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 1. INNLEDNING 
    
 Først og fremst vil jeg berømme alle klubbene i D 2305 for innsatsen gjennom året! 
 Det har vært til stor glede og inspirasjon å få kjennskap til alt det gode, uegennyttige 
 arbeidet som legges ned i Rotaryklubbene i Distriktet. Det er klubbene som gir innhold til 
 vårt motto ”Service above Self”, - å gagne andre. ”Rotary happens in the clubs”, heter 
 det i RI, og det er riktig! 
   
    For meg, som har fått lov å tjene RI og D 2305 som guvernør i  
    Rotaryåret 2012-13, har det vært et uforglemmelig år! Det vil ennå
    ta tid å fordøye alle inntrykkene jeg sitter igjen med. Det har vært 
    et travelt og arbeidsintensivt år med nytt distrikt - underveis til å  
    finne sin form - og med mange klubber og store avstander. 
    Samtidig har det gitt meg en kunnskap om og en opplevelse av  
    Rotary som gjør at jeg er blitt en enda mer engasjert rotarianer 
    enn jeg var før. Under forberedelsene og i guvernøråret har jeg fått
    lære organisasjonen vår å kjenne i sin bredde, internasjonalt og  
    lokalt, og jeg er stolt av organisasjonen vår og hva den utretter! 
 
 Så er det slik at et år går fort, og det gjelder også for guvernøråret. Mål og planer som 
 utarbeides i forkant av året er - og skal være - optimistiske. Vi skal ville noe! 
 Under året erfarer vi at ikke alt vi ville og ønsket lot seg gjennomføre. Uforutsette
 hendelser og oppgaver krever løsninger, og vi kan også møte uventede hindringer på 
 vår vei. Slik er livet, både for klubbene og distriktet.  
  
 I det følgende vil jeg, med god hjelp fra mine medarbeidere i Distriktsorganisasjonen, 
 redegjøre for aktiviteten i D 2305 i Rotaryåret 2012-13. Formen, med en innledende   
 tekst til temaene, er valgt for å sette beretningene inn i en sammenheng.      
 
 

2. GUVERNØRENS ROLLE OG OPPDRAG 

 
 Om guvernørens rolle står det i RI’s ”Manual of Procedure”: Guvernøren er RI’s 
 embedsmann i distriktet, og fungerer under RI - styrets allmenne kontroll og 
 veiledning. Guvernøren har til oppgave å fremme Rotarys mål gjennom å utøve 
 lederskap og veilede klubbene i distriktet. Guvernøren skal inspirere og motivere 
 klubbene og sikre kontinuiteten i distriktet.” (RI’s lover 15.090.) Sagt på en annen 
 måte, har guvernøren tre hovedoppdrag; å være RI’s ”forlengede arm” ut til 
 klubbene i distriktet, å veilede og støtte klubbene i deres arbeid for å oppfylle Rotarys 
 mål, og å lede og styre distriktet som organisasjon. Denne årsmeldingen er 
 utarbeidet med dette som bakgrunn. 
  
 

3. KOMPETANSEBYGGING – OPPLÆRING 
 

 RI har de senere år satt stadig større fokus på nødvendigheten av god opplæring av 
 de som skal vareta ulike funksjoner på ulike nivå og områder i organisasjonen.   
 Kunnskap og erfaring er viktig for å lykkes med å løse de oppgavene vi er satt til. 
 Grunnet rotasjonsprinsippet har vi i Rotary en særlig utfordring her. Med utskifting av 
 ledere  på alle nivåer hvert år, blir det viktig ikke bare å bygge kompetansen, men også 
 ta vare på den som allerede finnes i klubber og distrikt, og – ikke minst – bruke den. RI’s 
 oppfordring om at ledere på alle nivåer skal samarbeide i en 3-årig rullering, er det
 derfor viktig å følge opp. 
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3.1 Guvernørens opplæring og bakgrunn for Rotaryåret 2012-13 
 Opplæringen til guvernøråret startet med norske GETS i april 2011. Dernest var 
 det Sone-GETS/Institute på Lillestrøm i oktober samme år. I januar 2012 deltok jeg på 
 IA, ”Guvernørskolen”, i San Diego, og i mai var jeg på RI Convention i Bangkok.  
 Den formelle opplæringen er viktig. Hvor viktig oppdager en kanskje først når en 
 er i embetet. Læringskurven har vært bratt, selv med mine 7 års fartstid i ulike roller i 
 distrikts-sammenheng som utgangspunkt.  
 
 Det å kunne konferere/rådføre seg med tidligere guvernører og andre med erfaring 
 har vært helt avgjørende for å ivareta guvernørrollen. Ingen blir født som DG, -  det 
 handler om å søke kunnskap og dra nytte av erfaringer som er gjort før en. Det har 
 vært svært godt å oppleve den velviljen PDG-ene har vist mht. å bistå, både under 
 forberedelsene og i løpet av guvernøråret. Takk til dere for det! 
 
 I Rotary har vi ulik yrkesbakgrunn, og mine vel 25 års erfaring innen ledelse og 
 organisasjonsutvikling fra yrkeslivet, og 15 år som foreleser i de samme fagene på 
 høgskolenivå, har vært nyttig å ha med seg.  
 Det har også vært nyttig å ha vært med fra starten på ”redistrictingen” i Skogn i 2010, 
 og dermed kjenne historien fram til i dag. 
 
  

 3.2. District Trainer (DT) – distriktets opplæringsansvarlig 
 Betegnelsen District Trainer er relativt ny og derfor ukjent for mange. DT har (jfr. RI) til 
 oppgave ”å støtte guvernør og innkommende guvernør i opplæringen av klubb - og 
 distriktsledere, og sørge for kontinuerlig opplæring av rotarianere. Innehaver av 
 funksjonen leder komiteen for opplæring og kommunikasjon i distriktet, og er tildelt 
 ansvar for opplæringsseminarer og andre oppgaver innen området etter behov”.  
 District Trainer i de to første årene i D 2305 har vært PDG Per Joar Mediås. Han har 
 hatt en sentral rolle under planlegging og gjennomføring av PrePETS, PETS, AG-
 seminaret og andre opplæringsaktiviteter knyttet til Rotaryåret 2012-13. Stor takk til 
 Per Joar for at han har gitt av sine solide Rotarykunnskaper og erfaring, og for hans 
 vilje til nytenkning og samarbeid.  
 Rapport fra komiteen for Opplæring og kommunikasjon, side 21. 
  
  

 3.3 Opplæring av klubbenes tillitsvalgte for 2012-13 
  
 Omlegging av opplæringen for klubb-sekretærer og kasserere 
 I 2012 hadde D 2305 55 klubber, dvs. at 55 sekretærer og 55 kasserere i utgangs -
 punktet skulle ha opplæring for 2012-13. Moderniseringen av Rotary som 
 organisasjon har over tid medført at PC er det viktigste verktøyet innen de fleste 
 funksjoner i dagens organisasjon. Mestring av verktøyene og programmene for 
 klubbsekretærer og kasserere er derfor en viktig forutsetning for god administrasjon 
 innad i klubbene. For  å oppnå mestring, må det gis anledning til praktisk opplæring i 
 de verktøyene som benyttes. Med 55 ”elever i klassen”, ville det for eksempel ikke 
 være mulig å jobbe ”online” under kursene og få til en mer individuell veiledning. 
  
 Nytt av året var derfor at innkommende sekretærer og kasserere ble invitert til en 
 dags opplæring innen sine felt samtidig med PrePETS. Det arrangeres to PrePETS i 
 D 2305; ett i øst og ett i vest. Antallet deltakere under opplæringen ble på denne 
 måten bedre pedagogisk sett. Siden PrePETS foregikk en måned tidligere enn PETS, 
 kom også målgruppene tidligere i gang med opplæringen enn før. (feb. vs. mars). 



 6  

 
 Ved siden av en pedagogisk og tidsmessig fordel, ga også denne løsningen en 
 økonomisk gevinst for klubbene. Gjennom et dagsseminar, lagt nærmere geografisk,
 samtidig og på samme sted som presidentopplæringen, ble oppholds - og 
 reisekostnadene redusert. 
  
 For å trekke sekretæropplæringen fra PETS og legge den til PrePETS, krevdes 
 aksept fra RI, (jfr Manual of Procedure). Etter skriftlig søknad til RI, ble ordningen 
 godkjent, med positiv tilbakemelding mht. viktigheten av å utvikle organisasjonen 
 og finne fram til hensiktsmessige løsninger i samarbeid med RI. 
 
  

 PrePETS (Pre- President Elect Training Seminar) 2012  
  

 PrePETS er et tilbud fra Distriktet til innkommende presidenter om en første 
 opplæring for innkommende klubbtillitsvalgte. Behovet for å arrangere PrePETS har 
 vært diskutert. Tankene bak beslutningen om å arrangere PrePETS 2012, ut fra 
 modellen som er beskrevet ovenfor, var:  

 Presidentene gis anledning til å komme tidlig i gang med sine forberedelser for 
Rotaryåret 2012-13 

 Den første opplæringen foregår i mindre grupper (maks. 33 og 22 deltakere) 

 Innkommende guvernør og presidenter får anledning til å lære hverandre tidlig 
å kjenne, og anledning til å etablere kontakt, noe som også er lettere i mindre 
forsamlinger.  

 AG-ene deltar, og møter presidentene i sine respektive klubber 

 Kontakten mellom de innkomne presidentene ble også opprettet tidlig. Dette 
er viktig for å oppnå samarbeid mellom klubbene i Rotaryåret  

 de sentrale funksjonene i klubben, president, sekretærer og kasserere har fått 
grunnopplæringen samtidig, og kan derfor lettere samarbeide under 
forberedelsene i klubben 

 opplæringen faller rimelig ut økonomisk for klubbene 
  
 Dersom innkommende presidenter skal oppleve at Distriktets tilbud om PrePETS er 
 nyttig, som et tillegg til PETS, må innholdet i de to seminarene være forskjellig. For 
 PrePETS 2012 ble ”Klubbledelse og klubbadministrasjon” valgt som tema, mens 
 innføringen i Rotarys aktiviteter og innsatsområder ble forbeholdt PETS. Programmet 
 ble utarbeidet i nært samarbeid med District Trainer, PDG Per Joar Mediås.  
    
 Gjennomføring 
 Det ble holdt 2 PrePETS, ett på Vestnes (11.02.) og ett på Hamar (18.02). Datoene 
 var kunngjort i møteplanen for 2011-12, dvs. september 2011. Programmet var det 
 samme for begge arrangementene, noe som er viktig for å sikre at alle klubbene 
 som har deltatt på PrePETS har den samme bakgrunn. Vestnes RK og Ottestad RK 
 stilte opp som arrangørklubber. Begge arrangørklubbene gjorde en framifrå jobb, og 
 skal ha stor takk for vellykkede arrangementer! En spesiell takk til Vestnes RK som 
 har stilt opp som arrangører for PrePETS i 3 runder - hittil!  
  
 Oppslutningen fra klubbene var god, sett ut fra at dette er et frivillig tilbud. På 
 PrePETS Vest deltok 19 presidenter, 14 sekretærer og 12 kasserere av 22 mulige. 
 Under PrePETS Øst deltok 18 presidenter, 13 sekretærer og 9 kasserere av 33 
 mulige. 
 
 Sekretærer og kasserere, sitter ofte i funksjonen over flere år, og noen klubber ser 
 derfor kanskje ikke behovet for skolering. Her er det klubbenes ansvar å vurdere 
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 behovet. Deltakelsen vil derfor kunne variere fra år til år. 
 Program og opplegg for opplæringen av sekretærer og kasserere ble utformet av hhv. 
 distriktssekretær og distriktskasserer. De hadde også ansvaret for gjennomføringen 
 av de respektive kursene. Takk til begge for innsatsen! 
 

 Ungdomsutveksling – sertifisering. Kurs for påtroppende klubbrådgivere i 2012-13 

 ble også gjennomført samtidig med Pre-PETS 2012. 
  
  

 PETS (President Elect Training Seminar) 2012 – Ålesund  
 

 PETS er i hht. RI’s lover obligatorisk for alle innkommende presidenter. Sagt i klar 
 tekst, gis det ikke anledning til å være president for en Rotaryklubb uten å ha 
 gjennomført PETS. Innkommende guvernør har ansvaret for å påse at loven her 
 overholdes, og for godkjenning av neste års presidenter. Oversikt over de som har 
 gjennomgått PETS skal rapporteres til RI. Dette er begrunnet i at god ledelse av en 
 Rotaryklubb krever kunnskap om ledelse og administrasjon, samt grunnleggende 
 kjennskap til Rotary’s organisasjon, verdier, mål og satsningsområder. Dette er 
 forutsetninger en hver organisasjon som ønsker å bli respektert legger til grunn for 
 lederskap. Vi bør defor være stolte av at RI fastholder at PETS er obligatorisk for 
 våre klubbledere. 
  
 Valg av sted  
 Distrikt 2305 er et geografisk stort distrikt, med store avstander mellom ytterpunktene.
 For at alle klubbene og medlemmene skal oppleve tilhørighet til Distriktet, er det 
 viktig at særlig de store arrangementene spres geografisk. Det er dessuten viktig at 
 det ikke er de samme som må reise langt og får dyre reisekostnader hele tiden. Med 
 en guvernørrekke fra østsida av fjellene i 3 år etter hverandre, anså jeg det derfor 
 viktig å legge PETS 2012 vest i Distriktet. Valget falt på Ålesund, med Ålesund Øst 
 som arrangørklubb og Quality Waterfront Hotel som arena.   
  
 Gjennomføring: 
 PETS og Distriktssamlingen 2012 ble arrangert lørdag 24. mars og søndag 25. mars. 
 Oppslutningen om PETS 2012 var god, 47 av 55 innkommende presidenter møtte.
 Valget av sted – og ikke minst valget av arrangørklubb – viste seg i ettertid å være 
 meget vellykket. Stemningen under arrangementet var svært god. Det samme var 
 tilbakemeldingene fra deltakerne. PETS 2012 viste at D 2305 har alle forutsetninger 
 for å kunne utvikle seg til å bli et meget godt og velfungerende Rotarydistrikt, på linje 
 med de beste i landet. Det siste må være et mål for oss alle! Stor takk til Aalesund 
 Øst RK for et svært godt forberedt og gjennomført arrangement! 
 
 PETS i Ålesund – ikke frammøtte  
 Tidspunktet for PETS 2012 ble kunngjort for alle i målgruppen så tidlig som i september 
 2011, og sto oppført på møteplanen for Rotaryåret 2011-12. Det ble deretter gjentatt i 
 ulike sammenhenger. Det var 8 klubber som ikke stilte med sine innkommende 
 presidenter på PETS 2012 i Ålesund. Samtlige hadde på forhånd kontaktet innkom -
 mende guvernør og begrunnet sitt fravær. Det er sykdom, hensynet til jobb eller 
 inntrufne omstendigheter som en ikke er herre over som gir grunnlag for godkjent 
 fravær. På denne bakgrunn, ble det besluttet å gjennomføre et ”oppsamlingsheat”. 
 Dette ble avholdt 2. juni, på Hafjell Hotell i Øyer, med 5 deltakere, og med bistand fra 
 District Trainer og Distriktssekretæren. De 3 innkommende presidentene som var 
 forhindret fra å møte også der, fikk en gjennomgang av innholdet fra PETS i en egen 
 opplæringssekvens etter avtale, knyttet til guvernørens besøk i klubben. 
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Konsekvensen av ikke å møte på PETS 

 Konsekvensen for klubbene av at innkommende president ikke møter, synes ikke å være 
 tilstrekkelig kjent i klubbene. Derfor finner jeg grunn til å ta den med her. Dersom 
 innkommende president ikke har fått godkjent PETS, må en tidligere klubbpresident tre 
 inn og fungere som president for klubben i det aktuelle Rotaryåret. Dette vil kunne skape 
 store problemer for en klubb ved inngangen til nytt Rotaryår. 
 
  

 Distriktssamlingen 2012 
 
 Også Distriktssamlingen er hjemlet i RI’s lover. Den har som formål ”å forberede 
 innkommende ledere i rotaryklubbene på deres oppgaver”. I D 2305 er den lagt til 
 søndagen i samme helg som PETS. I og med at målgruppen er den samme, er det av 
 praktiske og økonomiske årsaker en gunstig løsning. For 2012, ble Distriktssamlingen 
 holdt i Ålesund søndag 25. mars.  
  
 Budsjettbehandlingen for 2012-13 
 En viktig sak under Distriktssamlingen er behandlingen av budsjettet for kommende 
 Rotaryår. D 2305 har i sine vedtekter (§ 5) hjemlet at innkommende distriktsguvernør 
 (DGE)  legger fram distriktets budsjett for kommende Rotaryår til behandling under 
 Distriktssamlingen. Hensikten er at DGE, når han/hun tiltrer som guvernør 1. juli, har 
 et godkjent budsjett å forholde seg til.  
 For Rotaryåret 2012-13, ble budsjettet lagt fram og vedtatt 25.03.12.  
 
  

 Seminar for assisterende guvernører (AG) 2012-13 
 
 Innholdet i AG-rollen har vært under stadig utvikling siden den først ble introdusert i 
 Rotary. Ved siden av føringene fra RI, har rollen også vært under utvikling i D 2305. 
 AG-ene er i dag et viktig bindeledd mellom guvernøren og klubbene, og leder hvert 
 sitt Presidentforum (7) i distriktet. Det er derfor viktig for guvernøren å samle AG-ene 
 til et opplæringsseminar ved starten av året, for å legge grunnlaget for samarbeidet, 
 og avklare gjensidige forventninger for Rotaryåret. AG-samlingen for 2012-13 ble 
 gjennomført på Bjorligard Hotell 31.08. - 01.09.12. DT og distriktssekretæren deltok 
 som de viktige bidragsytere de er, både under seminaret og gjennom året.  

 
 
 Andre opplæringstilbud i distriktets regi 
 
 I tillegg til opplæringen av presidenter, sekretærer, kasserere og AG-er, er det holdt 
 kurs/seminarer innen følgende områder 2012-13.  

 Medlemsutvikling, to seminarer planlagt, hhv. Vestnes og Rudshøgda. 
Vestnes måtte avlyses pga. liten oppslutning. På Rudshøgda deltok 14 
klubber 

 The Rotary Foundation (TRF), to seminarer: Vestnes 13.10., og Rudshøgda 
20.10, med ca. 20 deltakere på hvert av seminarene 

 Hjemmesider, Ålesund 06.02.13 og Biri 20.02.13. 25 deltakere fra 21 klubber. 
     
 Når det gjelder nærmere omtale av disse, vises det til rapportene fra de respektive 
 komitelederne under hovedpunkt 9. 
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 4. KONFERANSER OG MØTER  
  

 4.1 Distriktskonferansen 2012 
  
  Ansvaret for den årlige Distriktskonferansen hører til guvernørens mest glederike, 
 men også krevende plikter. Den er årets største begivenhet, og den er til for 
 klubbene. Viktige formål er, iht. RI, - å gi en visjon av Rotary som strekker seg 
 utover klubbnivå, og å gi muligheter for nettverksbygging. Konferansen skal være 
 både til nytte og glede for deltakerne. Den er også en viktig arena for synliggjøring av 
 hva Rotary gjør. 
 
 Distriktskonferansen 2012 gikk av stabelen på Hafjell Hotell i Øyer i dagene 29. – 30 
 september 2012. Hele 54 av 55 klubber var representert, mange med flere deltakere. 
 I alt deltok 206 på konferansen. 
  
 Valg av Tema 
 Temaet for konferansen var ”Internasjonal forståelse og fred – vår felles  utfordring”. 
 Valg av tema ble gjort så tidlig som i september 2011; på grunnlag av et sterkt ønske, 
 over lengre tid, om å sette fokus på Rotarys internasjonale arbeid, med hovedvekt på 
 innsatsen for å skape fred og forståelse i verden. På klubbnivå, og for den enkelte 
 rotarianer, blir ofte den internasjonale delen av Rotarys virksomhet litt fjern, og gjerne 
 knyttet til spørsmål om pengebidrag.  
 Målet var å gi deltakerne fra klubbene innsikt og kunnskap, knytte vårt lokale 
 engasjement sterkere opp mot det internasjonale, og skape stolthet og glede over å 
 være en del av Rotarys internasjonale nettverk.  
 Videre var det et ønske om å gi den enkelte en opplevelse av at fredsarbeid, i og 
 utenfor Rotary nytter; og at enkeltmennesket betyr noe i dette arbeidet.  
 Temaet skulle vise seg å passe rett inn i RI-president Tanakas tema for Rotaryåret 
 2012-13 ”Peace through Service”, som ble kunngjort for innkommende guvernører 
 under ”Guvernørskolen” i januar 2012. Konferansen ble i sin helhet viet til det 
 oppsatte temaet og Ri-temaet for 2012-13. 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 Innhold  
 Diplomaten Kai Eide holdt hovedforedraget. Videre foredro Steinar Bryn, leder av 
 Nansen Fredssenter/Nansen Dialog, Gert Danielsen, norsk Rotary Peace Fellow, 
 med masterutdanning fra Rotary Peace Center, Inge Eidsvåg, lektor ved 
 Nansenskolen, forsker Laila Bokhari og RI president Tanakas representant, PDG 
 Dr. Vera Kerremans fra Nederland. 

  
 Jeg lar tilbakemeldingen fra en deltaker på Distriktskonferansen 2012 være en 
 oppsummering av det som ble formidlet under konferansen:  
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 ”For meg tok Eide kaka, med sin entusiasme og kjærlighet til Afganistan og det 
 afganske folk, perfekt avrundet med ”barn av regnbuen” hånd i hånd mot en bedre 
 verden. Det var flere enn jeg som måtte ta en ekstra svelg og et tørk under øyet.  
 Lærte jeg noe?  
 Møtet viser meg at fred/ufred, det være seg mellom nasjoner eller mellom 
 enkeltpersoner, bygger på kunnskap og forståelse, eller eventuell mangel på dette. 
  Dermed blir også Bryns forklaring av forskjellen på diskusjon og dialog en viktig 
 byggesten.  
 Bokari sitt innlegg var en sterk opplevelse og et viktig signal om at en dråpe i havet 
 gir utrolig mange ringer i vannet.  
 Utsagnene ” en fremmed er en venn du ikke kjenner” og ”et magert forlik er bedre enn 
 en feit trette” gir mening etter et slik en helg.” 
 Gert Danielsen og Laila Bokhari har siden vært benyttet som foredragsholdere i 
 mange av distriktets klubber i etterkant av konferansen.  

  
 ”Vennskapets hus”  
 Ett av satsningsområdene for 2012-13 var prosjekter, internasjonale og nasjonale. 

  Å lage et ”Vennskapets hus” etter modell fra RI’s ”House of Friendship” var en måte å 

 synliggjøre satsningsområdet på. Hensikten med utstillingen var å inspirere klubber 
 til selv  å gå i gang med prosjekter, og å vise fram hva klubber kan få til når de 
 engasjerer seg.  Seks klubber fra distriktet presenterte sine prosjekter, to lokale og 
 fire internasjonale. Det var gledelig at utstillingen ble så godt besøkt. Deltakerne ga 
 gode tilbakemeldinger på ”Vennskapets hus” som tiltak, og på prosjektene som ble 
 vist fram og – ikke minst - de som presenterte dem. ”Dette bør føres videre”, var 
 omkvedet. En stor takk til klubbene Vestnes, Ringebu, Volda, Elverum, Raufoss og 
 Hamar Vest som sa dere villige til å ta jobben med å rigge og presentere! Dere ga liv 
 til ideen og gjorde en imponerende innsats!  
 
 Gjester 
 Hvem som inviteres som gjester til Distriktskonferansene følger innarbeidede 
 tradisjoner og regler. Iht. til disse, var flg. gjester under konferansen: 
 

 RI-president Tanakas representant: PDG, Dr. Vera Kerremans fra Nederland 

 Nordiske guvernører: 
 Bernt von Veh, D 1410 Finland, med ledsager 
 Monia Sturen, D 2350, Sverige, med ledsager  

 Norsk guvernør: Jan-Eddie Tinlund, D 2260,med ledsager 

 Inner Wheel, med Distriktspresidenten for D 30, Lise Holland 

 Rotaract, repr. ved president Silje Kristin Ranum Muri, og sekretær Marit 
Gamlemshaug, Borgund Rotaract 

 
 Gode hjelpere – Arrangørklubben m.fl. 
 Forberedelsene til konferansen pågikk i nesten ett år, fra høsten 2011 til avviklingen i 
 september 2012. Guvernørens ”hjemmeklubb” Lillehammer Rotaryklubb sa seg villig 
 til å være arrangørklubb, og gjorde en meget god jobb mht. å legge en fin ramme 
 rundt konferansen, og skape en trivelig og god atmosfære. Stor takk til Lillehammer 
 RK for alt arbeidet som ble lagt ned! Arrangøransvarlig i Distriktet, Wictor Sandvold, 
 fortjener også takk for verdifull hjelp og støtte under forberedelsene og gjennom-
 føringen av konferansen. Et vellykket arrangement krever innsats fra mange! 
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 4.2 Årsmøtet 2012 
 
 Årsmøtet er distriktets øverste besluttende organ. Årsmøtet 2012 ble holdt på 
 Quality Hafjell Hotell søndag 30. september i tilknytning til Distriktskonferansen. 
 
  Følgende saker ble vedtatt etter forslag fra guvernøren: 

 Endring av vedtekter, § 5. Budsjett for påfølgende Rotaryår behandles under 
Distriktssamlingen. Protokoll fra saken vedlegges protokoll fra årsmøtet. 

 Re-godkjenning av multidistriktet, NORFO. Distriktene skal hvert 3. år 
behandle spørsmålet om de vil opprettholde multidistriktet. Årsmøtet vedtok 

 opprettholdelsen av NORFO for nye 3 år. 

 Etablering av et ”Utviklings- og tiltaksfond” på kr. 200.000 for D 2305.  

 
Alle forslagene ble vedtatt enstemmig. Det var 98 medlemmer fra 54 klubber til 
stede, med til sammen 84 stemmer. 

  
 
 4.3 Møter i ledergruppa  
 
 Ledergruppa i 2012-13 har bestått av DG Margit Bjugstad, IPDG Einar Driveklepp 
 (nestleder), DGE Roy Heine Olsen og DGN Knut Kvalvågnæs. Distriktssekretær Jan 
 Bark har vært gruppas sekretær. I tillegg har Distriktskasserer Marianne Johanstuen 
 og DT Per Joar Mediås vært innkalt til møtene. I løpet av Rotaryåret 2012 -13 er det 
 holdt 5 møter i ledergruppa, 22.09.12, 17.11.12, 01.03.13, 06.04.13 og 06.06.13. 
 Foruten å være et beslutningsorgan, har gruppa fungert som et forum for gjensidig 
 informasjon og kontinuitet i ledelsen. 
 
  

 4.4 Møter i Distriktsrådet 
 
 Distriktsrådet består av DG, IPDG, DGE, DGN, AG-ene og komitelederne. I tillegg 
 møter  Distriktssekretæren og Distriktskasserer. Andre innkalles etter behov.  
 Det har vært avhold to møter i Rotaryåret, hhv. 28.09.12 og 15.03.13. Av praktiske og 
 økonomiske årsaker legges møtene i Distriktsrådet kvelden før PETS og Distrikts-
 konferansen. 
 
 
 

5. ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE I D 2305 - GRUNNLAG 

  
 Ved inngangen til Rotaryåret 2012-13 var Distrikt 2305 ett år gammelt. På grunn av 
 rotasjonsprinsippet, skiftes distriktets øverste leder, guvernøren, ut hvert Rotaryår. 
 Samlet var dette en utfordring mht. organisering, styring og ledelse av distriktet, og 
 gjorde forberedelsene til Rotaryårene 2011-12 og 2012-13 svært krevende. Bortsett 
 fra vedtekter vedtatt under årsmøtet 2011, og et styringsdokument for tidligere D 
 2280, med noen tilpasninger, var det lite å holde seg til. Løsningen var å søke råd og 
 høste erfaringer hos PDG - er fra hhv. D 2280 og D 2300, spørre de andre distriktene, 
 bruke ”Manual og Procedure” flittig, samt slå opp i tidligere håndbøker og i egne 
 notater. En slik arbeidsmåte er svært tid - og arbeidskrevende. Med min yrkes-
 bakgrunn, så jeg det derfor som en av mine viktigste oppgaver som guvernør i 2012-
 13 å få på plass noen grunnleggende strukturer for organisasjon, ledelse og styring i 
 D 2305 mens det ennå var såvidt nytt. De viktigste av disse er beskrevet nedenfor: 
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 5.1 Strategisk plan  
 
 Rotary International har i flere år hatt en 3-årig strategisk plan for sin virksomhet, og 
 ønsker at alle distrikter skal ha det samme. Planen revideres med jevne mellomrom. I 
 og med at rotasjonsprinsippet gjelder på alle nivåer, er det viktig å legge mer lang-
 siktige planer om vi skal få resultater av varig karakter. På det viset henger organisa -
 sjonen sammen, og vi kan jobbe mot samme mål på de ulike nivåer. Våren 2012 
 utarbeidet jeg derfor et utkast til strategisk plan for D 2305 for perioden 2012-13 til og
 med 2014-15. Utkastet ble lagt fram for DGE og DGN, som begge sluttet seg til. 
 Planen ble så presentert og gjennomgått på PETS, og klubbene ble bedt om å ta 
 utgangspunkt i den ved utarbeidelsen av sine mål og planer for Rotaryåret 2012-13. 
 Planen ble også og tatt inn i Distriktets håndbok for klubbene. 
  
 Prioriterte områder (Ref. RI’s gjeldende strategiske plan): 

 Støtte og styrke klubbene 

 Fokusere på og øke den humanitære innsatsen 

 Styrke omdømme og bevisstheten om Rotary 
   
 Hovedstrategier: 

 Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme 

 Beholde og øke antall medlemmer 

 Økt fokus på prosjekter 
 

 Satsningsområder: 
 Videre ble følgende tatt inn som satsningsområder for D 2305 for planperioden: 
 
 Internasjonalt:   Internasjonalt og lokalt:  Lokalt: 
     _________________ 
 Ungdomsutveksling   New Generations        RYLA 
 Camps    Service - prosjekter   Rotaract 
     _________________   Ungt entrepenørskap 
         
 De valgte satsningsområdene er identiske med forslagene fra gruppearbeidet i de 
 7 presidentforaene under Distriktskonferansen på Sanner i 2011. Her var oppgaven å 
 foreslå hvilke områder D 2305 burde satse på i årene framover. Satsningsområdene
 i distriktets strategiske plan er således godt forankret.   
 
 

 5.2 Styringsdokument  
 
 Styringsdokumentet er et verktøy for ledelsen av Distriktet, dvs. guvernøren, 
 ledergruppa og de assisterende guvernørene. Styringsdokumentet har også en viktig 
 funksjon mht. å sikre erfaringsoverføring og kontinuitet i ledelsen av distriktet over tid. 
 Det siste er en av guvernørens hovedoppgaver, ref. RI. 
 Fra forberedelsene til 2012-13 og gjennom guvernøråret, arbeidet jeg derfor med 
 et styringsdokument, spesielt beregnet på D 2305’s situasjon og behov.  
 Tidlig under arbeidet opprettet jeg en referansegruppe, bestående av PDG Oddbjørn 
 Øien (tidl. D 2280), PDG Per Joar Mediås (tidl. D 2300) og IPDG Einar Driveklepp (D 
 2305). Etter hvert som arbeidet skred fram, ble utkast oversendt referansegruppa for  
 kommentarer og innspill. Dette har vært viktig for kvalitetssikringen av dokumentet. 
 Arbeidet ble avsluttet 8. mai 2013. Takk til alle i gruppa for deling av kunnskap, 
 erfaringer og oppmuntrende tilbakemeldinger under arbeidet! 
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 Dokumentet ble overlevert medlemmene av ledergruppa og AG-ene i løpet av mai 
 2013. Det er med glede jeg hører at mine etterfølgere allerede har hatt nytte av det. 
  
 Så er det slik at D 2305 skal utvikle seg. Det anbefales derfor at Styringsdokumentet
 revideres hvert 3 år. Det betyr også at Strategisk Plan og Styringsdokumentet følger 
 hverandre i tid. En periode på 3 år anses rimelig for å kunne få kontinuitet i ledelsen 
 og gjøre erfaringer over tid. Ev. endringer forankres gjennom vedtak i ledergruppa. 
  
  

 5.3 Økonomistyring  
  
 Guvernøren er ansvarlig for styringen av distriktets økonomi og de økonomiske 
 transaksjoner som foretas i det året hun/han er guvernør. Midlene skal forvaltes iht. 
 Rotarys lover og regler. Her heter det bl.a.:  
 ”Guvernøren skal fremme transparens for økonomisk informasjon og sikre at lokalt og 
 nasjonalt lov- og regelverk for økonomisk forvaltning etterfølges.  
 Guvernøren er organisasjonens tillitsvalgte og representerer Rotaryklubber og 
 rotarianere i sitt distrikt. Rotarianere har rett til å få tilgang til korrekt informasjon om 
 organisasjonens økonomiske situasjon.  

 (Jfr. MOP 2010 Etisk kode) 

 
 Distrikt 2305 opererer for Rotaryåret 2012-13 med en omsetning godt i overkant av 1 
 million kroner. For at vi skal kunne levere ”korrekt informasjon”, må det legges opp til 
 budsjett - og regnskapsrutiner som bidrar til dette. Det er også ønskelig å komme 
  fram til så realistiske budsjetter som mulig. I samarbeid med Distriktskasserer er det
 lagt rutiner for god økonomistyring av distriktet etter flg. målsetting: 
 

 Et budsjett som, i størst mulig grad, reflekterer ønsket aktivitet i perioden, dvs. 
er mest mulig realistisk 

 Et budsjett  / regnskap med en oppsplitting av poster som tilsvarer de ulike 
kostnads- og aktivitetsområder, dvs. færrest mulig ”sekkeposter” 

 Å kunne føre et ”riktig” regnskap underveis; mht postering og dokumentasjon 

 God oversikt over utgifter og inntekter gjennom året, bl.a gjennom kvartalsvis 
gjennomgang og rapportering i ledergruppa 

 Økonomiforvaltningen gjennom året skal kunne være av en slik kvalitet at det, 
til enhver tid skal kunne legges fram på etterspørsel fra rotarianere 

 Governor’s Allocation (bidraget fra RI) skal i sin helhet føres i regnskapet for 
det året den er bevilget.  

  
 Det er grunn til å berømme medlemmene i Ledergruppa og Distriktsorganisasjonen
 for utvist god budsjettdisiplin og ryddighet mht. dokumentasjon under året. Uten dette, 
 vil det ikke være mulig for guvernøren å oppnå en ansvarlig forvaltning av Distriktets 
 økonomi. Det er særlig grunn til å takke Distriktskassereren for ryddig og samvittig -
 hetsfull oppfølging og stor arbeidsinnsats gjennom Rotaryåret. 
 For øvrig vises til vedtatt budsjett og utsendt regnskap for 2012-13. 
  
  

 5.4 Organisering av RYLA – lederopplæring for ungdom 
 I D 2305 er vi så heldige å ha to sterke RYLA - miljøer; RYLA Vest (Aalesund RK) og 
 Ryla Øst (Hunn/Gjøvik RK). D 2305 ett av de ledende distriktene i Norge mht. dette 
 Rotary-tilbudet. Et 50-60 talls ungdommer i distriktet får opplæring i ledelse i regi av 
 Rotary hvert år. Oppleggene for seminarene er noe ulike, men begge har god 
 oppslutning og får svært gode tilbakemeldinger fra  deltakerne. 
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 I 2012-13 ble RYLA organisert som ett eget område, under en ledelse. Dette ble gjort 

i samråd med de to miljøene, og innebar ikke at de skulle endre sine ”suksess - 
oppskrifter”. Hensikten var å legge forholdende bedre til rette for samarbeid, ide -
utveksling og erfaringsdeling mellom miljøene. Samtidig var det viktig for distrikts - 
ledelsen å ha en leder å forholde seg til, på linje med de andre aktivitetsområdene. 
Tilbakemeldingene tilsier at hensikten ble oppnådd, og at samarbeidet mellom de 
ansvarlige for hhv. RYLA Vest og RYLA Øst har fungert godt.  

  
 

5.5  AG-ene – Presidentforum 
  
AG-ene har en viktig rolle som støttespillere for ledelsen og klubbene i distriktet. De 
er bindeleddet gjennom Rotaryåret, og har ansvaret for hvert sitt Presidentforum, 
som består av klubber innenfor 7 geografiske områder i distriktet. Av tilbakemeld - 
ingene fra klubbene, synes kontakten mellom AG-ene og klubbene å ha vær god 
gjennom året. Det samme gjelder oppslutningen om møtene i Presidentforaene.   
 
AG-ene med under klubbesøkene  

 Under guvernørens klubbesøk høsten 2012, ble AG-ene invitert til å delta. Det var 
 gledelig at de fant tid og anledning til å være med på de fleste besøkene. I noen 
 sammenhenger bidro de også under planleggingen av besøkene. Guvernøren har 
 begrenset mulighet til personlig å følge opp alle klubbene i distriktet under året etter
 klubbesøkene.  Det er derfor vært svært viktig å ha et godt og aktivt ”AG-korps” til å     
 i vareta guvernørens og klubbenes behov for oppfølging gjennom året. Gjennom et 
 personlig møte med hele klubben, tilføres de også kunnskaper og innsikt som er 
 viktige for arbeidet i Presidentforum. AG-ene ble bedt om å skrive korte  sammendrag 
 til guvernøren fra møtene med styrene; nyttige også til bruk under deres  oppfølging 
 av klubbene. Utbyttet av klubbesøkene kan på denne måten bli større og mer 
 meningsfylt, sett både fra klubbenes og guvernørens side. Erfaringene fra dette 
 opplegget er positive og anbefales videreført. 
  
 Jeg er svært tilfreds med AG-enes innsats i løpet av Rotaryåret, og vil rette en varm 
 takk til alle for innsatsen og for det gode samarbeidet! Jeg har også satt pris på at 
 jeg er blitt holdt orientert om arbeidet underveis, gjennom referater og personlig 
 kontakt!  
 
 

5.6 Beredskap og tilgjengelighet  
 

 Distriktssekretæren er guvernørens nærmeste medarbeider, men innehar også en 
 servicefunksjon overfor distriktsorganisasjonen og klubbene.  
 Med tanke på  beredskap ved uforutsette hendelser, f.eks. sykdom, har det vært viktig 
 å sørge for at  flere har kjent til guvernørens planer og gjøremål, både på lang og kort 
 sikt. Han har derfor blitt jevnlig og godt oppdatert underveis. I tillegg har DT, i egen-
 skap av leder for kommunikasjons - komiteen, vært orientert om de viktigste sakene. 
 Av beredskapsmessige årsaker har også e-poster fra distriktets medarbeidere 
 adressert til samtlige klubber, dvs. alle 55, gått via distriktssekretæren, med kopi til 
 distriktsorganisasjonen. På denne måten er kunnskapen om aktiviteter i distriktet 
 fordelt på flere enn avsender. Slik har det også vært lettere å søke opp informasjon i 
 ettertid, både for klubbene og andre berørte. Å bli informert om det som  skjer, legger 
 dessuten til rette for samarbeid innad i distriktet.  
 En varm takk til Distriktssekretær Jan Bark som har skjøttet også disse oppgavene, 
 og for det nære og gode samarbeidet vi har hatt gjennom året.  
 Mer om distriktssekretærens arbeid, se vedlagt årsmelding side 34. 
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 6. SATSNINGS – OG AKTIVITETSOMRÅDENE I DISTRIKTET 2012-13 

 
 I Rotary heter det at klubbene er autonome og at ” Rotary skjer i klubbene”. I tråd 
 med ideen bak strategisk planlegging, ble det for 2012-13 ikke satt konkrete mål, 
 eks. i form av tall for klubbene fra guvernørens side, men gitt føringer i form av en 
 gjennomgang av RI’s og D 2305’s strategiske planer, - først under PrePETS, 
 dernest grundigere under PETS. De samme føringene er også beskrevet i håndboka. 
 Videre ble RIP Tanakas mål og utfordringer for Rotaryåret brakt videre under 
 PrePETS, PETS og i månedsbrevene. Klubbene ble bedt om å ta disse føringene 
 med i sine planer for året.  
 Også under klubbesøkene ble klubbenes mål og planer gjennomgått med utgangs-
 punkt i føringene fra RI og Distriktet. Guvernørens / Distriktets oppgave er å 
 veilede og støtte klubbene i deres arbeid. Iht. RI’s prosedyrehåndbok, er en av 
 guvernørens viktigste oppgaver å inspirere og motivere klubbene til innsats på de 
 ulike områdene Rotary prioriterer. Dette har jeg forsøkt å følge opp etter beste evne. 
 
 Nedenfor vil det bli redegjort for noen av de viktigste satsningsområdene under året. 
 For nærmere innsyn i aktiviteten på de ulike områdene, viser jeg til rapportene fra de 
 enkelte komitelederne og andre ansvarlige for distriktets aktivitetsområder i 2012-13. 
 Resultatene som kommer fram gjennom disse, er i fullt samsvar med de føringer som 
 er gitt av guvernøren og kontakten vi har hatt underveis. Rapportene er lagt inn i 
 kapittel 9 i årsmeldingen. 
 
  

 6.1 Medlemsutvikling 
 
 Medlemsutvikling er en av klubbenes og distriktets viktigste oppgaver. Arbeidet for å 
 beholde og rekruttere nye medlemmer må skjøttes kontinuerlig. Uten medlemmer 
 som er interessert i og støtter opp om Rotarys mål og verdier, samt deltar i klubbenes 
 aktiviteter, når vi ikke Rotarys mål. I Rotaryåret 2012-13 har guvernøren på fore -
 spørsel bl.a. deltatt i rekrutteringsmøter og - kampanjer av ulik art i flere av 
 distriktets klubber. Det er mitt og komitelederens inntrykk at de fleste klubbene har 
 jobbet seriøst og mye med medlemsutvikling i 2012-13. 
 
 Klubber i D 2305 
 Ved inngangen til Rotaryåret 2012-13 var det 55 klubber i D 2305. Dette var også 
 antallet ved årets slutt. I løpet av årets siste halvdel ble det imidlertid arbeidet med 
 sammenslåing av Vatne -Tennfjord RK og Brattvåg RK, etter ønske fra førstnevnte. 
 Spørsmålet ble tatt opp allerede ved guvernørens klubbesøk høsten 2012. 
 I samarbeid med AG Nordre Sunnmøre, som fulgte opp klubben etter besøket, og 
 presidentene for de to klubbene, ble det besluttet å starte prosessen mot en 
 sammenslåing i andre halvdel av mars 2013. Det er alltid trist når klubber forsvinner, 
 men det positive i dette tilfellet er at de fleste medlemmene fra Vatne -Tennfjord RK 
 valgte å bli med over til Brattvåg. Sammenslåingen gjelder fra 01.07.13. 
  
 Erfaringen fra siste år, er at det er flere små klubber som sliter for å holde seg ”i live”. 
 Dette er en situasjon som vi på distriktsnivå må ha forståelse for, og tilby hjelp og støtte. 
 Når klubber likevel ikke ser seg i stand til å holde aktiviteten gående lenger, er det viktig 
 at mulighetene for en sammenslåing vurderes før nedleggelse. Slik kan bl.a. medlem -
 mer som mister klubben sin fortsatt forbli i Rotary, og ev. økonomiske verdier ivaretas 
 og føres videre. 



 16  

 
 Medlemsutviklingen gjennom Rotaryåret         
 Medlemsnett er vårt viktigste redskap for å holde oversikt over utviklingen av 
 medlemstallet i klubber og distrikt. Om dette skal være et godt redskap, avhenger  
  av flere forutsetninger. Den aller viktigste er at klubbene rapporter jevnlig og korrekt til 
 systemet. Her er det registrert en gledelig forbedring under året, men vi har fortsatt en 
 vei å gå før alle klubbene er ”i mål”.  
 I løpet av året har det vært problemer mht. oversikter og rapporter fra Medlemsnett. 
 Samkjøringen som forutsettes å gå automatisk mellom Medlemsnett og RI’s 
 medlemsdatabase har heller ikke fungert så godt som forventet. Dette er også tilfelle 
 for flere andre norske distrikter. I samarbeid med distriktssekretæren er det gjort flere 
  henvendelser til NOMDA (det norske Medlemsnettets administrasjon), uten at 
 problemene hittil er blitt løst. Distriktssekretæren spesielt har lagt ned mye arbeid for å 
 finne ut av problemene og dermed bidra til å få dem løst. 
        
 På denne bakgrunn har jeg valgt å forholde meg til RI’s medlemsstatistikk i denne
 årsmeldinga. Iht. RI’s offisielle medlemsoversikt for D 2305, var tallet pr. 1. juli 2012 
 1984 medlemmer og pr. 30. juni 2013 1943 medlemmer, dvs. en nedgang i løpet av 
 året på 41 medlemmer. Videre har jeg sammenliknet denne statistikken med 
 klubbenes innbetaling iht. Semi Annual Reports (SAR). Alle klubbene har betalt etter 
 reglene for 2012-13. Pr. 1. juli 2012 ble det innbetalt for 1984 medlemmer. For andre 
 halvår, pr. 1. januar 2013, ble det betalt for 1954 medlemmer, og for 1. halvår 2013 -
 14 er kravet fra RI på 1945 medlemmer; en nedgang på 39 medlemmer. Dette 
 samsvarer rimelig godt med de 41 fra RI - statistikken. Dette betyr at D 2305 over de 
 to første årene har hatt en nedgang på 80-90 medlemmer. Her har vi alle en felles
 utfordring! 
  
 Som nevnt ovenfor, har de fleste klubbene jobbet aktivt med rekruttering i Rotaryåret. 
 Under klubbesøkene oppfordret guvernøren klubbene til å rydde opp i sine medlems-
 oversikter, slik at de ble mest mulig reelle (består av medlemmer som møter, betaler 
 sin kontingent osv.). Flere klubber har rapportert om at slik opprydding er foretatt. 
 Samlet utgjør dette en reduksjon på 15. Det er rimelig å anta at flere enn de som har 
 meldt tilbake har fulgt oppfordringen. Dette kan forklare noe av nedgangen i 2012-13. 
  
 Distriktets tilbud om opplæringsseminarer for klubbenes ansvarlige på feltet, ett i vest 
 og ett i øst, fikk dessverre ikke så god oppslutning som ønskelig. 14 klubber deltok.
 Ett av seminarene måtte som nevnt under pkt. 3.8 avlyses.   
  
 Bare ett av de norske distriktene har hatt en netto medlemsvekst i 2012 -13, D 2290 
 med +47. For de øvrige ligger nedgangen på mellom 18 og 172 medlem mer, jfr. RI’s 
 årsrapport. De fleste av oss har derfor en jobb å gjøre!     
  
 Takk til leder PDG Oddbjørn Øien og Medlemsutviklingskomiteen for innsatsen, se 
 årsmeldingen side 22. 
  
 

 6.2 Omdømmebygging 
 

Dette er et område som er prioritert av RI, og henger nøye sammen med medlems-
utvikling. Vi må jobbe for å bli mer synlige og komme ut med hva Rotary gjør! Greier vi 
det, blir det også lettere å rekruttere. Guvernøren er som før nevnt svært imponert over 
alt det gode og uegennyttige arbeidet som gjøres i klubbene. Mye - kanskje det meste - 
av dette er ikke kjent for allmennheten. Klubbene er derfor, både under PETS, klubb-
besøk og i månedsbrev blitt sterkt oppfordret til å bli flinkere til å dele sine ”hemme-
ligheter” med andre.  
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Her er hjemmesidene et viktig redskap. Enkeltpersoner som søker informasjon om 
Rotary, søker gjerne etter informasjon på Internett. Hjemmesidene er også en kilde for 
journalister på jakt etter stoff til sine lokalaviser. 
Ikke alle har hjemmesider ennå, og noen hjemmesider er inaktive. DT gjorde en 
behovsundersøkelse som resulterte i 2 kurs i distriktets regi i andre halvår. Her var det til 
sammen 21 klubber som deltok. Klubbene er også oppfordret til å bli mer bevisste og 
aktive i sitt forhold til lokale media. Guvernøren har derfor satt stor pris på tilsendte 
kopier av avisoppslag i løpet av året. De viser at vi er på veg! 
 

 Under planleggingen av året, var det tenkt nedsatt en gruppe for å jobbe spesielt med 
 omdømmebygging. Formålet var å bistå klubbene med ideer, materiell, opplæring m.v.. 
 Denne gruppen kom vi dessverre ikke i gang med, pga. manglende kapasitet. Som ett 
 av satsningsområdene i distriktets strategiske plan, vil arbeidet med omdømmebygging 
 bli videreført. Tankene som ble lagt til grunn for arbeidet i gruppa likeså.  
  
 Distriktets hjemmeside 
 Guvernøren er ansvarlig redaktør for Distriktets hjemmeside. Ny side var på plass ved 
 årets start. Takk til DICO Aril Bjørkøy for alt arbeidet med dette, og for godt vedlikehold 
 og hjelp til å legge inn nyheter og annet Rotarystoff gjennom året! Selv om vi kunne 
 ønsket oss mer aktivitet på sida, har det jevnlig blitt lagt inn nyheter. Vi har alle satt stor 
 pris på at stoff til hjemmesida har blitt lagt inn så raskt etter oversendelse!  
 For omdømmebygging vises også til rapporten fra DT, side 21. 
 
 

 6.3 Serviceprosjekter – Internasjonale og lokale 
  
 Av RI’s strategiske plan framgår det at styrking av Rotarys humanitære innsats er et 
 prioritert område. Dette er videreført i D 2305’s plan. Guvernøren har derfor hatt dette 
 som ett av Rotaryårets viktigste satsningsområder, bl.a. uttrykt gjennom  et 
 ”Vennskapets hus” under Distriktskonferansen 2012. Vårt motto ”Service above 
 Self” - å gagne andre - forutsetter at vi som rotarianere, gjør en uegennyttig innsats; 
 det være seg på den internasjonale arena eller lokalt i våre nærområder.  
 
 Det er med stor glede jeg registrerer at det har vært en økende aktivitet i klubbene på 
 dette feltet i 2012-13, både internasjonalt og lokalt. De fleste klubbene har i dag ett 
 eller flere prosjekter i klubbens regi. Noen klubber gjør også en innsats på begge 
 områdene. 
 Guvernøren har sterkt oppfordret klubbene til å samarbeide om prosjekter. Slik kan 
 også de mindre klubbene bidra. Her er ”Sierra Leone–prosjektet” et glitrende 
 eksempel. Det startet med Volda RK’s engasjement for ”David School”. Gjennom å 
 fortelle andre klubber om hva de har oppnådd og utfordringene som fortatt er der, har 
 8 andre klubber også slått ring om ”David School”. En klubb utenfor vårt distrikt er 
 også med. Når så mange går sammen, skapes det gode og bærekraftige resultater. 
 Stor takk til klubbene som engasjerer seg i prosjekter. Takk også til PDG Einar 
 Henriksen for innsatsen som leder av komiteen, og for arbeidet med tilrettelegging og 
 gjennomføringen av ”Vennskapets hus” under Distriktskonferansen!  
 Les mer i rapporten fra komiteen på side 23. 
 
 

 6.4 The Rotary Foundation (TRF) 
 
 TRF ble etablert med formålet ”doing good in the world”. Fondet har siden etabler-
 ingen i 1917, vært Rotarys viktigste redskap for å kunne realisere mottoet ”Service 
 above Self” og bidra til en bedre verden. Rotarys Fredssenter, særlig aktuelt i  
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 2012-13, (utdanner mastere i fredsarbeid og konfliktløsning), finansieres bl.a. av 
 TRF. Rotary’s gode, internasjonale omdømme som humanitær aktør, som vi også 
 nyter godt av, er i stor grad tuftet på resultatene av prosjekter finansiert av TRF. 
 Under  PETS 2012 og senere i klubbesøkene, ble klubbene oppfordret til innsats for 
 TRF. Ønskemålet var 35 USD pr. medlem. Dessverre er det flere klubber som ikke 
 har bidratt til TRF i Rotaryåret. Så skal det også sies at noen klubber bidrar mye, - år 
 etter år. Honnør til dem! 
 Takk til TRF-chair John Stennes som har arbeidet utrettelig for TRF også dette året! 
 Mer om TRF arbeidet i rapporten fra komiteen på side 25. 
  
 For en samlet oversikt over prosjekt - aktiviteten i 2012-13, bør rapportene fra 
 ”Komite for serviceprosjekter” og ”TRF- komiteen” ses i sammenheng. 
 
 

 6.5 Nye generasjoner (New Generations) 
 
 I D 2305 består området av Ungdomsutvekslingen, RYLA, Rotaract og Ungt 
 Entrepenørskap. Nye generasjoner var ett av satsningsområdene for 2012-13. 
 Gjennom en sterk og god satsning på de unge, skapes det interesse og positivitet 
 for Rotary, som i neste omgang påvirker vårt omdømme. Det er også en egenverdi i 
 det å være med på å gi unge mennesker kunnskap og gode opplevelser, - gjerne i 
 kombinasjon. Erfaringene fra klubber og ledere som engasjerer seg i arbeidet med 
 ungdom, er at selv om det kan være krevende, gir det også mye tilbake.  
 

 Ungdomsutvekslingen (Long Term Exchange og Short Term Exchange) 
 Ungdomsutvekslingen er en del av Rotarys tjenestevei ”internasjonal tjeneste”, og har 
 som mål å fremme forståelse mellom ulike land og kulturer. Årets RI-tema ”Peace 
 through Service”, var derfor også et svært aktuelt tema for de som arbeider med 
 ungdomsutveksling.  
  
 1-årsutvekslingen (Long term Exchange) 
 Rotary er en av organisasjonene innen ungdomsutveksling som jobber svært grundig, 
 både mht. utvelgelse av studenter, opplæring av de som skal ha med studentene å 
 gjøre, og sikkerhet/sertifisering. Derfor har vi også et godt omdømme på dette feltet. 
 Dette kommer ikke av seg selv, men krever stort engasjement, mye tid og arbeid fra 
 de som påtar seg ansvaret med ungdomsutveksling; både i klubbene og i distriktet. 
  
 I 2012-13 var det 8 innkommende og 7 utreisende studenter i distriktet. Det har i 
 tillegg vært behandlet og godkjent 9 søknader for utreisende studenter i 2013-14 i 
 perioden. Det er svært hyggelig å kunne registrere at Ungdomsutvekslingen i D 2305 
 også i  Rotaryåret 2012-13 er det norske distriktet som har hatt flest utreisende 
 studenter. Det betyr at klubber og ansvarlige fra distriktet har arbeidet og samarbeidet 
 godt og målbevisst.  
 Takk til klubbene og til DYEO Bente Akre og komiteens medlemmer for innsatsen! 
 Bente Akre er dessuten leder av ungdomsutvekslings-komiteen i NORFO, og deler 
 sin tid, entusiasme og kunnskap også på de andre distriktene i Norge. 
 Det vises til årsmeldingen fra komiteen for ungdomsutveksling på side 28. 
   
 Sommerleire for ungdom - Camps (Short time Exchange)  
 Dette er et populært Rotarytilbud til ungdom mellom 15-24 år fra forskjellige nasjoner. 
 Sommerleirene arrangeres i mange land. Det er Rotaryklubber som står som 
 arrangører og har ansvaret for leirene.  
 I vårt distrikt ble det forberedt en sommerleir i 2012- 2013, med Land RK og Herøy 
 RK som ansvarlige. Det er spennende at disse klubbene kommer fra hver sin side av 
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  fjella! Det er et godt eksempel på hvilke muligheter vi har for samarbeid innenfor
 vårt mangfoldige distrikt. Honnør til Herøy og Land for å ha grepet mulighetene! 
 Kanskje til etterfølgelse av andre, - også på flere aktivitetsområder? Fra vårt distrikt 
 ble det sendt ut 11 ungdommer til internasjonale camps i år; dvs. ca. halvparten av 
 alle fra Norge. Takk til klubbene og John Stennes som ansvarlig på distriktsnivå, (og 
 i NORFO-sammenheng), for arbeidet med forberedelsene gjennom året.  
 Rapporten om sommerleirene ligger på side 29. 
 
 6.6 RYLA - seminarene i 2012-13 
 RYLA Vest foregikk i Ulsteinvik (18. - 20.10.12) med 25 deltakere fra 12 klubber; og 
 RYLA Øst i Gjøvik (08. -10.03.13) med 29 deltakere fra 17 klubber. Dermed har 54 
 unge mennesker gjennom Rotary fått en innføring i ledelse i år, noe de vil dra nytte av 
 for fremtiden, uavhengig av yrke og stilling. En av Rotarys grunnleggende verdier er 
 lederskap. Framtidens samfunn trenger gode ledere, internasjonalt, nasjonalt og 
 lokalt.  Det er derfor gledelig at vi i D 2305 kan bidra til å fremme kunnskap om 
  ledelse blant unge mennesker.  
 Guvernøren hadde gleden av å delta under åpningen av begge seminarene. 
 Det ble et minnerikt møte med flotte, motiverte ungdommer og engasjerte ledere.  
 Takk til klubbene som valgte ut og finansierte deltakerne, og til kursledelsen og de 
 to arrangørklubbene for en vellykket gjennomføring av RYLA også i 2012-13!   
 Mer om RYLA i rapportene fra de ansvarlige på sidene 30 (Vest) og 31 (Øst). 
 
 

 7. LOVRÅDET (The Council of Legislation) 
  
 Rotary’s lovgivende organ, møter hvert 3. år, for å vurdere endringer i den policy som 
 styrer Rotary International og medlemsklubbene. Representanter fra Rotary’s 532 
 distrikter møttes i Chicago 21.- 26. april 2013. Under uken behandlet Lovrådet mer 
 enn 170 lovforslag og resolusjoner; foreslått av Rotaryklubber, distrikter eller RI’s 
 Board of Directors. PDG Anders Huuse er D 2305’s representant i Lovrådet, og deltok 
 på møtet. Han koordinerte også arbeidet mellom de 6 norske COL - representantene. 
 For distriktet er det viktig å ha en representant som evner å tenke nytt, har mot til å 
 fremme tankene, og samarbeider godt med distriktets ledelse. 
 Takk til Anders for det arbeidet han har utrettet for D 2305 som vår representant i 
 Lovrådet 2012-13! 
  
  

 8. KLUBBESØK, KLUBBJUBILEER, PHF OG VEILEDNING 

 
 8.1 Klubbesøkene 
 Guvernørens klubbesøk fant sted i perioden 14. august – 17. desember 2012. 
 Sammen med min ledsager, Johan, ble om lag 9000 km med bil tilbakelagt, - fra Eda i 
 Sverige, via Hedmark, Oppland, Sunnmøre og i Romsdal. Til sammen vel tre uker 
 ble tilbrakt hjemmefra. Men for en spennende og lærerik reise, på alle måter! 
  Under turene opplevde vi fantastisk natur, mye vær og fikk kjennskap til by og bygd i 
 hele distriktet.  
 Det som imidlertid gledet meg mest og gjorde et uutslettelig inntrykk, var innsikten 
 besøkene ga meg i klubbenes liv og arbeid. Alt det gode, uegennyttige arbeidet som 
 gjøres, kameratskapet som er bygd opp over tid, og gleden og stoltheten ved å være 
 rotarianere!   
 Fra guvernørens side var besøkene lagt opp på en felles ”lest”; først 1 ½ - 2 timer 
 med klubbens styre, dernest klubbmøte med guvernørens foredrag (ca. 40 min). Her 
 ble hovedvekten lagt på Rotarys arbeid i fredens tjeneste, ut fra årets tema. Mange 
 klubber kombinerte besøket med en sosial tilstelning etter klubbmøtet. 
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. 
 Jeg satte stor pris på å bli kjent med klubbene og medlemmene.  Når jeg siden under 
 året har hatt kontakt med klubbene, har jeg kunnet relatere den til kjennskapet fra 
 besøkene, og forhåpentlig bistå dem bedre enn jeg ellers ville gjort.  
 Varm takk til klubbene for måten dere møtte meg på, og for alt dere ga av dere selv! 
 

 8.2 Klubb – jubileer 
 I løpet av året har guvernøren fått flere invitasjoner til klubbjubileer. Det å få delta i 
 feiringen av en klubb er alltid en glede! Noen av invitasjonene lot seg dessverre ikke 
 etterkomme da det var umulig å innpasse dem i programmet. Guvernøren var så 
 heldig å få være til stede under de meget vellykkede feiringene av Elverum RK, 
 Ulstein RK og Nord-Odal RK.  
 
 Følgende klubber hadde jubileum i Rotaryåret 2012-13:  
 Ørsta, Volda og Elverum 60 år (Charterdatoer: hhv. 20.04.53 og 23.04.53, 25.06.53) 
 Ulstein, 50 år. (Charterdato 26.04.63)   
 Midsund, 40 år. (Charterdato 19.12.72.) 
 Østre Toten, 40 år (Charterdato 18.07.72)  
 Nord-Odal RK, 25 år (Charterdato 31.05.88)  
 
 
           
 
 
  
 
 
 
 
 
  Ulstein RK 50 år  Nord-Odal RK 25 år  Elverum RK 60 år 
 

 8.3 PHF – utdelinger 
 Fra PETS og utover i året har klubbene blitt oppfordret til å verdsette innsatsen fra 
 uegennyttig arbeid, både mht. egne medlemmer og andre personer i lokalsamfunnet. 
 Ved inngangen til Rotaryåret sto mange klubber med til dels betydelige midler på sine 
 PHF-konti. I løpet av året har mange klubber delt ut PHF, bl.a. under klubbesøkene 
 og jubileene. Gleden forbundet med å motta hedersbevisningen, men også å gi den, 
 har vært en fin opplevelse for alle involverte. 
 Guvernøren har, i samarbeid med klubbene, hedret rotarianere med bakgrunn i 
 mangeårig innsats på distriktsnivå med PHF i løpet av året: 
 PDG Ole Rønning (Lillehammer RK), AG Søre Sunnmøre, Per Arne Gjerdsbakk, 
 (Herøy RK), AG Hedmark Vest Rune Bye, (Brumunddal RK), Arrangementsansvarlig 
 Wictor Sandvold (Ringebu RK), TRF chair John Stennes (Hareid) og Distriktskasserer 
 Marianne Johanstuen (Hunn/Gjøvik RK). 
 
 8.4 Veiledning og saksbehandling 
 Flere har spurt om hva en guvernør foretar seg utenom klubbesøkene. Noe er 
 besvart ovenfor. Ellers kan nevnes at jeg har mottatt nærmere 6000 e-poster i Rotary-
 sammenheng under året. Av disse er vel 2000 besvart, - de fleste med mer enn ”tre 
 linjer”. I tillegg kommer kommunikasjon over telefon. En av guvernørens viktigste 
 oppgaver er nettopp å bistå klubbene med veiledning, svar på spørsmål og ellers stå 
 til disposisjon. Det har vært mye arbeid, men meningsfylt. Det har bl.a. bidratt til nær
 kontakt med mange klubber og økt kunnskap om deres hverdag. 
 Det foregår også en jevnlig kommunikasjon mellom RI og guvernøren gjennom året. 
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 9. ÅRSMELDINGER FRA KOMITEENE 
 
 

   Årsmelding fra komiteen for kommunikasjon og   
   opplæring 
   v/ District Trainer(DT) Per Joar Mediås: 

 
Struktur: 
Kommunikasjonskomiteen har hatt 3 underkomiteer: 
1. Informasjon: DICO: Aril Bjørkøy, Webredaktør og Månedsbrevredaktør: Asbjørn Lund 

2. Omdømme: - 
3. Opplæring: Komitelederne: John Stennes, Oddbjørn Øyen, Einar Henriksen, Bente Akre 
og Rolf Klock 
 Det ble arbeidet med å få fylt plassene. På «Omdømme – delen» var dette vanskelig. En 
takk til Geir Høydalsvik som sa seg villig til å være med. At arbeidet i denne underkomiteen 
ikke kom i gang har flere grunner, bl.a. andre prioriteringer og kapasitet. Saksområdet har 
likevel vært underliggende i alt arbeidet. 
 
Hjemmesida til Distriktet – en viktig oppgave 
Arbeidet med å få på plass en ny hjemmeside for D 2305 startet med et møte i komiteen i 
forkant av Rotaryåret 2012-13. Her deltok også innkommende guvernør Margit. Det er 
guvernøren som er ansvarlig redaktør for hjemmesida. DICO Aril hadde forberedt en ”demo”, 
og vi jobbet videre ut fra denne. Takk til Aril for alt arbeidet med å få hjemmesida på plass til 
starten av året, og for godt vedlikehold og hjelp til å legge inn nyheter og annet Rotarystoff 
gjennom året!  
Vi har satt stor pris på at stoffet har blitt lagt inn så raskt etter oversendelse! 
 
Møter: 
I Info-komiteen ble det avholdt et møte ved starten av året, sammen med DG. Et nyttig møte 
for å bli kjent og for å klarlegge arbeidsmåter. 
DT har deltatt på de fleste ledermøter. 
 
Kurs/Arrangementer: 
- For klubbledere og medlemmer: 

Kurs/arrangement. Tid: Sted: 

AG-seminar 31.8. – 1.9. 2012 Bjorli 

Distriktskonferanse 28.-30.9. 2012 Hafjell 

prePETS 9.2.2013 Elverum 

prePETS 2.3.2913 Vestnes 

PETS - Distr.saml. 16.-17.3. 2013 Ålesund 

PETS (2) 1.6.2013 Honne, Biri. 

 
For flere kurs vises til meldingene fra andre komiteer. 
- Klubbenes hjemmesider: 
Kursene var et helt grunnleggende i bruk av WebWiz 2.0. og tatt opp ble: 

- Hvordan komme i gang? 
- Bruk av redigeringsverktøyet 
- Lage menyvalg og side 
- Legge innhold til en hjemmeside 
- Endre innhold på en eksisterende side 
- Opplasting av bilder 
- Lage linker til andre sider og dokumenter 

               ….pluss det som måtte komme opp. 
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En brukerveiledning er lagt ut på distriktets hjemmeside etter kursene. Det samme gjelder 
aktuelle adresser hvis «support» er ønskelig. 
 2 kurs er gjennomført: 
 
1. Region vest: 
Kurssted: Quality Hotel Waterfront, Ålesund. 
Tidspunkt: Onsdag 6.2. 2013, kl. 17.30 – 21.00.  
Her deltok 12 medlemmer fra 10 klubber. 
 
2. Region øst  
Kursted: Vertshuset V-E6, Biri. 
Tidspunkt: Onsdag 20.2. 2013, kl. 17.30 – 21.00. 
Her deltok 13 medlemmer fra 11 klubber.  
Tidsrammen var fleksibel grunnet varierende muligheter hos deltakerne. 
DICO Aril Bjørkøy var faglig ansvarlig. På kurset i Region øst var også hans lærling, Thomas 
Wold, med. Teknisk arrangør har vært DT Per Joar Mediås. 
 
Kontakt med NORFO: 
DT har vært medlem av Kommunikasjonskomitéen i NORFO og i en arbeidsgruppe innen 
denne som har arbeidet med opplæringsmateriell. Den siste delen er ikke sluttført. 
 
Hunndalen, 25. juli 2013 

Per Joar Mediås 

 

 

 

  Årsmelding fra Medlemskomiteen i D 2305 2012-13 

1: Medlemskomiteen 

Komiteen har i Rotaryåret bestått av Finn Egil Sandmo, Nord-Odal RK, Magne Sveen, Løten 

RK. Siv Svanes, Ålesund Øst RK Oddbjørn Øien, Sula RK. 

I forbindelse med PETS i Ålesund ble det avholdt 1 møte hvor en planla seminarer for 

Rotaryåret. Ellers har komiteen hatt informasjonsutveksling igjennom e-post og telefon. 

2: Komiteens bidrag til klubbene har vært: Forberedelse til Rotaryåret 2013-14 

Komiteen deltok på PETS i Ålesund 24. - 25. mars 2013 hvor det ble holdt innlegg om 

medlemsutvikling i distriktet. 

Medlemsutviklingsseminar 

Det ble invitert til seminarer i Vestnes for klubbene i Møre og Romsdal 13. oktober 2012, og 

for klubbene på Østlandet på Rudshøgda 20. oktober 2012. Grunnet liten påmelding måtte 

seminaret på Vestnes avlyses, mens det ble avholdt seminar på Rudshøgda 20. oktober, der 

det endte opp med 14 deltagere. Magne Sveen og Finn Egil Sandmo var ledere. I etterkant av 

seminaret, ble hjelpestoff, råd og tips lagt ut på D 2305's hjemmeside til bruk for alle 

klubbene i distriktet. 
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Kontakten med klubbene 

Fra komiteen har det gått ut budskap om at denne er en ressurs som klubbene kan benytte seg 

av ved behov. Klubbene har kunnet ta direkte kontakt med medlemmene i komiteen for 

assistanse og hjelp i planlegging/gjennomføring angående medlemsutvikling i klubben. 

3:Antall klubber 

Ved årets begynnelse var der registrert 55 klubber og dette tallet har holdt seg i Rotaryåret 

2012-13. Dermed er antallet ved årets slutt 30. juni 2013 55 klubber. 

4: Status medlemmer 

Ved starten av året var det registrert 1984 medlemmer. Ved utgangen av året var det 1943 

medlemmer. Dette gir en nedgang i medlemstallet på 41 medlemmer i løpet av året. Tallene er 

hentet fra RI's rapport for 2012-13. Kvinneandelen var på ca. 16 %. Der er ennå klubber i 

distriktet som ikke har kvinnelige medlemmer.  

5:Oppsummering 

Når en ser på året er det bekymringsfullt at medlemstallet stadig går nedover, men når det er 

sagt, er det kanskje en forklaring på hvorfor vi har en minus på 41 i år! Vår Guvernør Margit 

har predikert til klubbene at det må ryddes opp i medlemslistene over medlemmer som ikke 

møter og heller ikke betaler sin kontingent, og dette kan være en forklaring på noe av 

nedgangen i år. Det er fra komiteens side registrert at mange av klubbene arbeider godt med 

rekruttering og legger stor vekt på godt klubbmiljø for eksisterende medlemmer. Rotary er en 

unik organisasjon som baserer seg på å rekruttere medlemmer med ulik yrkesbakgrunn, og 

dette bør reflekteres ved rekrutteringen til våre klubber. 

Oddbjørn Øien 

Leder medlemsutvikling  

 

 

 

 

 

 

  Årsrapport fra Komite for Serviceprosjekter- 2012-13 

    
  Serviceprosjekter – internasjonale og lokale. 

Idebank 

Et godt, rikt og spennende rotaryår i D2305 er over. For Serviceprosjekt -komiteen startet 

Rotaryåret med å få realisert tanken om en ”idebank”. Alle klubbene i Distriktet var blitt 

oppfordret til å sende inn en oversikt over så vel pågående som avsluttede prosjekter. 

 Hensikten var å få på plass en idebank som skulle være til hjelp for klubber som måtte være 

på søk etter prosjekter som kunne passe for dem. Disse ble lagt inn alfabetisk og omfattet 

lokale og internasjonale prosjekter. Prosjektene ble videre fordelt i pågående og avsluttede 
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 prosjekter. Idebanken kom på plass i starten av året, og var å finne på distriktets hjemmeside 

for 2012-13, under fanen «Serviceprosjekter». I dag finnes den fortsatt på hjemmesida, men 

nå under Arkiv 2012-13. 

 

Vennskapets hus på Distriktskonferansen 2012 

I ”Håndbok” for klubbene 2012 – 2013 var det med glede jeg kunne lese at DG Margit hadde 

gitt serviceprosjekter meget høy prioritet. Hun ønsket også et «Vennskapets hus» (House of 

Friendship) under Distriktskonferansen, hvor det skulle være stands med internasjonale og 

lokale prosjekter i en egen sal på hotellet. Og slik ble det. For første gang i vårt Distrikt ble det 

av prosjekt -komiteen rigget til et «Vennskapets hus» hvor seks klubber i Distriktet present - 

erte forhåndsutvalgte prosjekter, fire internasjonale og to lokale. 

«Vennskapets hus” ble under hele distriktskonferansen flittig besøkt i alle pauser, og de 

utvalgte klubbenes representanter gjorde en strålende innsats på sine stands med sine prosjekt 

- presentasjoner og orienteringer til de fremmøtte. Tilbakemeldingene fra både utstillerne og 

konferansedeltagerne var den samme. Prosjektpresentasjonene i «Vennskapets hus» ble en 

suksess, og det er også prosjektkomiteen strålende fornøyd med da hele hensikten med 

«Vennskapets hus» var å stimulere klubbene til ytterligere å engasjere seg i internasjonale og 

lokale prosjekter ved å gi dem råd og veiledning. 

Takk til alle klubbene for godt engasjement i både internasjonale og lokale prosjekter, og en 

ekstra takk til de utvalgte seks klubbene i «Vennskapets hus» som gjorde en strålende jobb. 

 

Samarbeid mellom klubber – et godt eksempel 

Guvernøren oppfordret klubbene til å samarbeide om prosjekter. I den forbindelse vil jeg 

framheve et prosjekt mellom Rotaryklubbene på Sunnmøre, som et svært godt eksempel på 

hva samarbeid kan utrette: 

I november 2012 var Kjell Høydal og Per Helge Jøsok på ”The David School”, Magbandoma, 

Sierra Leone for å installere og fullføre Volda Rotaryklubbs prosjekt ”Solenergi til eliktrisitet 

på ungdomskolen”. Med på turen var også Harald Indresøvde Volda RK og John Stennes 

Hareid RK. I samtaler med ledere for skolen kom det fram at den planlagde fullføringen av 

ungdomsskolen måtte utsettes på grunn av manglende midler. 

Styret i Volda Rotaryklubb vedtok å starte et nytt prosjekt, men ville gjerne ha med flere 

klubber på en delfinansiering av utvidelsen på ungdomskolen ved ”The David School”. 

Prosjekt ble startet, og prosjektgruppa ble senere invitert til Presidentforum for 

Presidentforum Søre Sunnmøre. Der ble det vedtatt at dette skulle være et fellesprosjekt for 

rotaryklubbene Herøy, Hareid, Ulstein, Sykkylven, Ørsta og Volda. Dessuten ville Giske 

Rotaryklubb og Stryn Rotaryklubb være med. Prosjektgruppa besøkte alle klubbene med 

innformasjon om prosjektet. Alle ovenfor nevnte klubber støtta prosjektet økonomisk, i tillegg 

til lokale banker og private sponsorer. På intercitymøte 30. april kunne de deltakende 

klubbene overrekke David Wallwork, lederen av ”The David School Trust”, en sjekk på Kr. 

150.000,-. Bygginga blir fullført i februar 2014 og representanter for klubbene vil være med 

som frivillige. Det meldes at det positive samarbeidet vil bli ført videre til nye prosjekter.  

 

”Peace through Service” – prosjekter som virkemiddel 

Ved å engasjere oss i internasjonale og lokale prosjekter bidrar vi til en fredligere verden. 

Klubbenes engasjement i internasjonale prosjekter vil føre til større verdensforståelse og fred 

blant mennesker, nettopp slik RI-President Tanaka ønsket ved sitt motto: Peace through 

Service – Fred gjennom innsats. 
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Alle som deltok på Distriktskonferansen 2012 vil huske Laila Bokhari’s foredrag: «Skole og 

utdanning – en viktig forutsetning for fred. Enkelt-mennesket kan utgjøre en forskjell: Case: 

LAMS, et skoleprosjekt i Pakistan”. Jeg kunne både se og føle at dette foredraget gjorde et 

sterkt inntrykk på alle tilstedeværende. 

 

Yawar Bokhari, tidligere medlem i Lillehammer rotaryklubb og Lailas far, etablerte for 

mange år siden en fillerye-fabrikk i sitt tidligere hjemland Pakistan. Av overskuddet i 

fabrikken grunnla han en skole primært for jenter: LAMS (Laila and Amar Model School). Da 

Yawar døde i september 2012 skulle han ha åpnet et bibliotek ved skolen. De to 

rotaryklubbene i Lillehammer valgte å støtte skolen ved å skaffe finansiering til å fylle 

biblioteket med nødvendig litteratur samt til anskaffelse av en minibuss til transport av 

kompetente lærere. Lillehammer Inner Wheel bidro også til finansieringen, og da dette ble 

kjent i Lillehammer, meldte Lillehammer Lions Club at også de ville bidra til finansieringen 

med flere tusen kroner. 

Jeg tillater meg å nevne dette helt spesielle prosjektet som et godt eksempel fordi skole og 

utdanning er en viktg forutsetning for fred i verden, og også som et godt eksempel på hva vi 

kan få til gjennom samarbeid mellom Rotaryklubber, men også med andre som vil bidra. 

 

På gravstøtten til Yawar Bokhari står hans livsmotto: «The greatest religion of all is to kneel 

down and lift people up”. Et bedre eksempel på “Service above Self” har jeg aldri funnet. 

 

Einar Henriksen, 

Leder Serviceprosjektkomiteen 

Distrikt 2305, 2012 - 2013 

 

 

 

  

 

  Årsmelding fra TRF-komiteen (The Rotary Foundation) 

 
Rotaryåret 2012 - 2013 har vært et aktivt år for Rotary Foundation i distriktet. Spesielt i 

forbindelse med prosjekter er det lagt ned mye arbeid i samarbeid med mange av distriktets 

klubber. Det økonomiske grunnlaget for et høyt aktivitetsnivå er lagt i tidligere år med 

innbetalinger til Rotary Foundation. Det er disse innbetalingene som gjør det mulig å 

finansiere prosjekt som blir omtalt i denne meldingen. Mange rotarianere støtter opp om og 

bidrar til Rotary Foundation.  Dessverre er det også rotarianere som ikke bidrar og selv om 

dette er frivillig så er det gjennom bidrag fra de mange at vi kan oppnå resultater. 

 

Årlig blir det informert om Rotary Foundation til klubbene i distriktet. Også i år ble seminarer 

arrangert og nytt av året var en samkjøring med komite for medlemskap. Det ble arrangert 2 

seminarer; ett på Vestnes og det andre på Rudshøgda. Oppslutningen kunne ha vært bedre, 

men ca 20 deltagere på hvert av seminarene. Sverre Øverland som er assisterende 

fondsansvarlig i vår sone 16 deltok på Rudshøgda. Det ble både orientert om TRF og klubber 

fortalte om ferdige prosjekt og prosjekt under planlegging. Samkjøring med komite for 

medlemskap var positivt. Noen klubber har bedt om besøk og spesiell orientering om TRF og 

det har vært hyggelig å reise noe rundt og orientere om dette. 
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I forbindelse med distriktskonferansen ble det, i regi av Serviceprosjekt-komiteen, arrangert 

”House of Friendship”, der klubber med ferdige og planlagte TRF prosjekt fikk presentert seg 

på en god måte. Elverum, Volda, Vestnes, Hamar Vest hadde stands, og personer fra de 

respektive klubbene orienterte. Det er viktig å vise frem det vi oppnår gjennom bidrag fra de 

mange rotarianere som har støttet og støtter TRF. Det er gjennom de gode prosjektene vi kan 

føle stolthet og fortsette arbeidet for Rotary Foundation. Vi kan se at det nytter og at de 

pengene som samles inn brukes fornuftig og bidrar til en forandring. 

 

Prosjektstøtte fra Rotary Foundation blir gitt både til lokale og internasjonale prosjekter. Det 

er å merke seg at all prosjektstøtte er innsamla penger fra våre egne klubber. Det er gitt støtte 

til mange lokale prosjekter og 3 ble avsluttet høsten 2012, mens 5 ble godkjent våren 2013. Se 

oversikten under for prosjekter som er støttet. 

 

År Klubb Prosjekt Beløp Status 

2011  

2012 

Brumunddal Utsiktstavle på Blåmyrkoia 7150 Avsluttet 

 Volda Solenergi/solceller til skole i 

Sierra Leone 

15.000 Avsluttet 

 Molde Øst Sansehage ved Bergmo  7.154,70 Avsluttet 

     

2012 

2013 

Lillehammer/Mesna Støtte til LAMS skole i 

Pakistan 

7.000 Under 

utførelse 

 Nord – Odal Støtte for å forbedre tilbudet 
for barn og kvinner ved 
Glåmdal krisesenter 

8.000 Under 

utførelse 

 Tynset/Alvdal Pulter til bruk I nye 
klasserom for barneskoler 
I Nkhata Bay, Malawi 
 

8.000 Under 

utførelse 

 Raufoss Restaurering av 
informasjonstavler på 
kulturstien og Fugleparken 
 

3.484,20 Under 

utførelse 

 Brumunddal Fornye og nyetablere 
sitteplasser langs Brumunda 
 

8.000 Under 

utførelse 

 
Prosjektet som Rotary Foundation ga prosjektstøtte til hos Volda hadde bidrag fra alle 
Rotary klubbane på Søre Sunnmøre inkludert også Giske RK. I tillegg ble prosjektet 
støtta av lokale banker og næringsliv. Prosjektet ble ferdigstilt av blant annet frivillige 
fra Volda og til en total kostnad på kr 170.000. Det viser at samarbeid mellom flere 
klubber kan gi betydelige resultater. Klubbene i området fortsetter samarbeidet med 
nye prosjekt. Det siste er omtalt under rapporten fra Serviceprosjektkomiteen. 
 
Internasjonalt er det 3 Matching Grant prosjekter I Distriktet som er godkjent av TRF og 

støttes: 

Elverum har prosjekt i Nepal hvor det arrangeres ”eyecamp” som støttes årlig. Dette er et 

prosjekt som har vært kjørt over flere år. Dessverre ser det ut til at den internasjonale 
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partneren (Thamel RC) trekker seg ut. Følgen av dette blir at prosjektet avsluttes før 
tiden. 
 
Hamar Vest og Moelv har et Matching Grant prosjekt i Armenia og internasjonal 
partner er Yerevan RC. Dette prosjektet er fullført etter planen og blir avsluttet i løpet av 
høsten. Disse klubbene har i tillegg til å ta ansvar for å kjøre prosjektet også bidratt hver 
med 4.000 USD. Et lokalsamfunn i Armenia har nå fått rent og godt vann til den lokale 
skolen samt mulighet for tilknytning for en stor del av byens befolkning. Det har vært et 
godt samarbeid med Yerevan RC og det er etablert vennskap mellom våre klubber. 
Kanskje gode muligheter for andre prosjekt i fremtiden. En delegasjon fra Hamar Vest og 
Moelv samt undertegnede reiser til Armenia i september for å se på resultatet av 
prosjektet og besøke landet som turister. 
 
Vestnes har et Matching Grant prosjekt i Brasil og internasjonal partner er Rotary club 
Mogi das Cruzes. Dette prosjektet vil bli kjørt over ei 3 års periode og klubben i Brasil er 
tungt inne og finansierer dette prosjektet. 
 
I tillegg er det prosjekter som kjøres frem og som vil bli aktuelle for 2013 – 2014. 
 

Det har vært en nedgang når det gjelder bidrag til Rotary Foundation. Imidlertid er det for i år 

en liten økning og vi får håpe at det er bunnen vi hadde i fjor og at det nå peker oppover. 

Mange klubber bidrar med generøse bidrag til organisasjonen år etter år, men det er mange 

som fortsatt bidrar lite eller ingenting. 16 klubber står fortsatt med null i bidrag og vi 

oppfordrer også dem til å bidra til det gode arbeidet vi gjør for det som blir samla inn.  

 

 

5 beste klubber, totale bidrag   5 beste klubber pr. medlem 

Klubb Bidrag totalt Klubb Bidrag/medlem 

Hamar Vest 5.769 Ålesund Øst 86,74 

Ålesund Øst 5.464 Raufoss 82,97 

Brumunddal 4.122 Brumunddal 79,28 

Moelv 4.000 Alvarheim 64,80 

Hadeland Syd 3.884 Hadeland Syd 55,40 

 

Vi takker alle som har gitt bidrag til Rotary Foundation og spesielt de som er nevnt over for 

generøse bidrag.  

 

I noen år har vi blitt orientert om ny organisering av TRF (Future Vision Plan). Det året vi har 

bak oss er det siste etter gammel organisering og overgangen til det nye er allerede et faktum. 

Forandringen er på prosjektsiden og ikke på giversiden. Vi skal fortsette å bidra til det gode 

og viktige arbeidet som utføres av innsamla midler. Imidlertid er prosjektdelen gjort enklere 

noe som det nok var nødvendig å gjøre noe med. Den nye TRF komiteen har orientert om 

dette og vil følge det opp videre under høstens seminarer. Det er viktig å melde seg på disse 

for å bli nærmere orientert. 

Vi takker for samarbeidet med klubbene i distriktet samt tillitsvalgte i distriktet og ledelsen, 

og ønsker den nye TRF- komiteen i D 2305 lykke til. 

 

John Stennes 

TRF ansvarlig / komiteleder 
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  Årsrapport for komiteen for ungdomsutveksling i  
  D 2305 2012 – 2013.  
 
Komiteen har bestått av: Bente Akre, Nord-Odal Rotaryklubb, leder (DYEO)  
Sissel Skyltbekk, Mesna Rotaryklubb  
Jan Petter Torgersrud, Kongsvinger Rotaryklubb  
Grethe Slotnæs, Inner Wheel, Moelv  
 
Møter:  
Det er avholdt 1 møte i utvekslingskomiteen. Det er avholdt et stort antall telefonmøter. 
DYEO og/eller komitemedlemmer har deltatt på:  

 Distriktskonferansen og Distriktssamlingen og bidratt sammen med hjemkomne 
studenter  

 PETS 

 møter i utvidet Distriktsråd og påtroppende Guvernørs møter i distriktet  

 Et orienteringsmøte arrangert av Alvdal Rotaryklubb på Aukrustsenteret 

 EEMA internasjonal konferanse i Budapest september 2012.  

 3 Multidistriktsmøter; ett i Sandefjord og to i Oslo.  

 informasjonsmøte for utreisende studenter i Oslo i juni 2012.  

 møter med klubber/studenter for oppfølging,  
 
Studenter i perioden:  
2012 – 2013: 8 inbounds og 7 outbounds studenter, og vi har utvekslet med følgende land; 
Argentina, Brasil, USA og Canada. De aktive klubbene er Hadeland Syd, Østre Toten, 
Kongsvinger, Nord-Odal, Odal, Hamar, Ottestad og Lillehammer.  
Det har i perioden vært behandlet og godkjent 9 søknader for utreisende studenter for året 
2013 – 2014. D -2305 er nr 1 av de norske distriktene med flest utreisende studenter også 
dette året, etter å ha hatt flest i 2009 – 2010 og 2010 – 2011.  
Det har vært stor aktivitet også på Camps I 2012-13. (Se egen rapport nedenfor) 
 
Aktiviteter/arrangementer i komiteens regi:  
Vi var på Høstmøte i Sandefjord, samtidig med Multidistriktets språkkurs for studentene, 
møte for ungdomsutvekslingskorpset og distriktskonferansen for Distrikt 2290.  
I slutten av mars 2013 arrangerte vi også dette året ”Villmarksweekend” for alle inbounds 
studenter i D - 2305. Stedet var Finnskogstua nord for Kongsvinger. Jan Petter Torgersrud og 
 Kongsvinger Rotary sto for arrangementet. Vi inviterte i tillegg studenten fra Hønefoss, 
ettersom hun var alene i sitt distrikt. 
 
Ambassadørkurs for utreisende studenter ble avholdt 20. – 21. april. Lørdag var det som 
tidligere år samling og program for studentene hjemme hos familien Slotnæs i Moelv. Det er 
utrolig snilt og generøst at vi får låne huset på gården helt gratis i år også. Søndag var det 
samling på Spritbua i Moelv hvor også foreldrene deltok. Moelv Rotary gir oss gratis leie av 
dette, takk for det! 
Rebounds studenter var medarrangører for samlingen. Det er viktig å ha to dagers samling 
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 som ambassadørsamling for å forberede studentene på det kommende året. 
Korrespondentene for de forskjellige områdene deltok i møtet på søndag. 
 
Sertifiseringskurs for alle som skal ha utveksling er pålagt av RI, og er obligatorisk for alle 
som skal håndtere og ha ansvar for Rotarys utvekslingsstudenter. Kurs for påtroppende 
klubbrådgivere i 2013-14 ble ikke holdt i sammenheng med Pre-PETS 2013. Det blir derfor en 
logistikk å hente inn og få sertifisert alle klubbene som skal ha utvekslingsstudent dette året. 
Sertifisering må arrangeres fast og samtidig med Pre-PETS, slik kan vi sikre at RI’s regler blir 

fulgt. Det er ”Håndbok for vertsfamilie og rådgivere” som danner grunnlaget for 
sertifiseringen. Dette er meget viktig i forhold til å være et sertifisert distrikt for 
ungdomsutveksling. 

 
Evalueringsmøter for inbounds studenter er ikke gjennomført dette året, men det har vært 
holdt kontakt med klubbene som har hatt studenter inne.  
Distriktet skal godkjenne alle utreisende studenter. Dette gjøres ved at representanter fra 
Distriktet sammen med klubben, deltar på intervju av alle studenter og foreldre. For året 
2013 - 2014 er det 9 utreisende studenter i vårt distrikt. 
 
Bente Akre, 
leder 
 

 

   

 

 

  Årsmelding, Internasjonale Sommerleire - Short Term Exchange 

 

Vi har et aktivt år bak oss når det gjelder ungdomsarbeid og sommerleirer. Mange klubber har 

vært engasjert i arbeidet med å ta imot ungdom og nytt av året er samarbeid mellom øst ved 

Land RK og vest ved Herøy RK. Dette er ikke prøvd tidligere, men nytt distrikt med klubber i 

øst og vest gir mulighet til dette. Land RK ved Hanne Bolstad var arrangør første uken fra 9. 

August og tok mot ungdommene den første uken. De hadde et fantastisk program og de 

nevnte spesielt at de fikk være mye sammen første dagene. 

 

Etter en uke hos Land RK ble de kjørt over til Geiranger med ferge ut til Hellesylt der de ble 

hentet videre ut til Herøy og Bjørn Martin Aasen hadde ansvaret for siste uken. Klubbene 

Herøy, Ulstein og Hareid samarbeidet om å lage et flott program for sine unge gjester. Her ble 

 de losjert i samme hus og fikk være sammen hele tiden. De satte de utrolig pris på og utviklet 

varige vennskap. Her fikk de oppleve en kystkultur med fiskeri, verft og spennende besøk hos 

lokal industri. De hadde også tur til ishavsmuseet i Brandal og omvisning i selfangstens 

historie. Sommerleiren ble avsluttet med felles middag hos Herøy RK med middag og 

underholdning ved Matteo fra Italia. Under er limt inn deltagere på sommerleiren samt 

ungdommer som er sendt ut av Norge på diverse sommerleirer i andre land.  

Allerede nå er det drøftinger om et fortsatt samarbeid mellom Land og Herøy. 

 

24.08.2013 

 

John Stennes 

Ansvarlig for sommerleirene 
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RYLA Vest i Ulsteinvik 18.-20. oktober 2012  
 

RYLA for Møre og Romsdal ble avviklet som vanlig medio oktober, i år 18 -20 okt 2012. Vi 
hadde 26 deltakere i aldersgruppen 18-30 år, 13 jenter og 13 gutter, fra 12 klubber. Vi har 
tidligere hatt en nedre aldersgrense på 20 år, denne vil bli holdt fast ved fremover. Noen av 
deltakerne er i arbeid, andre studerer. Når vi ser på den geografiske fordelingen av 
deltakerne er Sunnmøre sterkt overrepresentert med 25 av 26 deltakere, 1 fra Romsdal og 
ingen fra Nordmøre. Selv om Møre og Romsdal nå er delt på to distrikt, inviterte vi også i år 
klubbene på Nordmøre til å sende deltaker. Det vil vi fortsette med.  
 
Ansvarlig for arrangementet er Aalesund Rotary Klubb, med god hjelp fra Borgund Rotaract. 
For Borgund Rotaract er RYLA både et viktig tilbud til medlemmene og en spennende arena 
for å rekruttere nye medlemmer. 
 
Planleggingen og forarbeidet går året rundt. Hotellet reserveres for neste år når vi er ferdig 
med årets arrangement, da gjøres også forhåndsavtaler med foredragsholderne. Info til 
klubbene skjer først på PETS og så følger vi opp med litt e-post etc., frem til formell 
invitasjon sendes ut i slutten av august.  
 
Quality Hotel Ulstein er base for seminaret, som det har vært i alle år. Her bor vi og her har vi 
de fleste aktivitetene. Hotellet fungerer på alle måter meget godt til formålet, det ser vi også 
på tilbakemeldingene vi får fra deltakerne. Årets Ryla inneholdt også et bedriftsbesøk til 
Kleven Verft, dette var meget vellykket, og et fint avbrekk fra hotellet. Som vanlig var det 
også et sosialt avbrekk, fredag kveld var det Tapas og Quiz på KokknRoll, en intim og 
koselig restaurant i Ulsteinvik. 
 
Torsdag ettermiddag/kveld blir brukt til å gjøre deltakerne kjent med Rotary, Rotaract og 
RYLA. I tillegg, før middag, en mer praktisk ”bli kjent”- orientert gruppeoppgave i år, lage 
katapult for å kaste et egg lengst mulig. Fredag og lørdag vies så til mer faglige tema, med 
unntak av et viktig rent sosialt tiltak fredag kveld. 
 
De gjennomgående faglige temaene i seminaret er introduksjon til Carl Jungs typologi, med 
bruk av JTI typologiverktøy fra Optimas, samt innlegg rundt ledelse og team. Jon Rune 
Nygård i Symbio Consult og undertegnede stod for denne delen av programmet. 
 
 I tillegg, innlegg fra ledere som forteller om egne erfaringer. I år, direktør innovasjon og 
strategi Brian Takeda i Kaston, som snakker om sine erfaringer som gründer rett etter 
utdannelse i Canada, og distriktssjef Ole Christian Drabløs i Mesta, som beretter om sine 
erfaringer som leder av snuoperasjoner i mange ulike bedrifter, i tillegg som nevnt - 
bedriftsbesøk til Kleven Verft, hvor HR-direktør Kathrine Holstad og produksjonssjef Terje 
Høydal var vårt vertskap. 
 
Deltakerne gir en skriftlig evaluering etter seminaret, evalueringer dekker både praktiske 
sider ved arrangementet, tid, sted og faglig innhold og gjennomføring. Tilbakemeldingene er 
tvers igjennom svært gode, tanker og forslag om endringer blir tatt med når neste års 
arrangement planlegges. 
 
 
Ålesund, 27. mai 2013 
Rolf Klock – RYLA D 2305, 
leder 
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 RYLA Øst på Gjøvik 8.-10. mars 2013 
 

RYLA for Hedmark og Oppland ble arrangert i dagene 8.-10. mars 2013. Da var 29 flotte 
ungdommer samlet på Gjøvik, hvor seminaret ble arrangert av Hunn/Gjøvik Rotary for 
Distrikt 2305. 
Av de 29 kom 17 fra Oppland og 12 fra Hedmark. Det var 18 jenter og 11 gutter. Mange var 
studenter, 6 stk var i fast jobb, og veldig mange i ulike deltidsstillinger ved siden av studiene. 
Mange hadde ledererfaring fra elev- og studentorganisasjoner, ulike offentlige styrer og fra 
bedrifter. Totalt sett, en veldig fin gruppe av framtidens ledere. 
 
Deltakerne var rekruttert gjennom følgende 17 Rotaryklubber: Hadeland, Land, Moelv, 
Raufoss, Sør-Valdres, Alvarheim, Elverum, Hamar Vest, Kongsvinger, Vinger, Eda-Eidskog, 
Lillehammer, Mesna, Jevnaker, Østre Toten, Gjøvik og Hunn/Gjøvik. Det er således ganske 
bra geografisk spredning av deltakere fra flatbygdene og områdene omkring Mjøsa, men vi 
kunne ønske oss noen flere deltakere fra Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
 
Planleggingen og forarbeidet hadde da foregått i hovedsak fra september 2012, med 
informasjon på distriktskonferansen og andre samlinger, via egne informasjonsplakater og på 
hjemmesidene. Endelig program og påmeldingsskjema ble sendt første gang til klubbene 
medio desember 2012 med påmeldingsfrist 4. februar 2013. Dette ble fulgt opp med e-poster 
og separate telefonhenvendelser til mange klubbpresidenter og RYLA-kontakter, noe som 
viser seg svært nyttig i rekrutteringen av deltakere. 
 
Selve seminaret var lagt til Gjøvik Videregående skole, som har svært moderne fasiliteter, og 
fungerte meget bra for formålet. Innkvartering og de fleste måltider var på Gjøvik 
Vandrerhjem – Hovdetun. 
 
Programmet var tettpakket helt fra åpningen fredag morgen av guvernør Margit og fram til 
avslutningen med utdeling av kursbevis ved lunsjtider søndag. De rent faglige temaene 
fredag begynte med en introduksjon om hva ledelse dreier seg om. Så fulgte et veldig 
matnyttig foredrag av direktør i NHO Christl Kvam om ”Lederskap - hvordan skape en 
effektiv organisasjon”. Etter lunsj kom fabrikksjef Hilde Skaar og fortalte om ”Lederskap i 
praksis – mine erfaringer”, et veldig praktisk og konkret innblikk i hva ledelse av en moderne 
 bedrift med 100 ansatte innebærer. Til slutt snakket fagansvarlig på Høgskolen i 
Lillehammer om ”Media og kommunikasjon. hvordan få fram ditt budskap”. Etter middagen 
fredag var det ”vennskapelige konkurranser”, organisert sosialt samvær for å bygge nettverk 
og relasjoner mellom deltakerne. 
 
Hele lørdag formiddag var viet Carl Gustav Jungs typologi, ved undertegnede. Deltakerne 
fikk anledning til identifisere sine egne persontyper og adferdsstiler, noe som deltakerne 
finner veldig nyttig i forhold til sin egen videre utvikling som leder.  Etter lunsj lørdag var 
temaene ”Etikk – moral og ledelse” og ”Praktisk styrearbeid”. Søndag formiddag var temaet 
”Hvordan skaper vi gode team – øvelser og refleksjoner”, da også med kobling til team og 
typologi. Tid var også avsatt for gruppearbeider og teamtrening mellom deltakerne. 
 
De skriftlige sluttevalueringene var gode, mye ros. Den gjennomsnittelige tallmessige 
evalueringen viste godt over 4 på en skala hvor 1 er lavest - 5 er høyest. Deltakerne ble også 
bedt om å besvare noen spørsmål med egne ord, eksempler: ”Mye bedre enn forventet”, 
”Godt organisert”, ”Supert, strålende”, ”Glad jeg ble med på RYLA”, ”Markedsfør RYLA mer”. 
Tilbakemeldingene inneholder også gode tanker som blir tatt med i den videre utvikling av 
RYLA. 
 
I alt var 6 forelesere engasjert under gjennomføringen. Videre deltok 12 rotarianere fra 
Hunn/Gjøvik med ulike store og små oppgaver underveis. Et eget internt 3 personers styre i 
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  klubben ivaretok overordnet styring, forberedelser og planlegging. Undertegnede 
 deltok under hele seminaret samt også som en av foreleserne. 
 
 
 Gjøvik, 28. mai 2013 
 Tore Wien – ansvarlig RYLA Øst D 2305 
 
  
   

  
 10. SAMARBEID INNEN ”ROTARYFAMILIEN” 
  
 Rotaract – for unge mellom 18 - 30 år 

Rotaract er en del av Rotaryfamilien. Klubbene er initiert av og drevet i samarbeid 
med en eller flere Rotary-klubber, men er selvstendige mht. ledelse og finansiering.  

 Guvernøren har satt stor pris på kontakten med Rotaract – miljøet, ved Distrikts-
 president Mads Steffensen og president Silje Kristine Ranum Muri i Borgund 
 Rotaract i løpet av året. Representanter fra Rotaract var også til stede under PETS 
 og Distriktskonferansen 2012. 
 Ved Rotaryårets begynnelse var det bare en aktiv Rotaract-klubb i distriktet, Borgund, 
 i Ålesund. Tidligere var det også en klubb i Lillehammer. Intensjonen var derfor å 
 medvirke til at Lillehammer Rotaract fikk aktiviteten i gang igjen i løpet av året. Dette 
 lyktes dessverre ikke. Det ble bevilget kr. 5000 til støtte for Rotaract over regnskapet 
 for 2012-13.  
   
 Inner Wheel 
 er også en selvstendig del av Rotaryfamilien. Inner Wheel-distriktene i Norge er noe 
 annerledes organisert enn Rotarydistriktene geografisk. Av den grunn omfatter D 
 2305 Inner Wheel-klubber fra to distrikter, D 27 og D 30. Kontakten gjennom året har 
 bestått av kontakt med presidentene på e-post og invitasjon til og deltakelse ved 
 hverandres konferanser / årsmøter. President Gunvor Hagen Wolstad, Aalesund 
 RK, representerte guvernøren under Inner Wheel D 27’s årsmøte i mars 2013.  
 
 Nordiske kolleger 
 Fra GETS/Institute høsten 2011 til i dag, har jeg hatt god kontakt med mine 
 nordiske guvernør-venner, Bernt von Veh (D 1410, Finland) og Monia Sturen (D 
 2350, Sverige). Vi har utvekslet erfaringer gjennom e-post og månedsbrev, møtt 
 hverandre i internasjonale sammenhenger og gjestet hverandres  distriktskonferanser. 
 Konferansen i D 2350 ble jeg dessverre forhindret fra å delta i. 
 
 Norske kolleger 
 Samarbeidet mellom de 6 norske guvernørene har vært svært godt og inspirerende, 
 helt fra vi møttes på GETS, våren 2011. Her ble jeg for øvrig valgt til å representere 
 guvernørkollegiet 2012-13 i NORFO. Vi har delt ideer, erfaringer, gleder og 
 bekymringer med hverandre jevnlig fra vi møttes første gang. Vi ønsker å fortsette å 
 møtes en gang i året framover, på privat basis. 
  
 NORFO 
 Som en konsekvens av å være representant for guvernør-kullet 2012-13, har jeg 
 deltatt i styremøtene i multidistriktet fra juli 2011 og fram til i dag; første året som 
 observatør, og fra 1. juli 2012 som styremedlem. Det betyr også at jeg vil tiltre som
 styreleder for NORFO i Rotaryåret 2014-15.  
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11.  AVSLUTNING 
 

 En guvernør er avhengig av dyktige og engasjerte medarbeidere og klubbpresidenter 
 for å kunne fylle embetet. Jeg har derfor satt stor pris på det gode samarbeidet med 
 alle medlemmene i Distriktsorganisasjonen og presidentene gjennom året. Det har 
 vært holdt kontakt pr. telefon, e-post, Skype og gjennom personlige møter. Selv 
 med til dels store geografiske avstander, er erfaringene at det går an å samarbeide 
 nært og tillitsfullt, om alle er innstilt på det.  
 En varm takk til dere alle for samarbeidet, og for innsatsen dere har gjort for 
 Rotary, Distriktet og klubbene gjennom året! Takk for at dere ble med på laget! 
 
 En særskilt takk går til to sentrale medarbeidere som har tjent Rotary på distriktsnivå i 
 flere år, og som forlater Distriktsorganisasjonen etter 2012-13. De to er DT/ PDG Per 
 Joar Mediås etter 10 år i ulike funksjoner, og Jan Bark etter 4 år som distriktssekretær. 
 Begge har gjort en stor innsats og skjøttet sine verv i pakt med Rotary’s motto og 
 grunnleggende verdier.  
   
 Det er også på sin plass å takke de ansatte ved RI’s Europa / Afrikakontor i Zûrich 
 for den gode servicen de har gitt meg, den trivelige måten jeg er blitt møtt på, og det 
 gode samarbeidet vi har hatt gjennom året.  
   
 Etter beste evne, har jeg forsøkt å legge til rette for mine etterfølgere - i form av 
 dokumentasjon, informasjon og veiledning - for at kontinuiteten i distriktet skal kunne 
 ivaretas, slik RI forventer. Jeg ønsker dem lykke til med guvernøroppgavene, og med 
 den videre utviklingen av Distriktet!  
  
 
 Helt til slutt takker jeg for meg med å sitere RI-president Tanakas ord om mulighetene 
 vi som rotarianere har for å bidra til fred i verden: 
  
 “When we serve in the right ways, and for the right reasons, we bring people 
 together, in peace and in harmony. How could it be otherwise?” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lillehammer, 01.09.13 
 

     Margit Bjugstad 

     Distriktsguvernør  
     D 2305, 2012-13 
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DISTRIKTSSEKRETÆRENS ÅRSMELDING TIL GUVERNØREN, 2012-13 
Distriktssekretæren 
  
Distriktssekretæren er, i tillegg til en servicefunksjon for Distriktet som helhet, Guvernørens 
nærmeste medarbeider. Sekretæren har i 2012-13 vært dennes samtalepartner og rådgiver i 
den utstrekning guvernøren har ønsket det 
Det er vanskelig å si når arbeidet som sekretær for rotaryåret 2012 – 2013 startet. Det ble en 
glidende overgang fra året før.  
 
Distriktets håndbok for klubbene 2012-13  
Guvernøren for 2012-13 ønsket å bruke Distriktssekretæren som redaktør for håndboka for 
klubbene. Sekretærens første store oppgave var derfor å redigere mottatt stoff fra Distriktets 
mange medarbeidere, utarbeide oversikter, adresselister, organisasjonskart m. v. for årets 
utgave.  
I utgangspunktet kan det synes som om det bare er å lage et «oppkok» fra forrige års 
utgave. Mye er og skal være det samme, men mye blir også endret. Enhver ny distrikts -
guvernør ønsker naturlig nok å sette sitt preg på håndboka og har tanker om hva den skal 
inneholde og hvordan den skal utformes. Så også dette året. 
Det må alltid foretas en vurdering om hvor mye som skal tas med. Mye kan synes som 
selvfølgeligheter og mye finnes tilgjengelig andre steder, f. eks. på Norsk Rotary Forums 
hjemmeside, www.rotary.no, i NORFOs Håndbok og på RIs hjemmeside, www.rotary.org. 
Imidlertid er erfaringen at mange som har verv i Rotaryklubbene er av en generasjon som er 
mer fortrolig med bøker og hefter. De ønsker å ha papir å holde i når de søker opplysning - 
er. Derfor ble Håndboka utarbeidet både i papir og i nettutgave. Sistnevnte er også oppdatert 
også underveis i rotaryåret. 
Guvernøren har for rotaryåret 2012-13 ønsket å stimulere til økt samarbeid mellom klubbene 
i Distriktet. Også dette året valgte en derfor å liste opp navn på presidenter, sekretærer og 
kasserere i alle klubbene, slik at klubbenes tillitsvalgte kunne søke kontakt med hverandre 
ved behov.  
Det ble valgt å la e-postadresse komme fram i klartekst på private e-postadresser i den trykte 
utgaven. Derimot valgte en å erstatte @ i den utgaven som ble lagt ut på distriktets 
hjemmeside. Mange ønsker ikke å la sin private adresse komme klart fram på nettet. 
Det viste seg at mange ikke har korrigert sin e-postadresse på sin profil i 
http://medlemsnett.rotary.no Dermed framkommer feil adresser, og det har vært et ikke 
ubetydelig arbeid å framskaffe riktige e-postadresser. Mange SMSer har forlatt 
distriktssekretærens telefon. 
 
Opplæring av klubbsekretærer. 
På PETS i 2011-12 ble klubbene også tilbudt et kurs for sekretærer og kasserere i tilknytning 
til PETS. Erfaringene fra sekretærkurset 2011 var ikke spesielt gode, ikke minst fordi 
forsamlingen ble for stor. For rotaryåret 2012-2013 ønsket guvernøren å tilby sekretær- og 
kassererkurs samtidig med PrePETS. Forsamlingen ble da mindre og den pedagogiske 
tilretteleggingen bedre. Det var ønskelig å jobbe online, med praktiske øvelser på nettet. 
Utgiften for de klubber som ønsker å benytte seg av tilbudet ble også mindre, uten 
overnatting og med kortere reiseavstand. I tillegg ble kurset av lengre varighet enn under 
PETS. 
Opplæringen besto i hovedsak av henvisninger til hjelpelitteratur og bruk av Rotary 
Medlemsnett i praksis. Bl.a. ble viktige oppgaver som sletting av gamle og innføring av nye 
medlemmer, føring av frammøte, permisjoner og fritak fra møteplikten ble gjennomgått.  
Systemet gir mulighet til å føre inn frammøte på møtet eller umiddelbar etter. Nye 
medlemmer kan legges inn og medlemmer som slutter kan fjernes umiddelbart.  
Benytter en seg av dette, er frammøterapporteringen også gjort, ferdig og tilgjengelig for den 
som skal bruke det videre. Den som har ansvar for dette, vanligvis sekretæren, er da ferdig 
med den del av jobben. 

http://www.rotary.no/
http://www.rotary.org/
http://medlemsnett.rotary.no/
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HORDE, det funksjonsbaserte e-postsystem. 
E-post benyttes mer og mer i kommunikasjonen med klubbene, så vel fra Distriktet som fra 
RI. Alle klubbene bør derfor ha en e-post adresse som ender på @rotary.no. Har ikke 
klubben det og den er oppført som klubbens adresse i www.medlemsnett.rotary.no får en 
ikke lagt inn endringer. 
NORFO tilbyr et funksjonsbasert e-postsystem, kalt HORDE. Noen få klubber hadde en slik 
adresse allerede før Rotaryåret 2012-13. I desember 2012 fikk også de øvrige klubbene 
tildelt en slik adresse. Alle klubbene, ved president og sekretær, fikk på e-post tilsendt 
adressen og tilhørende passord. I systemet ligger mulighet for videresending, slik at klubben 
selv bestemmer hvem som skal motta klubbens post. 
Intensjonen har vært at all post fra distriktet til klubbene skal sendes via e-post, og at 
xxx@rotary.no -adressen skal benyttes. En har ikke greid å være konsekvent på dette, mye 
fordi en har hatt inntrykk av at noen e-poster ikke har kommet fram dit de skulle. 
Fordelen med HORDE er at klubben har en fast e-postadresse som ikke er privat, og den 
behøver ikke endres avhengig av hvem som er president eller sekretær. Det en imidlertid må 
passe på, er at videresendingsadressen endres ved endring av person i vervet. Adressen er 
vanligvis klubbnavnet foran @, noen ganger forenklet. 
De viktigste funksjonene i Distriktsorganisasjonen er også gitt en slik adresse, f. eks 
Distriktsguvernøren som har denne adressen dg.2305@rotary.no Klubbene kan gjøre 
tilsvarende ved å opprette adressen f. eks.: president.orsta@rotary.no 
 
Rotary Norden. 
Ved utsending av tidsskriftet Rotary Norden hentes medlemmenes postadresse fra 
medlemsnett ved hver utsendelse. Fordi mange av medlemmene er oppført med feil e-
postadresse blir tidsskriftet sendt til feil adresse og derfor returnert. Dette medfører mye 
arbeid for den som administrerer utsendelsen. De 6 distrikts-sekretærene må forespørres 
som i sin tur må finne fram til hvem som tilhører vårt distrikt og deretter hvilken klubb 
vedkommende tilhører. Deretter må klubben anmodes om å korrigere vedkommendes 
adresse. Et tidkrevende arbeid for alle involverte. 
Nok en grunn til å holde www.medlemsnett.rotary.no oppdatert. 
 
Informasjon til klubbene via Distriktssekretæren  
For Rotaryåret 2012-13 ønsket guvernøren at all korrespondanse fra distriktet ut til klubbene 
skulle sendes via Distriktssekretæren, med kopi til medlemmene av distriktsorganisasjonen, 
slik at disse fikk kjennskap til hva som ble meddelt klubbene på ulike områder. Begrunnelsen 
var å oppnå bedre oversikt og mer helhetlig ledelse og styring av Distriktet. Det var også 
viktig å legge til rette for best mulig samhandling mellom de ulike funksjonene i distriktet. 
Denne løsningen innebar også at sekretæren i sterkere grad kunne avlaste guvernøren m. h. 
t. å svare på spørsmål fra klubbene knyttet til utsendelser, og evt. geleide dem videre til rette 
vedkommende. 
 
Purring    
Dessverre er det brukt mye unødig tid til å purre opp klubber som ikke har overholdt frister, 
det være seg innbetaling av kontingent eller påmeldinger til arrangement distriktet avvikler i 
løpet av perioden. Her har klubbene et stort forbedringspotensial! 
 
Anmodning til Klubbene  
Hold medlemsnett oppdatert og overhold frister! Gjør alle dette, spares mange for mye 
arbeid. Husk at vi alle gjør en frivillig ulønnet jobb. 
 
Forholdet til Distriktsguvernøren 
Å være en del av distriktets administrasjon har gitt et dypere innsyn i Rotary som 
organisasjon og hva denne organisasjonen står for. Årets DG valgte å benytte sin 
distriktssekretær ikke bare som møtereferent og distributør men også som «sparring 

http://www.medlemsnett.rotary.no/
mailto:xxx@rotary.no
mailto:dg.2305@rotary.no
mailto:president.orsta@rotary.no
http://www.medlemsnett.rotary.no/
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partner» i mange saker. Det har vært interessant og givende. Inntrykket er at vi har 
samarbeidet godt og vært til gjensidig nytte og at vi har styrket hverandre i våre respektive 
roller, og dermed distriktet som helhet.  
 
Redistriktingen har satt krav til oss alle og lært oss mye. RI har sett det som ønskelig at det 
skal være en rullering over 3 år i noen roller, og at en sekretær bør sitte i en slik 3-
årsperiode. 
 
Etter å ha sittet som distriktssekretær i 4 år og tjent 4 guvernører er det tid til å takke for seg 
og å takke alle de 4 guvernørene for at de ville ha meg med på laget. 
Takk for godt samarbeid! 
 
Raufoss, august 2013. 
 
Jan Ø. Bark 
Distriktssekretær 2009 - 2013 
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  DISTRIKTSORGANISAJONEN 2012-13 
 
 
Distriktsguvernør (DG)    Komiteledere: 
Margit Bjugstad, Lillehammer RK     
       Medlemsutvikling: 
       PDG Oddbjørn Øien, Sula RK 
Innkommende guvernør (DGE)     
Roy Heine Olsen, Elverum RK   Opplæring og komminkasjon (DT): 
       PDG Per Joar Mediås, Raufoss RK 
Innkommende guvernør (DGN)         
Knut Kvalvågnæs, Fræna RK   Serviceprosjekter: 
       PDG Einar Henriksen, Mesna RK 
Fjorårets guvernør (IPDG)     
Einar Driveklepp     The Rotary Foundation (DCRFCC) 
       John Stennes, Hareid RK 
            
       Ungdomsutveksling/Camps:  
       Bente Akre, Nord-Odal RK 

Assisterende guvernører (AG): 
       RYLA 

Hedmark Vest:     Rolf Klock, Aalesund RK 
Rune Bye, Brumunddal RK 
       Ansvarlig RYLA Vest: 
Hedmark Øst:     Rolf Klock, Aalesund RK 
Vigdis Osbak, Alvarheim RK 
       Ansvarlig RYLA Øst: 
       Tore Wien, Hunn/Gjøvik RK 
Oppland Vest: 
Unni Listerud, Sør-Valdres RK        
       Arrangementsansvarlig 
       Wictor Sandvold, Ringebu RK 
Oppland Øst:       
Sissel Skyltbekk, Mesna RK   Sekretær: 
       Jan Bark, Raufoss RK 
        
Romsdal      Kasserer: 
Anja Michaelis, Vestnes RK    Marianne Johanstuen, Hunn/Gjøvik RK 
        
        

Søre Sunnmøre      DICO / IT-ansvarlig: 
Per Arne Gjerdsbakk, Herøy RK    Aril Bjørkøy, Lillehammer RK 
        

       --------------------------------------------- 
Nordre Sunnmøre     D 2305’s Representant i Lovrådet: 
Gunnar Kvalsund, Giske RK   Anders Huuse, Mesna RK 
 
 


