rk 20 000          Ut 59 878      

30.06.2021 Saldo på TRF-konto 59 878          saldo

http://www.d2275.rotary.no/no/prosjekter#.XSNqw_ZuJPY
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Slik ser situasjonen ut på vår DDF-konto i USA:  
 

 
 
 

Veien videre 
 
Vi har sammen med styret og ledergruppen i D2275 etablert mål og planer for neste rotaryår 2021/22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02. august 2021 
 
 
(sign)    (sign)    (sign)   (sign) 
Jon L. Gjemble   Inger Ruthgerda Wellendorf Lars Stenvik  Lars Myraune 
 
 
(sign) 
Kjetil Utne 
 
 
 

Rotary Foundation Distrikt 2275 (Vårt fond i USA)

Dato Litt om fondsforvaltning i 2019/20: Innbetalinger USD
30.06.2020 District Designated Fund saldo per 30.06.2020 72 972,00   

SHARE-systemet har gitt Distrikt 2275 følgende andel til DDF i 2020/21 19 145,00   
01.07.2020 Disponibelt til bruk 92 117,00   

Bruk av fondet:
Betalt til End Polio Now 20/21 4 000,00      
Til DG prosjekter i 2020/21 19 145,00   

Sum bruk 23 145,00   

30.06.2021 Saldo på DDF ved Rotaryåret 2020-21's slutt 68 972,00   
Disse pengene kan kun benyttes til Global Grants, PolioPlus, Fredsfondet

August Utlysning av Distrikt Grants (mail til klubbene) 
15.10 Søknadsfrist Distrikt Grants 
November Deltakelse Norfo TRF-seminar (ny DFRCC) 
Des/Jan Behandling av søknader på Distrikt Grants  
Januar Tildelinger av Distrikt Grants 
Mars-April Forberedelse TRF Seminar på PETS 
April-Mai Fokus på innbetaling til TRF, kontakte klubber 
Hele året Behandling av søknader på Global Grants 
4 g pr år DRFC Forum (Rotary GoToMeeting) 
4 g pr år TRF-komite fysisk møte 
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ROTARYS  VERDIER  
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Dere har gjort Paul P. Harris’ ord 
sanne: 
 
«Uansett hva Rotary kan bety for 
oss, for verden vil den være kjent 
for resultatene den oppnår» 
 
 

Vi takker alle klubber, medlemmer, - 
og alle som har hatt verv i komitéer og 
grupper. Dere har stått på! Dere har 
vært fantastiske! 
 

Sissel og Terje Gaarden 
 
 

EN TAKK TIL ALLE 
 
 



ÅRSRAPPORT 2020-2021   |   ROTARY DISTRIKT 2275 | 33 

  D ISTRIKTS STY RET,   
RÅD  OG KOMITÉER 
 STYRET ROLLE 
Terje Gaarden Distriktsguvernør 
Ole Jørgen Kjellmark IPDG 
Thor Bertil Granum DGE 
Trygve Roaldset DGN (vara) 

 

DISTRIKTSRÅD ROLLE 
Terje Gaarden Distriktsguvernør 
Ole Jørgen Kjellmark IPDG 
Thor Bertil Granum DGE 
Trygve Roaldset DGN 
Torstein Holm Distriktssekretær 
Einar Landfall Distriktskasserer 

 

ASSISTERENDE GUVERNØRER 
Lilly Frisk Finnmark 
Arne Markussen Troms og Nordre Nordland 
Per Strømhaug Søndre Nordland 
Idar Per Lundemo Nordre Trøndelag 
Tore A. Torp Trondheim m/Malvik 
Ruth Astrid Mule Søndre Trøndelag 
Torbjørn Jacobsen Nordmøre 

 

D I S T R I K T S S T Y R E M Ø T E R  
Det er avholdt 5 distriktsstyremøter i perioden. 
 
22.08.2020 Ble holdt på Go To Meeting 
18.09.2020 Ble holdt på konferansehotellet før distriktskonferansen Stjørdal 
21.01.2021 Ble holdt på Go To Meeting 
17.03.2021 Ble holdt på Quality Airport Hotel Værnes 
01.10.2021 Ble holdt i konferansehotellet under distriktskonferansen Verdal 
 

KOMITÉER  
Ellen R.O. Strand Distriktsprogrammer 
Jon L. Gjemble DRFC (Rotary Foundation) 
Toralf Pedersen Medlemsutvikling 
Thor O. Olsen Medlemsutvikling 
Helge Schjøldberg Medlemsutvikling 
Ahmed Karais Info/PR/IT 
Finn Jarle Sørli WEB-ansvarlig 
Tore Krokstad DICO 
Eiliv Todal Moe COL (Lovrådet) 
 
REVISORER 

 

Harald Kierulf DFC 
Aage Rostad DFC 
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ØKONOMIEN 
I DISTRIKT 2275 
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PR INS IPPER  
I N N B E T A L I N G E R  F R A  M E D L E M M E N E  
Medlemmenes klubbkontingent går i hovedsak til tre forskjellige ting. Avgift til Rotary International (RI), avgift til 
distriktet og til klubbens drift. Jeg har fått noen spørsmål om økonomi og hvor pengene tar veien.  
 
Avgiften til RI bestemmes av Ris styre og reguleres hvert år. For dette året har avgiften vært $ 71 pr medlem/år.  
For at du skal se hva disse pengene går til vil jeg anbefale å laste ned Annual Report fra Rotary.org.  
Distriktets økonomi baseres på et budsjett som hver enkelt guvernør legger fram til distriktssamråd. Rådet avholdes i 
forbindelse med PETS, eller umiddelbart etterpå. Budsjettet speiler den aktivitet distriktet skal ha det kommende år. 
For siste arbeidsår var avgiften til distriktet på kr 700,- pr medlem + kr 750,- for hver klubb i IT-pakke. Klubbene 
betalte også kr 50,- pr medlem i reiseutgjevning til distriktskonferansen. 
 
Det er verd å merke seg at guvernørens reiser og opphold i forbindelse med klubbesøk blir betalt av RI, da dette er 
en pålagt oppgave fra Rotary sentralt. Distriktet får utbetalt guvernørens reisebudsjett i starten av arbeidsåret, - og 
må tilbakebetale ubenyttede midler. (se nedenfor) 
 
Klubbenes drift er veldig forskjellig. Noen klubber har en kontingent som dekker RI og distriktets avgifter, og dekker 
inn klubbkostnadene gjennom prosjekter og/eller gaver. Andre har en høyere kontingent, som også dekker faste 
kostnader i klubben.  Det er opp til hver enkelt klubb.  
 

M E D L E M M E N E S  P Å V I K N I N G S K R A F T  
Hvert medlem har kan påvirke distriktets budsjett og økonomi. Etter at budsjettforslaget blir sendt ut til klubbene 
kan de behandle budsjettet i klubbmøter. Hver klubb har stemmerett ved distriktssamråd, - med det stemmeantall 
som er bestemt og som står i Håndboken for distrikt 2275. 
 
På samme måte er klubbene bedt om å si sin mening på årsmøtet.  
Møtet holdes som en del av distriktskonferansen på høsten hvert år.  
 

D I S T R I K T E S  F O N D  
Distriktet skal lede fellesoppgaver for medlemmene og klubbene. Mange av distriktets oppgaver er pålagt av RI, men 
andre er prosjekter guvernørene eller komiteene trekker i gang. For å være rustet for framtiden og ha muskler når 
noen krafttak må gjøres, er det opprettet fond som kan ta uforutsette eller planlagte kostnader. 
 
Kapitalfondet er opprettet for å kunne dekke inn uforutsatte utgifter en guvernør blir utsatt for i sitt arbeidsår. 
Fondet har eget styre og egne vedtekter.  
 
Tiltaksfondet er opprettet for å stimulere klubbene til å ta på seg særlige prosjekter som vil øke klubbenes 
medlemstall. Fondet ble styrket i 2019 da midler fra Norfos Ungdoms- og Tiltaksfond, samt noe av Norfos 
opparbeidede egenkapital ble fordelt på distriktene. 
Fondet har eget styre og egne vedtekter. 
 

N O R F O  
I Norge er det seks distrikter. For å ivareta fellesoppgaver for alle distriktene er Norsk Rotary Forum etablert. Norfo 
gjennomfører kurs og konferanser. Opplæring av distriktsledere. Samordner ungdomsprogrammene og utvikler IT-
løsningene som er felles for alle. Det er guvernørkullet fra hvert år som er Norfos styre.  
 
Noe av kontingenten hvert medlem betaler til distriktet, går videre til Norfo. I dette arbeidsåret var denne avgiften kr 
150,- pr medlem. Pengene for IT-pakken går uendret videre til Norfo, kr 750,- pr klubb. 
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REGNSKAP FOR D IS TR IKTET  
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GUVER N Ø R EN S R I - R EG N SK AP  
Som nevnt under regnskapsprinsippene er guvernørens reiser, opphold og diett, i forbindelse med klubbesøkene, - 
fullt ut betalt av Rotary International. Klubbesøkene er en pålagt oppgave fra RI.  
 
Guvernørens reisebudsjett blir satt opp i god tid før årets begynnelse, - og det totale beløpet mottas fra RI i midten 
av juli. Beløpet er en inntektspost i distriktsregnskapet. Eventuelle ubenyttede midler skal tilbakebetales til RI, og 
kommer som en utgiftspost i distriktets regnskap. 
 
Tidlig i arbeidsåret ble det gitt beskjed fra RI om reduksjon av reisebudsjettet. Grunnen var RIs økte kostnader som 
en følge av innsatsen i bekjempelsen av pandemien.  Reduksjonen var på 5,43%. 
 
For dette året er det i tillegg gjort noen endringer i hva som er «lovlige» kostnader. Det er gitt rom for at RI dekker 
ekstrakostnader som følge av Corona. Innkjøp av teknisk utstyr for redigering og overføring (streaming) av PETS og 
Distriktskonferanse, samt ekstra lisenser til bruk i nettmøter, webinarer etc blir dekket. 
 
 
  

Opprinnelig Guvernørbudsjett,  
redusert med 5,43% 

Utgiftsposter til reise, opphold, 
diett, DTTS, PETS, 
Distriktskonferanse, noen 
telefon og kontorkostnader 

Ubrukte midler sendes tilbake  
til RI = kr 119.818,30 

Andre direkte kostnader 
distriktet har betalt for 
guvernørens drift 

Dette delregnskapet 
revideres av distriktets to 
internrevisorer, før 
innsending til RI. 
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KAP ITAL FOND ET  
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K A P I T A L F O N D E T S  R E G N S K A P  
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T I LTAKSFONDET  
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T I L T A K S F O N D E T S  R E G N S K A P  
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BU DS JET T  2021  –  202 2  
Budsjettet ble vedtatt i Distriktssamråd – nettmøte mandag 14.juni 2021 kl 18:00 
 
 

B U D S J E T T F O R U T S E T N I N G E R  
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KOSTNADER 
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Fra sommeravslutningen i SKOGN Rotaryklubb 
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