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Forord 
Rotaryåret 2014 - 2015 er det fjerde året for Rotary distrikt 2305. Vi har et geografisk utfordrende 

distrikt som strekker seg fra Fræna i nordvest til Eda-Eidskog i sørøst. Distrikt 2305 består av det 

tidligere distrikt 2300 (Oppland og Hedmark fylker), samt deler av det tidligere distrikt 2280, med 

Sunnmøre og Romsdal. Personlige kontakter og avtaler om samarbeid om prosjekter er gjennom 

de siste årene etablert mellom klubber på kryss og tvers gjennom distriktet vårt, uavhengig av 

beliggenhet. Enkelte prosjekter går også på tvers av distriktene. 

Konklusjonen må bli at vi har et distrikt som fungerer fungerer godt, de geografiske 

utfordringene til tross. Distriktets styringsdokument, som ble utarbeidet av PDG Margit 

Bjugstad som et supplement til vedtektene for distriktet og «Manual of Procedure», står foran 

en rullering. Styringsdokumentet har vist seg å være kanskje det nyttigste av alle 

oppslagsverkene en distriktsguvernør har å støtte seg til.  

Også enkelte av klubbene i distriktet har utarbeidet tilsvarende styringsdokumenter, basert 

på de erfaringer som klubbene har gjort opp gjennom årene, til nytte og glede for klubbenes 

tillitsvalgte. 

Denne årsmeldingen følger i store trekk den samme malen som PDG Margit Bjugstad satte i 

sin årsmelding for Rotaryåret 2012 - 2013, og som ble fulgt opp av IPDG Roy Heine Olsen 

for Rotaryåret 2013 - 2014. Alle årsmeldingene fra Rotary distrikt 2305 fra starten 1. juli 

2011, skal være å finne på distriktets hjemmesider.  

 

Årets motto: "Light up Rotary", er tuftet på utsagnet fra den kjente kinesiske vismannen 

Konfusius, som levde for mer enn 2500 år siden: "Det er bedre å tenne et enkelt lys, enn å 

sitte og forbanne mørket! 
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1. Distriktsorganisasjonen gjennom Rotaryåret 2014 - 2015 
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2. De første skrittene på veien mot vervet som distriktsguvernør 

Mange av tillitsvervene i Rotary har i dag en funksjonsperiode på tre år. I likhet med 

presidentvervet i en Rotaryklubb, har vervet som distriktsguvernør en funksjons-

periode på ett år. Det dreier seg likevel om et treårig karriéreløp, eller endatil fireårig,  

om man regner med året som IPDG (Immideate Past District Governor), der man 

fortsatt er med i distriktets ledergruppe og normalt også fungerer som viseguvernør. 

Det første steget på veien mot å bli distriktsguvernør, er å bli nominert. Jeg tror ikke 

det er mange, i alle fall her i Norge, som med hånden på hjertet kan si at de har hatt 

ambisjoner om å bli distriktsguvernør i Rotary. At de finnes, vet vi, men slike 

ambisjoner er nok vanligere i andre land enn de nordiske.   

Da det gikk ut en invitasjon fra distriktet til alle klubbene høsten 2011 om å fremme 

forslag på en kandidat til vervet som distriktsguvernør for Rotaryåret 2014 - 2015, 

ble oppfordringen fra daværende DG Einar Driveklepp, lest høyt i Fræna 

Rotaryklubb. Et av medlemmene foreslo meg på direkten, noe jeg ble svært 

overrasket over. 

Etter å ha diskutert forslaget med min kone Rosa, ble vi enige om at en nominasjon 

var en tillitserklæring, og at det ville være galt å takke nei.  

3. Begynnelsen og året som DGN (District Governor Nominée) 

Det første møtet med distriktsorganisasjonen, fant sted på Vestnes Fjordhotell i 

slutten av februar 2012, i forbindelse med pre-PETS vest. Mens klubbsekretærer og 

klubbkasserere mottok undervisning i hovedetasjen, fikk Rosa og jeg en grundig 

gjennomgang av reglene som ligger til grunn for ungdomsutvekslingen, av DYEO 

Bente Akre. Kommende distriktsguvernører må være sertifisert når det gjelder det 

omfattende regelverket som gjelder for ungdomsutveksling i regi av Rotary. Denne 

dagen ble begynnelsen på en ganske så bratt lærekurve. Husk, jeg hadde lang 

fartstid i Rotary, men jeg hadde ingen erfaring fra distriktsorganisasjonen. 

 Etter et år som DGN, med møterett på distriktets ulike arrangementer og på 

ledermøtene, hvor viktige avgjørelser vedrørende driften av distriktet blir tatt, 

begynner alvoret allerede før man er blitt DGE. Det er på Gardermoen i forbindelsen 

med Norfos vårmøte at den norske GETS'en (tilsvarende PETS, men for kommende 

distriktsguvernører i stedet for presidenter), blir arrangert. Fra 1. juli 2011, er det 

seks Rotarydistrikter i Norge. Av disse seks, var det våren 2013 fire menn og to 

kvinner, som alle skulle bli distriktsguvernører i Rotaryåret 2014 - 2015, som møtte 

hverandre for første gang. 

Disse seks skulle i samråd velge en felles talsperson - en fellesrepresentant - som 

fra allerede året før å ha tiltrådt som distriktsguvernør, får plass i Norfos styre, og 

som senere blir leder i Norfo for ett år. Dette skulle vi gjøre uten å kjenne stort til 

hverandre. I ettertid vil jeg hevde at vi neppe kunne gjort et bedre valg. Til leder for 

gruppa, valgte vi Eiliv T. Moe fra Trondheim, som representerer Rotary distrikt 2275, 
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som er Norges geografisk største Rotarydistrikt. (Nordmøre, Trøndelagsfylkene, 

Nordland, Troms og Finnmark). 

Året som DGN ble formelt avsluttet ved at navnene på de som skulle tiltre i sine verv 

som distriktsguvernører første juli 2014, ble lest opp på Rotary Convention i Lisboa i 

slutten av mai 2013. Både PDG Margit og IPDG Roy var til stede der. Etter den 

seremonien var vi valgt, og ble fra 1. juli å omtale som DGE. Med den nye tittelen, 

fulgte også nye oppgaver. 

4. Året som DGE (District Governor Elect) 

Den neste gangen gruppa møttes, var i forbindelse med GETS og Rotary Institute i 

St.Petersburg i Russland i september 2013. Deltakelse på GETS er like så 

obligatorisk for DGE'ene som deltakelse på PETS er for de innkommende 

klubbpresidentene. Her fikk Rosa og jeg en vanskelig start, fordi flyet vi skulle starte 

reisen med fra Molde, ikke kunne lande på grunn av tåke. På flyplassen ble vi 

henvist til å forsøke å komme av gårde dagen etter. Men det ville være for sent!  

Rosa og jeg måtte være både kreative og standhaftige, men vi kom da omsider fram 

til konferansehotellet og fikk et par timers søvn før opplæringen startet. Dagene i 

St.Petersburg ble en god blanding av hardt arbeid, kulturelle opplevelser og 

sightseeing i byen. Det ble både lærerike og minneverdige dager - en utfordrende 

start til tross. 
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De nordiske DGE'ene pluss DGE Ahmed Saada fra Egypt, med to av instruktørene. 

Ahmed kunne ikke delta på GETS i egen sone, og hadde søkt om å få delta på 

kurset vårt. Ahmed var lege fra Alexandria i Egypt. Han var også aktiv i 

diskusjonene, og han delte av sitt overskudd med oss alle.  

Vi ser også to av instruktørene: Stående i første rekke til venstre, Christina Bredin 

fra Sverige og liggende på gulvet foran, Lena Mjerskaug fra Norge. Ahmed sitter til 

høyre for Christina. 

Umiddelbart etter hjemkomsten fra Russland, startet en serie med Skype-møter i 

regi av en dansk RID, Per Hylander. Om nytten av disse møtene, er meningene 

delte.  Selv fant jeg dem nyttige til en viss grad. Vi ble bedt om å sette målsettinger 

for oss selv, målsettinger vi skulle presentere resultatene av for de andre på neste 

møte. 

Den neste store begivenheten, var reisen til USA for å delta på "Guvernørskolen" i 

San Diego, California. Uken før "'Guvernørskolen" startet, hadde Rosa og jeg tatt i 

mot invitasjonen til å være en uke som gjester hos rotarianere i nærheten av 

Rochester, State of New York. Igjen ble reisen en prøvelse, med et mer enn 

nødvendig antall fly på utreisen med tilhørende forsinkelser, løpeturer gjennom 

lange flyplasskorridorer, og bagasje som ble borte. Men besøket i Rochester bød på 

aktiviteter som mer enn kompenserte for prøvelsene under reisen.  

"Guvernørskolen" ble en ganske annerledes opplevelse enn GETS i St.Petersburg. 

Her var det ikke snakk om å "gå på byen".  Alt var forhåndsregissert, ned til minste 

detalj. Alt gikk som på skinner, og "Guvernørskolen" viste seg å være en intens 

blanding av motivasjonsforedrag i plenum og faglig opplæring til vervet som 

distriktsguvernører i mindre grupper. Det var heller ikke vanskelig å forstå hvorfor så 

mange av mine forgjengere i vervet, er kommet tilbake både bedre motivert og 

bedre forberedt enn da de reiste. Etter kurset hadde Rosa og jeg lagt inn et par 

dager ekstra før hjemreisen, for å få litt tid til å oppleve California. Vi skulle gjerne 

blitt lenger i USA, men jeg skulle arrangere opplæringskurs som prePETS og PETS, 
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og ikke minst skulle jeg rullere håndboka for klubbene. Det siste var kanskje den 

største utfordringen. Her er tiden knapp, og et godt råd til de som følger etter "i 

løypa", må være å gjøre så mye av arbeidet som mulig på forhånd, slik at det ikke 

står så mye tilbake når man kommer hjem igjen.

 

Oppgaven med å være RIP Gary C.K. Huangs representant i klubbene og formidle 

hans tanker om prioriteringene for Rotaryåret 2014 - 2015, ble beseglet med et 

håndtrykk. Garys kone, Corinna, og Rosa fikk god kontakt. Vi møtte de to første 

gangen på GETS i St.Petersburg i september 2013. Nå var alvoret rykket betydelig 

nærmere. 

Vinteren og våren 2014 ble en hektisk periode, hvor jeg var i behov av dyktig 

sekretærhjelp. Men på dette tidspunktet hadde ikke Rotary distrikt 2305 noen 

distriktssekretær. Jeg kunne vanskelig bry en allerede overbelastet DG med slikt. 

DG Roy Heine Olsen var ikke bare sin egen sekretær, men han var i tillegg fortsatt 

yrkesaktiv. Vi andre i distriktsledelsen forstod ikke hvordan det var mulig å takle et 

slikt arbeidspress. 

Løsningen ble å kontakte innkommende distriktssekretær Ragnar Enger for å få 

hjelp. Ragnar hadde enda ikke tiltrådt i sitt verv, og han var fortsatt president i Gjøvik 

Rotaryklubb. Men Ragnar er en ekte rotarianer, og det var ikke "nei" i hans munn. 

Håndboka kom på plass i tide, og kursene ble avviklet etter planen.  

Tilbakemeldingene etter de to prePETS'ene, indikerte at prePETS kanskje var en 

ordning som hadde overlevd seg selv. Det kom flere kreative forslag til 

endringer/forbedringer, og som kjent gjorde DGE Odd Jarle store endringer i 

distriktets kursopplegg våren 2015. Innføringen av KK-seminarer i stedet for 

prePETS, er en revidering av kursopplegget som åpner for utvidelser senere år. Et 

av disse forslagene er å skaffe plass til ungdomsutvekslingen på KK-seminarene.  
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Klubber som skal ta i mot en ungdom på utveksling, må sende både presidenten og 

vertsfamilien(e) på kurs for å bli sertifisert. Uten en ungdomsleder med godkjent 

kurs, kan ikke distriktet godkjenne klubbens deltakelse i ungdomsutvekslingen. Ved 

siden av å gjennomføre opplæringskursene for sitt årskull av tillitsvalgte i klubbene, 

har DGE stemmerett i ledergruppa. Her er det mye å lære, både om Rotary og om 

forholdet mennesker i mellom - kanskje mest det siste. Her er vi inne på det som er 

kjerneverdien i mitt forhold til Rotary. Det Rotary mer enn noe annet har gitt meg, er 

respekt for andre mennesker, for deres yrker, erfaringer og kunnskap. Det er denne 

samlingen av ulike mennesker, med forskjellig yrkesbakgrunn som møtes en gang i 

uken for å lytte til gode foredrag og for å gjøre noe godt i verden sammen, som er 

Rotary. Det ble også bakgrunnen for mitt valg av motto for distriktskonferansen: 

"Enhet i mangfold". 

5. Året som distriktsguvernør 
Hvilken klubb er det som stå bak arrangementet når distriktet skal skifte guvernør? PDG Margit, som vi 

husker har skrevet styringsdokumentet for distriktet, og som på mange måter er blitt selve fasiten når 

det gjelder ethvert spørsmål som har med Rotarydistriktetenes drift å gjøre - landet over -  har et klart 

svar: "Såfremt ikke spesielle forhold gjør seg gjeldende, er det påtroppende distriktsguvernørs klubb 

som skal stå for arrangementet." 

Da jeg mottok invitasjon til å ta med meg Rosa og stille på Melgården Deset på Rena, til det formelle 

guvernørskiftet mellom DG Roy og meg mandag 30. juni 2014, forelå en grunn som gjorde det praktisk 

å kombinere guvernørskiftet med presidentskiftet i Elverum Rotaryklubb. Melgården gjestegård drives 

av avtroppende president i klubben, Kirsti Marit Mykleby. Likevel skiftet verken presidentkjedet i 

Elverum Rotaryklubb eller guvernørkjedet i Rotary distrikt 2305 adresse den kvelden. Hvorfor ikke 

presidentkjedet skiftet eier, hører ikke hjemme her.  Når guvernørkjedet heller ikke skiftet eier, hadde 

det helsemessige årsaker.  

Men etter denne hendelsen fikk vi en annen utfordring, og det var å finne en passende anledning for 

overlevering av guvernørkjedet. Et guvernørkjede i Rotary er ikke noe man sender i posten. Det er 

heller ikke noe man overleverer i privat sammenheng. Overrekkelsen av et guvernørkjede i Rotary er 

en høytidelig handling som krever en tilsvarende høytidelig ramme, hvor kjedet kan overleveres i full 

offentlighet. 

Aukra Rotaryklubb skulle feire sitt 40-årsjubiléum 

lørdag 23. august. Feiringen av dette jubiléet markerte 

samtidig starten på guvernørens besøksrunde til 

klubbene i Rotary distrikt 2305. Øya Gossen, som 

utgjør hoveddelen av Aukra kommune, med 

kommunesenteret Falkhytten og Aukra hotell, er 

stedet hvor Aukra Rotaryklubb hadde sine møter fram 

til klubben ble nedlagt 1. juli 2015.  

Fra overrekkelsen av guvernørkjedet på Aukra hotell, 

lørdag 23. august 2014. 
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 Jeg kontaktet klubben og spurte om vi kunne kombinere jubiléumsfeiringen med det formelle 

guverørskiftet. Klubbens styre ble henrykt over forespørselen. Å få IPDG Roy og hans kone Karen, til å 

stille opp, var heller ikke vanskelig. Det ble en flott jubileumsfeiring og et høytidelig guvernørskifte. 

                                 

 

 

 

 

Med guvernørkjedet på plass, kunne 

besøksrunden gå videre. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Distriktskonferansen og årsmøtet 26. - 28. september 2014 

Arbeidet med å forberede distriktskonferansen startet tidlig. Arrangementskomitéen, 

som foruten DGN, bestod av to medlemmer fra Fræna Rotaryklubb og ett medlem fra 

hver av de to Moldeklubbene, hadde sitt første møte den 28. januar 2013. Da hadde 

DGN Knut allerede vurdert de nærliggende hotellene og kommet til at selv om Rica 

Seilet hotell ikke var ideelt til formålet, var alternativene enda mindre egnet. Dermed falt 

valget på Seilet.  

Resten av arbeidet i arrangementskomitéen konsentrerte seg om å få på plass et så 

godt program som mulig. Stort sett vil jeg konkludere med at arrangementskomitéen 

gjorde en god jobb med dette. Som innflytter var jeg helt ut avhengig av den lokal-

kunnskapen som fantes i arrangementskomitéen når det gjaldt mulige foredrags-

holdere. Uten forslag, hadde jeg heller ingen å godkjenne. "Hjertet" i enhver distrikts-

konferanse i regi av Rotary er en dyktig hovedforedragsholder. Om han eller hun lykkes 

eller ikke, er forskjellen på suksess og katastrofe. Vi var heldige. Anestesilege Kjell Erik 

Strømskag, som er landskjent for sin innsats i katastrofeområder ulike steder i verden, 

var et funn, og han trollbandt tilhørerne i den tiden han hadde fått til rådighet. At Fræna 
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Rotaryklubb benyttet anledningen til å tildele Strømskag, som ikke er med i Rotary, en 

PHF for sin innsats gjennom mange år, var på sin plass. 

Jeg må heller ikke glemme RIPs personlige representant, Albertine Perre Bulder fra 

Nederland, som presenterte hilsenen fra RIP Gary C.K. Huang til konferansen. 

Albertine snakket ikke noe skandinavisk språk, men PDG Margit stilte seg til rådighet 

som "Personal Aid" for Albertine. Det ble satt pris på! 

Men ikke alt gikk som på skinner. Denne helgen ble Nordvestlandet rammet av den 

første store høststormen. Rosa og jeg hadde vært på klubbesøk på Østlandet og kom 

tilbake i det stormen slo til. Vi rakk ikke å kjøre hjemom først. Vi måtte kjøre direkte til 

hotellet, hvortil vi kom i aller siste liten. Der satt Heidi Reistad og tok i mot delegatene, 

og hun gjorde en god jobb!  

Guvernørens middag gikk heller ikke helt etter skjema. Været skapte store forsinkelser i 

flytrafikken, noe som rammet både Albertine og vår nordiske representant, Jan P. 

Jaldeland. Men når de tok det med godt humør, kunne vi andre også senke skuldrene 

og gjøre det samme. 

Distriktskonferansen er - mer enn noe annet - den oppgaven som distriktsguvernørens 

ettermæle vurderes etter. Det er derfor veldig viktig at distriktsguvernøren er hjemme 

den siste uken før konferansen skal holdes, slik at han/hun får holde nær kontakt med 

arrangementskomitéen og helst også får mulighet til å snakke med foredragsholderne 

på forhånd. RI krever at minst 70% av foredragene er Rotaryrelatert. Jeg tror vi oppfylte 

kravet, men ikke mer enn såvidt. Både et foredrag om VARD, skipsbyggerfirmaet i 

Brattvåg, og et foredrag om "Stikk ut", som er direkte folkehelserelatert og derfor godt 

Rotarystoff, ble gjennomført uten at Rotary ble nevnt med et ord. De nødvendige 

instruksene var gitt, men for en tid tilbake. Enkelte instrukser må gjentas til de sitter. Å 

være opptatt med klubbesøk og nå fram til sin egen distriktskonferanse i aller siste liten;  

det er ikke noe godt utgangspunkt! 

En annen sak som har vært bemerket innad i distriktsledelsen, er at distriktsguvernøren 

ikke delte ut den lille erkjentligheten, "takkegaven" til foredragsholderne selv. Det 

foreligger ingen instrukser for dette, og jeg har på andre distriktskonferanser opplevd 

både at distriktsguvernøren gjør dette selv, og at oppgaven har vært delegert til dagens 

møteleder.  

Mitt klare råd til mine etterfølgere, må bli å overrekke gaven selv. Ellers blir 

distriktsguvernøren lett litt "bortgjemt", og er det noe en distriktsguvernør ikke skal 

være på sin egen distriktskonferanse, så er det "bortgjemt"! 

For å oppsummere: Distriktskonferansen i Rotary distrikt 2305 gikk «nesten» bra. Det 

som ikke gikk helt etter plan og ønske, har jeg gått gjennom i det ovenstående. Likevel 

var det forbausende mange som gav uttrykk for at de syntes distriktskonferansen var 

bra. Nå vet ikke jeg om disse utsagnene er et utslag av god oppdragelse, eller om 

deltakerne virkelig mente hva de sa. Men disse utsagnene har i alle fall vært til stor 

trøst for distriktsguvernøren! 
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Når det gjelder ledsagerturen, var tilbakemeldingene sterke og klare: "Dette var bra. Hit 

vil vi gjerne få komme igjen!"  Da har vi kanskje oppnådd noe av hensikten. 

Til slutt når det gjelder distriktskonferansen, synes jeg det er på sin plass med en stor 

takk til PDG Margit, som ofret seg for å ta seg av Albertine, samt en takk til DYEO Unni 

Listerud og ungdommene i hennes følge. Husk at ungdomsutvekslingen er fredsarbeid i 

praksis, og det er kanskje noe av det aller viktigste vi holder på med i Rotary!  

6.1. Årsmøtet 

• Årsmøtet valgte enstemmig leder av 

medlemsutviklingskomitéen, PDG Oddbjørn Øien, 

til møteleder.  

• Årsmøtet ble avviklet med de faste årsmøtesakene; 

årsmeldingen og årsregnskap. IPDG Roys 

årsmelding og regnskap ble godkjent uten 

merknader. 

• Mange vil kanskje huske at det på årsmøtet under 

distriktskonferansen året før, ble opplyst at det på 

Lovrådets møte i april 2013, var blitt vedtatt at alle 

Rotarydistrikter skal ha en viseguvernør som skal velges 

på årsmøtet. Normalt vil det være IPDG som velges som 

viseguvernør. Men i år var situasjonen spesiell.  IPDG 

Roy bekjentgjorde at han skulle flytte til Danmark i løpet 

av våren 2015, og at han derfor ikke stilte til valg som 

viseguvernør. Hvem skulle vi da kunne velge? 

 

Den neste på listen, var PDG Margit, som hadde vært 

distriktsguvernør i Rotary distrikt 2305 året før Roy. Men i år var 

Margit leder i Norfo, og det er et verv som krever sin person fullt og 

helt.  PDG Einar Driveklepp hadde helseproblemer og var derfor 

heller ingen aktuell kandidat. Den kandidaten som pekte seg naturlig 

ut, var PDG Oddbjørn Øien fra det tidligere Rotary distrikt 2280. Som 

leder av medlemsutviklingskomitéen, tilhørte Oddbjørn allerede 

distriktsorganisasjonen.  

Oddbjørn er en ekte rotarianer. Han svarte ikke "nei". Men under 

valget, kunne han ikke lede årsmøtet. Oddbjørn trådte tilbake, og jeg 

ledet årsmøtet gjennom dette viktige punktet på agendaen. Oddbjørn 

ble enstemmig valgt til viseguvernør for Rotaryåret 2014 - 2015. 

Endelig vil jeg få benytte anledningen til å takke alle som bidro til å gjøre 

distriktskonferansen i Rotary distrikt 2305 til en minneverdig opplevelse. PDG 

Margit og Unni er allerede nevnt spesielt. Men også DGE, Odd Jarle, som var 

en av foredragsholderne i plenum, var sentral her, og hele distriktet ser fram til 

å følge med på hvordan det går med Armeniaprosjektene, som Hamar Vest og 

samarbeidende Rotaryklubber står bak. 
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7. Guvernørens månedsbrev 

Distriktsguvernøren har sendt ut 13 månedsbrev, ett for hver måned, pluss et avskjedsbrev 

datert den 24. juni, i løpet av Rotaryåret 2014 - 2015.  Jeg er stor takk skyldig til distrikts-

sekretær Ragnar i denne forbindelse. Han har ikke bare tatt i mot brevene og distribuert dem 

videre til klubbene, men jeg har også benyttet meg av hans kritiske sans gjennom å be ham 

om å lese gjennom brevene og sende forslag til forbedringer, før de ble sendt ut.  

For å si det rett ut: En bedre "høyre hånd" enn distriktssekretær Ragnar Enger, kan jeg 

vanskelig forestille meg.  Ragnar er ingen "ja-mann" som synes at alt som kommer fra 

distriktsguvernøren er bra. Om noe var mindre bra, fikk jeg en sterk og klar tilbakemelding, 

gjerne med et forslag til hvordan det kunne gjøres bedre. Bedre blir det ikke! 

Likevel, den vanligste av Ragnars tilbakemeldinger har jeg slitt med å etterkomme. Den lyder: 

"Du må skrive kortere. Dette blir altfor langt!"  Takk for hjelpen, Ragnar! 

8. Klubbesøkene 

Distriktsguvernøren startet som tidligere fortalt, sine klubbesøk lørdag 23. 

august hos Aukra Rotaryklubb. AG Ivar Hol og hans kone Liv Eva, deltok 

sammen med Rosa og meg. Mandag 25. august besøkte vi Elverum og 

Alvarheim Rotaryklubber, før vi kjørte nordover til Tynset og Alvdal. Forklaringen 

på denne rekkefølgen, var at vi i Vinger og i Alvdal Roatyklubber, hadde 

presidenter uten godkjent PETS.  

PETS er et obligatorisk kurs. Om innkommende president ikke deltar på PETS, 

har både han/hun og distriktet en utfordring. Distriktet har ikke lov til å godkjenne 

at en valgt president som ikke har godkjent PETS, overtar ledelsen av klubben.  

Etter PETS våren 2014, stod vi tilbake med fem klubber der den valgte 

presidenten ikke hadde godkjent PETS. To av disse løste vi ved at 

innkommende president fikk delta på PETS i et av de andre norske 

Rotarydistriktene.  

To innkommende presidenter fikk en grundig oppdatering av DG helt i starten 

på besøksrunden. 

Den siste utfordringen, var presidenten i Ulstein Rotaryklubb, Jorge Moniz. Han 

hadde vært president i de to foregående årene og hadde sagt seg villig til å stå i 

vervet i ett år til. Men i år hadde han ikke anledning til å delta på PETS. 

Problemet ble diskutert med ledergruppa, og konklusjonen var entydig: Jorge 

Moniz kunne fortsette som president uten å måtte gjennomgå en krevende 

oppdatering.  

Ulstein Rotaryklubb valgte en annen løsning, nemlig å sette inn en tidligere 

president, Bjarne Wærdahl, som hadde vært president i 2011 - 2012. 

Dessverre døde president Jorge i sitt hjem kort tid etter at Rosa og jeg hadde 

besøkt Ulstein og Herøy Rotaryklubber på Ulstein hotell i oktober 2014. Under 
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guvernørbesøket, fungerte Jorge som president, siden president Bjarne var 

bortreist. Vi lyser fred over Jorges minne. For Rosa og meg, ble han en venn vi 

sent vil glemme. 

Etter at de klubbene som måtte besøkes tidligst mulig, fordi presidenten ikke 

hadde godkjent PETS, var besøkt, ble oppsettet som distrikssekretær Ragnar 

hadde laget til, fulgt. Klubbene vil gjerne ha guvernørbesøk på sine faste 

møtedager. Å forsøke å møte dette ønsket, har høy prioritet. Det er den dagen 

medlemmene har lagt sine personlige timeplaner for å kunne møte i Rotary.  

Så kommer alle sekundære ønsker, slike som distriktsguvernørens andre 

plikter, familiære begivenheter etc. i andre rekke. Det er en kabal som er lett å 

legge, men som det er vanskelig å få til å gå opp. Men igjen: Distriktssekretær 

Ragnar gjorde en kjempejobb. Her var det bare å bite tennene sammen og følge 

"oppskriften". Selvfølgelig var det slitsomt. Jeg ville lyve om jeg ikke erkjente 

det. Men det var også lystbetont, og det som er gøy, er sjelden belastende. Nå 

var nok fastlegen min av en litt annen mening, men det er en annen historie. 

Essensen er at ingen arbeidsdag bør være lenger enn at det er mulighet for å 

legge inn en spasertur på minst 30 minutter.  

Den eneste "forstyrrelsen" som oppstod i det oppsatte reiseprogrammet, var da 

de norske Rotarydistriktene fikk melding om at RIP Gary C. K. Huang ønsket å 

besøke Oslo mandag 3. november 2014. Det kommer vi tilbake til som eget 

punkt. 

De siste klubbesøkene falt sammen med juleavslutningen hos enkelte av 

klubbene i sørøst, og de bød på god mat, spennende underholdning og høy 

stemning. Den eneste som ikke var tilfreds, var fastlegen, som jeg hadde lovet å 

gå ned i vekt!  

Besøksrunden i klubbene gav både Rosa og meg minner for livet. I flere tilfelle 

var assisterende guvernør med på besøkene, og med det kjennskapet som han 

eller hun hadde til klubbene i sitt nærområde, var dette til god hjelp. Både 

klubbstyrene og AG'ene fortjener heder og respekt for den måten intervjuene og 

formøtene ble gjennomført på. 

8. Besøket av RIP Gary C.K. Huang i Oslo mandag 3. november 2014 
Vi nærmet oss slutten av september og var kommet godt i gang med klubbesøkene, da det 

kom en melding fra kollega DG Bjørg Månum Andersson i Rotary distrikt 2310 om at RIP 

Gary og hans kone Corinna, ønsket å besøke Oslo mandag 3. november. Alle de norske 

distriktsguvernørene måtte stille - med ledsager - og hvert distrikt kunne stille med inntil 15 

representanter på selve mottakelsen i KS Arena (nær Nationalteateret) i Oslo. 

Min første tanke var at mandag 3. november, skulle jeg ha møte med Sør-Valdres 

Rotaryklubb, så møtet med RIP fikk bare være. Men det er noe som heter prioriteringer. 

Kollega Bjørg fikk meg på andre tanker. Distriktssekretær Ragnar kontaktet Sør-Valdres 

Rotaryklubb og fikk utsatt møtet med klubben en uke. Mandag 10. november skulle være 
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begynnelsen på en friuke for Rosa og meg. I ettertid kan man argumentere med at en slik 

friuke heller burde vært lagt inn umiddelbart før distriktskonferansen, men mye av 

forklaringen ligger i at Rosa var invitert til en skolegjenforening i Hong Kong, og den ønsket 

hun å få være med på. Distriktssekretær Ragnar, som er en ren tryllekunstner med 

dataprogrammet Excel, hadde tatt hensyn til dette ønsket. Rosa var derfor ikke med på 

møtet med Sør-Valdres Rotaryklubb. Også Ringebu Rotaryklubb, som har tirsdag som sin 

møtedag, benyttet anledningen til å endre guvernørens besøksskjema, slik at de fikk besøk 

tirsdag 11. november.  

Men det var RIPs besøk i Oslo jeg skulle skrive om. Hvem skulle få muligheten til å være til 

stede og møte RIP Gary og hans kone? Her var praksis veldig forskjellig i de ulike 

distriktene. Noen distrikter åpnet for bred deltakelse og trakk lodd. Andre DG'er valgte sine 

representanter på annet grunnlag. Nå var det slik at hvert av de norske Rotarydistriktene 

skulle velge ut ett av sine prosjekter for å presenteres for RIP. I tillegg skulle fellesprosjektet, 

Rotary Handicamp Norway, som arrangeres hvert annet år på Haraldvangen leirsted i 

Hurdal, presenteres. 

Selv valgte jeg å ta utgangspunkt i presentasjonen av distriktets antatt beste prosjekt, da jeg 

skulle velge ut deltakere til å møte RIP Gary. Her hadde jeg fire mulige prosjekter til valg: 

 Øyeprosjektet i Nepal 

 The David School i Sierra Leone 

 Armeniaprosjektene 

 Symfoniorkesteret i slummen i Sao Paulo i Brasil 

Øyeprosjektet i Nepal lå kanskje mitt hjerte nærmest. Men der hadde det oppstått problemer 

når det gjaldt forholdet mellom de norske klubbene som "bærer" prosjektet, og den 

nepalesiske samarbeidsklubben i Taleh. Når det gjaldt "The David School" i Sierra Leone, 

stod vi i fare for å miste mye av det som var gjort til et aggressivt virus som heter Ebola. 

Dermed stod valget mellom Armeniaprosjektene til Hamar Vest og samarbeidende 

Rotaryklubber og symfoniorkesteret i Sao Paulo, som er initiert av Vestnes Rotaryklubb.  

Grunnen til at jeg valgte Armeniaprosjektene, er ikke bare at honning smaker godt og er 

sunt. Dette prosjektet dreier seg om bier. Det hersker fortsatt krigstilstand mellom Armenia 

og Azerbadjan, selv om det er undertegnet en våpenhvileavtale. Men i grensetraktene bryr 

de seg ikke så mye om våpenhvileavtaler. Det skytes fram og tilbake over grensen. Området 

er også minelagt med personellminer på begge sider av grensen. Her er det ikke mulig å 

drive noen form for vanlig jordbruk. 

DGE Odd Jarle har drevet med honningproduksjon som en hobby i mer enn 40 år. Å være 

honningbonde er ikke yrket hans, men han kan birøkt, og det er i hovedsak formidling av 

kunnskap prosjektet dreier seg om. Odd Jarle, Hamar Vest og samarbeidende Rotaryklubber 

tilbød armenerne å gi dem 40 bikuber og lære dem birøkt. Tilbudet ble tatt i mot med takk. 

Hva ellers kunne Armenerne bruke grenseområdet mot Azerbadjan til? Ingen skyter på bier. 

De utløser heller ikke miner. Det åpnet for en elegant løsning. Jeg falt for dette prosjektet. 

Med deltakerne fra prosjektet og distriktsledelsen, ble vi 14 delegater til sammen. Kollega 

Bjørg i distrikt 2310 ble henrykt over å få disponere den siste plassen fra distrikt 2305. 
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Det ble presentert mange gode hjelpeprosjekter. Den soleklare "vinner", om vi kan kalle et av 

prosjektene for en vinner, ble prosjektet til distrikt 2275, som handlet om reparerende kirurgi 

etter brannskader i Etiopia. Her var det mange sterke bilder! RIP Gary bad om at prosjektet 

til distrikt 2275 ble meldt inn til hans kontor i Evanston nær Chicago. Et annet prosjekt som 

ble funnet verdig til å meldes inn til Evanston, var distrikt 2250s "10.000 happy birthdays". 

Dette prosjektet fokuserer på spedbarnsdødelighet og har som målsetting å bedre 

overlevelsen av utsatte nyfødte det første døgnet. Prosjektet er et samarbeid mellom Lærdal 

Medical Corporation i Stavanger og Rotary distrikt 2250. Rotary distrikt 2250 har det siste 

året satset mye på å få med seg andre norske Rotarydistrikter i arbeidet med å gjøre 

prosjektet bedre kjent. Det var også et tema da DG Veena Gill i Rotary distrikt 2250 inviterte 

de norske distriktsguvernørene til et oppsummeringsseminar på Øystese i Hardanger helgen 

19. - 21. juni. 

 Etter presentasjonene i KS Arena, var det mottakelse på rådhuset i regi av Oslo kommune. 

Dagen ble avsluttet med middag på hotell Bristol i Oslo. 

RIP Gary C.K. Huang ankommer KS Arena etter å ha blitt mottatt av H.M. Kongen på slottet 

og hilser på de norske distriktsguvernørene. Fra venstre: DG Eiliv T. Moe D2275, fru Corinna 

Huang, DG Svein Eirik Jensen D2290, DG Veena Gill D2250, RIP Gary C.K. Huang, DG 

Knut Kvalvågnæs D2275 og DG Jan Sverre Hansen D2260. DG Bjørg Månum Andersson  

D2310, er ikke med på bildet. 

9. Lokale prosjekter 
Under besøksrunden la jeg stor vekt på at det beste "limet" for å holde klubbene sammen, 

var gode lokale prosjekter. Det er gøy å gjøre noe meningsfylt sammen! Gode lokale 
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prosjekter er også den beste måten å synliggjøre klubben på i lokalsamfunnet. Det er 

nettopp hva årets slagord dreier seg om: "Light up Rotary". 

Rosa og jeg ble presentert for mange gode lokale prosjekter. Men da RI våren 2015 utlyste 

en konkurranse om beste lokale prosjekt, var det ikke mer enn fire klubber som meldte sin 

interesse for å delta. Av disse var det bare tre som leverte ferdig utfylt deltakerskjema før 

fristen for å delta gikk ut. Disse tre var: 

 Mesna Rotaryklubb, som hvert år de siste 13 eller 14 årene har arrangert en 

internasjonal aften i samarbeid med Frivillighetssentralen. (Mesna Rotaryklubb har 

registrert 14 år, mens samarbeidspartner Frivillighetssentralen, mener det rette tallet 

er 13 år.) Dette er integrering i praksis og et tiltak som ikke bare bidrar til å integrere 

innvandrerne i det norske samfunnet, men som også er med til å bryte ned 

fordommer som enkelte innvandrergrupper kan ha mot hverandre. 

 Volda Rotaryklubb, som har laget til tre store gapahuker som gir gode turmål i fjellet 

bak tettstedet Volda. To av disse var nye i fjor høst. Tiltaket bidrar til å få folk opp av 

lenestolen og ut på tur. Dette er folkehelsearbeid i praksis. 

 Fræna Rotaryklubb, som har tatt på seg ansvaret for vedlikeholdet av uteområdet 

rundt den nye sjukeheimen i Elnesvågen. Dette bidrar til å gi medlemmene god trim, 

samtidig som beboerne på sjukeheimen får et velstelt uteområde å glede seg over. 

Hvert distrikt kunne bare melde på ett prosjekt i konkurransen. Det var et krav at 

Rotaryklubben som stod for prosjektet, ikke hadde samarbeidet med andre Rotaryklubber, 

mens derimot et etablert samarbeid med andre organisasjoner eller egen kommune, 

vurderes som positivt. 

Alle de tre ovenstående prosjektene fylte kravene 

for deltakelse i konkurransen. Men da jeg 

forsøkte å gjøre valget av vinneren til et tema på 

et ledermøte, møtte jeg motbør: "Det var 

distriktsguvernøren som hadde oppfordret 

klubbene til å delta i konkurransen, og nå fikk jeg 

stå for å velge vinneren selv!" 

Dermed var egentlig min egen klubb ute av 

konkurransen. Uten en "jury" kunne jeg ikke gå 

videre med deres kandidatur. Valget stod derfor 

mellom Mesna og Volda Rotaryklubber. Begge 

prosjektene var gode. Det er imponerende hva de 

to Rotaryklubbene har fått til. Både 

folkehelsearbeid og integrering er "i tiden". 

Hvilket prosjekt skulle jeg velge? 

Når valget til slutt falt på Mesna Rotaryklubb, var 

det fordi jeg trodde at det prosjektet hadde større 

mulighet til å hevde seg videre i den 
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internasjonale konkurransen, enn gapahukprosjektet til Volda Rotaryklubb. Valget kan også 

ha vært påvirket av at integreringsarbeid blir stadig viktigere i et flerkulturelt samfunn. Likevel 

var overraskelsen stor da jeg kom hjem fra ferie søndag 26. juli og fant en overraskelse i 

posten: Mesna Rotaryklubb hadde vunnet "Significant Achievement Award"! 

Gratulerer til Mesna Rotaryklubb! 

10. Ledergruppemøtene 
Det ble avholdt fire ledergruppemøter i Rotaryåret 2014 - 2015. Dette er det nødvendige 

minimum i følge Styringsdokumentet. Siden Rotary distrikt 2305 gjennom det siste året ikke 

har hatt noen store og vanskelige saker til behandling, har det ikke vært nødvendig med flere 

møter i ledergruppa. 

11. Komitéer og aktiviteter i distriktets regi 
Situasjonen når det gjelder aktiviteten i klubbene, har gjennom det siste året gått fra god til 

bedre. At flere klubber går sammen om å gjennomføre større prosjekter, er en trend i tiden. 

Som IPDG Roy fremholdt i fjor, så er det en ordning som gir sterkere økonomisk bæreevne, 

og med god og riktig organisering, vil ikke engasjerte enkeltpersoner så lett brenne ut. 

TRF komiteen har samlet oversikt over prosjekter som er delfinansiert av TRF. 

Denne oversikten finner vi på hjemmesiden for distriktet. 

11.1 Medlemskomitéen 
Komitéen har i Rotaryåret bestått av Siv Svanes, Ålesund Øst rotaryklubb Per-Arne 

Davidsson , Hamar vest Rotaryklubb og Oddbjørn Øien, Sula rotaryklubb , leder. 

Seminarene for  medlemsutvikling ble høsten 2014, i likhet med 

tidligere år, arrangert i øst på Rudshøgda 6,september med 14 

deltagere og i vest på Vestnes fjordhotell der 12 deltagere deltok. I 

tillegg var komitémedlemmer kursholdere og DG Knut var tilstede 

på begge seminarene. Vestnes Rotaryklubb tok på seg ansvaret 

om  å stå som teknisk arrangør, dette var en oppgave de hadde 

fått grepet på og vi takker Vestnes Rotaryklubb for innsatsen. 

Komitéen var med i PETS på Dombås der Per – Arne og Oddbjørn 

deltok i programmet. I tillegg har komiteen meddelt i brevs form 

alle klubber om hjelp dersom dette var ønskelig med tanke på 

medlemsutvikling. Responsen har ikke vært som ønskelig. 

Seminarene for TRF og medlemsutvikling i Rotary distrikt 2305 har 

de foregående årene år vært arrangert tidlig på høsten. Med 

bakgrunn i et ønske fra DGE Odd Jarle om at også disse 

komitélederne burde være ferdig kurset i det Rotaryåret veksler, 

ble disse kursene våren 2015 slått sammen med det som tidligere 

ble kalt prePETS til et klubbkompetanseseminar, forkortet til KK-

seminar. Gjennom å samle kursene, blir også deltakerne så 
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mange at vi trenger de fasiliteter som bare et større hotell kan tilby, 

selv om vi fortsatt vil dele kursene på to dagseminarer, ett i øst, og 

ett i vest. 

Begrepet prePETS hadde lenge vært omdiskutert. Selv om 

medlemmene i Rotary stort sett består av høyt utdannede 

mennesker og ledere innen næringslivet, var det likevel flere som 

slet med å skille prePETS og PETS. Da var det kanskje grunn til å 

erkjenne at begrepet prePETS ikke lenger var tjenlig? 

Tilbakemeldingene fra deltakerne på KK-seminarene har 

gjennomgående vært gode. Det indikerer at de gjennomførte 

endringene i distriktets opplæring av sine tillitsvalgte, er et steg i 

riktig retning. 

Komitéen takker for seg i året 2014-2015 og ønsker den nye 

komitéen lykke til i 2015-2016.  

11.2 Medlemsutvikling 

Rotary distrikt 2305 startet 1. juli 2011 med 55 klubber. I Iøpet av Rotaryåret 

2012 - 2013, mistet distriktet to klubber. To klubber slo seg sammen 

(Vatne/Tennfjord og Brattvåg) og Rauma Rotaryklubb ble nedlagt. Rotaryåret 

2013 - 2014 startet med 53 klubber og sluttet med 52, etter at Vinstra 

Rotaryklubb ble nedlagt fra nyttår 2014. Distriktet gikk inn i Rotaryåret 2014 - 

2015 med 52 klubber. Aukra Rotaryklubb ble nedlagt fra 1. juli 2015, slik at vi 

går inn i Rotaryåret 2015 - 2016 med 51 klubber. 

Når det gjelder medlemstallet, opplever vi til dels store endringer fra 30/6 til 1/7, 

fordi mange klubber ser det formålstjenlig å melde inn nye medlemmer etter 

1/7.  

Den 30. juni 2014 hadde distriktet 1.838 medlemmer. Vi gikk inn i dette 

Rotaryåret, den 1. juli 2014, med 1.842 medlemmer, fordelt på 52 klubber. Den 

25. juni var medlemstallet 1.816.  Når Aukra Rotaryklubb, med sine 13 

medlemmer, ble slettet 1. juli, var fortsatt medlemstallet mer enn 1.800, men 

ikke mer enn såvidt. Siden det erfaringsmessig meldes inn mange nye 

medlemmer kort etter 1. juli og 1. januar, vil nedgangen trolig bli kortvarig. Noen 

direkte fare er det ikke før medlemstallet i distriktet nærmer seg 1.200, som er 

det minste antall medlemmer et Rotarydistrikt kan ha.  

Enkelte klubber har vært svært dyktige når det gjelder å markedsføre Rotary og 

dra til seg nye medlemmer. Ulstein Rotaryklubb har tatt opp åtte nye 

medlemmer, primært som en følge av innsatsen til president Bjarne Wærdahl.. 

President Harald Eidsaa i Spjelkavik Rotaryklubb har det siste året tatt opp ikke 

mindre enn tolv nye medlemmer! For den innsatsen har han mottatt et 

takkebrev fra RIP Gary C.K. Huang. Det viser at Rotary fortsatt har livets rett. 

Det krever personlig innsats å være aktivt med i Rotary. Men Rotary gir også 

mye tilbake. 
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Oppsummering : 

 Når vi ser på Rotaryåret som gikk, er det fortsatt bekymringsfullt at 

medlemstallet stadig går nedover. I  året som gikk,  har distriktet mistet 26 

medlemmer. Nå er vel det ikke så skremmende   da vi vet at naturlig avgang 

ligger i det området, men vi må tenke fornying og få inn  medlemmer som finner 

seg til rette i klubbene og blir værende. Det er fra  komitéens side registrert at 

mange klubber 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. 

PDG: Oddbjørn Øien 

Leder medlemskomiteen 

11.3. TRF komitéen 
TRF komitéen har hatt høy  aktivitet gjennom hele året. Det er gjennomført en rekke SKYPE 

møter og komitémedlemmene har også besøkt klubber for å gi orienteringer og veiledning. 

Fjorårets omlegging av måten bidrag fra TRF skal foregå på, begynner nå å bli 

innarbeidet i klubbene. Behovet for veiledning er ikke lenger like stort som før. Likevel 

er komitéens medlemmer aldri vanskelige å be om å komme på besøk i klubbene for å 

gi råd og veiledning. Hurra for TRF-komitéen! 

Det er også verdt å ta med at et av komitéens medlemmer, Åshild Lundgaard, Raufoss 

Rotaryklubb, har vært den sentrale drivkraften i et vann- og sanitærprosjekt i Kenya, 

som ble godkjent av RI våren 2015. Disse klubbene samarbeider om prosjektet: 

Raufoss, Jevnaker, Hadeland, Hadeland Syd og Østre Toten Rotaryklubber. 

11.4. Opplæring og kommunikasjon 

I en travel tid som leder for Norfo, har PDG Margit Bjugstad ivaretatt 

funksjonen som «District Trainer» på en måte som det står respekt av. 

PDG Margit er en ekte rotarianer som gir av seg selv! PDG Margit har sagt 

seg villig til å stå i funksjonen også kommende Rotaryår, men etter det sier 

hun at det får være nok. Jeg ønsker alle innspill som kan få PDG Margit til 

å revurdere denne beslutningen, velkommen! Hvis det ikke lykkes, har 

distriktet en stor utfordring i å finne hennes etterfølger. 

11.5. Samfunnsprosjekter 

Også i Rotaryåret 2014 - 2015 har PDG Einar Driveklepp vært leder for 

samfunnskomitéen i distriktet. Under denne komitéen ligger motivasjon og 

veiledning for gjennomføring av prosjekter i nærmiljøet, som ikke har 

behov for økonomisk støtte fra TRF. Distriktsguvernøren har ikke fått 

melding om at det har vært gjennomført noen prosjekter av denne typen i 

distriktet i Rotaryåret som gikk. PDG Einar Driveklepp fratrer sitt verv i 

distriktsorganisasjonen tirsdag 30. juni 2015. Distriktsledelsen takker Einar 

for innsatsen! 
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11.6. RYLA 

Som vanlig ble det i Rotary-året 2014-2015 arrangert to RYLA i D 2305. 

RYLA i Ulsteinvik for klubbene på Møre ble arrangert på Quality Hotel Ulsteinvik 

13-15 nov. 2014.  Seminaret samlet 24 deltakere.  Rotary stoff, Carl Jungs 

typologi, innlegg og diskusjoner med erfarne ledere og bedriftsbesøk på Kleven 

Verft, samt sosiale aktiviteter var hovedinnholdet i seminaret. Aalesund RK var 

arrangørklubb. 

RYLA i Gjøvik for klubbene i Hedmark/Oppland ble arrangert 20-22 mars 2015.   

Seminaret samlet 23 deltakere. Rotary stoff, typologi, ledelse/team, 

kommunikasjon og sosiale aktiviteter var hovedinnholdet i seminaret. 

Hunn/Gjøvik RK var arrangørklubb. 

Nytt av året er også at D 2305 tok initiativ til et erfaringsutvekslingsseminar 

mellom alle distriktene i Norge som ble arrangert lørdag 11. april 2015 på 

Gardermoen. Norfo støttet møtet økonomisk. 4 av 6 distrikter deltok, de andre 

meldte forfall. Møtet var meget vellykket og nyttig, det gav en mulighet til å bli 

kjent med hverandre og viste både likheter og forskjeller i organisering, 

program, gjennomføring og utfordringer en møter. 

RYLA er en fantastisk mulighet for klubbene og Rotary til å møte ungdom og 

vise i praksis hva vi gjør og hva vi står for. Tilbakemeldingene fra deltakerne er 

bare fantastiske. Mange klubber benytter denne muligheten til å nå ungdom i 

sitt nærmiljø, andre gjør det ikke. Dette er noe alle bør ta del i.  

RYLA-leder Rolf  Klock ønsker også   at flere Rotaryklubber i distriktet 

engasjerer seg i Ungt entreprenørskap. Han kan kontaktes for de som ønsker 

mer informasjon. 

Takk til arrangørene og til de klubbene som har bidratt til at ungdommer har 

deltatt. Flere klubber bør  følge de gode eksemplene og gi støtte til 

ungdommer som vil delta på RYLA. 

11.7. Ungdomsutvekslingen, helårig utvekslingsprogram og 

sommerleire. 

 Distrikt 2305  Utvekslingskomitéen     

 

Årsrapport for D 2305 komiteen for ungdomsutveksling 2014 – 2015. 
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Komiteen har bestått av      

                                     Unni Listerud, Sør-Valdres Rotary Klubb, leder (DYEO) 

                                                Anja Michaelis, Vestnes Rotary klubb  

    Bente Akre, Nord-Odal Rotary klubb  

    Sissel Skyltbekk, Mesna Rotary klubb 

                                               Jan Petter Torgersrud, Kongsvinger Rotary klubb   

 

Møter:   

 DYEO og/eller komitemedlemmer har deltatt på: 

             EEMA  internasjonal konferanse, Oslo august -14 
o Distriktskonferansen med studenter,  september-14 
o 2 utvidet Distriktsråd   
o 3 Multidistrikt-korpsmøte ungdomsutveksling (Trondheim-14, 

Gardermoen,Lillestrøm-15) 
o Møte med RI-President Gary C.K.Huang, Oslo oktober -14 
o Wintercamp m/språkkurs Nesbyen, januar -1 
o PETS, februar-15 
o Ambasadør samling m/ foreldre, Moelv April-15 
o Sertifisering av DGE, rådgiver og klubb, april-15 
o ”Juni-møte”obligatorisk orienteringsmøte for utreisende utvekslinsstudenter,og dere 

familier. 
o 9 møter med klubber og rådgivere 

 

Studenter i perioden:  

 2014 – 2015: 6 inbounds og 6 outbounds studenter og vi har utvekslet med følgende land; 
Australia, Brasil og Mexico. 

 De aktive klubbene er; Hadeland, Hadeland Syd,Stranda, Hamar, Kongsvinger,Vinger og 
Tynset Rotary Klubber.  

 

 Det har i perioden vært behandlet 7 søknader, men det ble bare 3 utreisende studenter for 
året 2015 – 2016.  

 

Aktiviteter/arrangementer i komiteens regi:  

 Ambassadørkurs for utreisende studenter avholdt 25. april. Samling var på Spritbua i Moelv 
hvor også foreldrene deltok. Rebounds student var også med på samlingen.  

 Sertifiseringskurs er pålagt av RI, og er obligatorisk for alle som skal håndtere og ha ansvar 
for Rotary utvekslingsstudenter. Kurs for påtroppende klubbrådgivere og eventuelt Klubber 
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er blitt avholdt . Guvernør ble sertifisert i eget møte. Det er  Håndbok for vertsfamilie og 
rådgiver som danner grunnlaget for sertifiseringen.  

  

 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 
2014 - 2015 er det 3 utreisende studenter.  

 

Informasjon/markedsføring:  

 Distriktet har egen hjemmeside for utveksling, adressen er www.rotayutveksling.no  

 Hjemkomne studenter benyttes aktivt i markedsføring  

 Vi har egne plakater for informasjon til bruk på skoler, fritidsklubber m.m.  I tillegg har 
Multidistriktet utarbeidet plakater og dette er distribuert til klubbene på 
distriktskonferansen, distriktssamlingen samt per post og e-mail. 

 

Bagn 15. august 2015  

Unni Listerud, DYEO D-2305 

11.7.1.Ungdomsutvekslingsprogram , ett år utdanningsprogram og «sommerleire» 

Hvert år legges det ned en betydelig innsats for å kunne gjennomføre 
Rotarys ungdomsutvekslingsprogram. A støtte opp om ungdommer som 
gjennom Rotary vil være ambassadører for landet sitt,for distriktet sitt 
og for supporterklubben sin, er noe av det viktigste ungdomsarbeidet 
Rotary står for. Distriktets DYEO, Unni Listerud, har gjort en 
imponerende innsats og fortjener stor takk.  

11.7.2 Sommerleire 

 Koordinator John Stennes har gjort en formidabel innsats for dette 

programmet i  mange år, men responsen har ikke stått i forhold til 

innsatsen.   

12. Websidene våre 

Også gjennom Rotaryåret 2014 - 2015 har Aril Bjørkøy, Lillehammer 

Rotaryklubb, hatt ansvaret for å vedlikeholde og oppdatere websidene til 

Rotary distrikt 2305. Aril er raskt ute med å få på plass det som er av 

betydning når noe "rører seg" i distriktet. En spesiell utfordring dette 

Rotaryåret har vært innføring av en ny teknisk plattform. Aril har hatt 

oppgaven med å konvertere distriktets distriktets hjemmesider til ny teknisk 

plattform, og veileder klubbene slik at de får gjort samme jobb med sine 

hjemmesider. 

DICO Aril Bjørkøy fortjener stor takk for sin innsats for Rotary. Han fortsetter i 

sitt verv. 

http://www.rotayutveksling.no/
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13. Norsk Rotary Forum  Norfo, og distriktet vårt 
Norsk Rotaryforum, Norfo, er opprettet som et samarbeids- og koordineringsorgan for 

fellesaktiviteter og interesser i de norske Rotarydistriktene. Fra 1. juni 2011, har vi som kjent 

bare seks Rotarydistrikter i Norge.  

«Manual of Procedures», til vanlig kjent som MOP'en, gir klare retningslinjer for slike 

multidistriktsorganer. Norfo har dertil egne vedtekter som skal gås gjennom og oppdateres hvert 

tredje år. En revisjon fant sted på vårmøtet fredag 10. april 2015, og denne revisjonen skal legges 

fram for høstmøtet til godkjenning den 24. oktober 2015. Det blir uken etter distriktskonferansen 

på Scandic Ringsaker hotell, nord for Hamar 

Inntil revisjonen er vedtatt av Norfos høstmøte, er det de eksisterende vedtektene som gjelder. 

Det vil si at utover de faste møtene høst og vår, behandles løpende saker i Norfo av et styre, 

bestående av fire medlemmer, en representant for hvert av de foregående års guvernørkull (PDG) 

og én representant for DG'ene. I tillegg møter én DGE som observatør. Det er denne DGE'en som 

er "satt på" til vervet som leder i Norfo to år senere.  

De endringene som vårmøtet har foreslått til revisjonen av vedtektene til høsten, er primært 

motivert ut fra et ønske om å spare penger. Flere klubber, spesielt i et par av de andre distriktene, 

fremholder at kontingenten til Norfo er i ferd med å passere smertegrensen. DG-kullet 2014 - 

2015, ser liten grunn til at det skal være nødvendig å beholde så mange PDG'er i styret. At de 

finnes der, er motivert ut fra at de sitter inne med kunnskap tuftet på erfaring. Årets DG'er mener 

at det må være lov til å kontakte disse direkte og spørre, om det er noe vi trenger å spørre om. 

Men vi får se hvordan de som sitter "ved roret" til høsten, vil ta i mot forslagene fra gruppa vår, til 

revisjon av vedtektene til Norfo. 

13.2. Rapport fra Norfos leder gjennom Rotaryåret 2014 - 2015, PDG 

Margit Bjugstad: Om noen av de viktigste sakene for distrikt / klubber behandlet i 

NORFO i 2014 -15  

 

Digitale tjenester – oppgradering til ny teknisk plattform – nye websider og nytt 

medlemsnett  

Oppgraderingen var planlagt gjennomført i løpet av Rotaryåret 2013-14. En avtale med 

leverandør skulle vært på plass høsten 2013. Arbeidet ble imidlertid stoppet av DG-kullet 

midt i året. Dette medførte ca. ett års forsinkelse. Det meste av denne var ved utgangen av 

Rotaryåret 2014-15 hentet inn. Mal for nye websider ble gjort tilgjengelige for samtlige 

klubber tidlig i desember 2014. Gamle websider ble tatt ned 30. juni 2015, men det ble 

opprettet et arkiv over disse, slik at de som ikke greide å holde fristen, kunne få bistand 

senere. Det ble samtidig opprettet en support-mail hos leverandøren Web Computing.  

Arbeidet med oppgradering av medlemsnettet er ved utgangen av 2014-15 godt i gang, og 

leveransen er planlagt gjennomført innen utgangen av 2015, dvs. at forsinkelsen her er på 

ca. ½ år. Klubbene vil da få et medlemsnett med ny funksjonalitet og med nye, etterspurte 

muligheter. 
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DG-ene 2014-15 er takknemlige for den store innsatsen som Kommunikasjonskomiteen i 

NORFO har lagt ned for å gi distrikt og klubber et moderne IT- verktøy, og til en rimelig pris.  

DICO i D 2305, Arild Bjørkøy, har deltatt i arbeidet sammen med de 5 andre DICO-ene. 

Disse har til oppgave å yte konkret hjelp overfor klubbene i sitt distrikt ifbm. den nye 

plattformen. Høstmøtet 2014 vedtok å etablere et «IT-forum NORFO», bestående av de 6 

DICO-ene, med webmaster som leder. Forumet er et IT-faglig, rådgivende organ for 

NORFO. 

Handicamp Norway – Rotary i Norges «flaggskip» - fortsatt felles prosjekt for 

distriktene i Norge                                                                                                   

En arbeidsgruppe nedsatt av NORFO har foretatt en utredning mht. hvorvidt Handicamp 

(HC) skal videreføres som et felles prosjekt for alle distriktene i Norge. Gruppa hadde 

medlemmer (PDG-er) fra alle distriktene. PDG Oddbjørn Øien representerte D 2305. 

Resultatet var en enstemmig positiv anbefaling om å fortsette Handicamp, noe Høstmøtet 

2014 sluttet seg til. Det er etablert en ny prosjektorganisasjon for HC, med et langsiktig (over 

flere leire) og et kortsiktig perspektiv (hver enkelt leir). Som en del av det langsiktige 

perspektivet, er det vedtatt å opprette en «HC-ambassadør» i hvert distrikt, som skal ha 

markedsføring og oppfølging av HC overfor klubbene som ansvarsområde. Det er ønskelig å 

styrke klubbenes / medlemmenes opplevelse av eierskap til HC. Funksjonen inngår i 

distriktsorganisasjonen, og er underlagt guvernøren i hvert distrikt. Vervet er 3-årig. I D 2305 

er det Ninni May Bakke Tornes, Fræna Rotaryklubb, som er oppnevnt for perioden 2014 -15 

til og med 2016 -17.  

Profilering- og omdømmebygging – «Light up Rotary» - et 3-årig, landsomfattende 

prosjekt                                                                                

 I tråd med RIs tema for Rotaryåret, ønsket DG-kullet 2014-15 å etablere et prosjekt for å 

bistå distrikt og klubber med å gjøre Rotary bedre kjent. Det ble avsatt kr. 350.000,- over 3 år 

til dette. I løpet av Rotaryåret har det vært sendt ut informasjon om prosjektet, med forslag til 

tiltak til bruk for klubbene, eks. ved 110-års-jubileet 23. februar 2015. Det har vært arbeidet 

med en verktøykasse med bl.a. nyttige Powerpoint-/wordmaler og logoer etc. Denne blir lagt 

ut under MIN SIDE i det nye medlemsnettet når det blir levert ved nyttår. Det ble også 

besluttet å lage en «markedspakke» til hver enkelt klubb, med fokus på viktigheten av å 

synliggjøre klubben og Rotary. Denne er tenkt delt ut under distriktskonferansene høsten 

2015.  

I løpet av året ble det utlyst en videokonkurranse for elever ved medialinjer i videregående 

skole i Norge, med temaet «End Polio». Fem videoer konkurrerte om førsteplassen. En 

verdig vinner ble kåret, og vinnervideoen ble vist under TV2s reklamefrie dager, første. 

pinsedag (24.mai) 2015. En bieffekt av konkurransen, var at flere hundre unge gikk inn på 

Rotarys nettsider for å finne stoff til konkurransen. 

Moms-kompensasjon for distrikt og klubber                                                                                                      

NORFO har i 2014-15 – gjennom vedtak fattet i Høstmøtet - påtatt seg en ny oppgave; å 

administrere en ordning hvor alle klubber kan søke om moms-kompensasjon. Klubbene må, 

for å få innvilget slik kompensasjon, iht. reglene søke via NORFO. Ordningen administreres 
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av Lotteritilsynet. Multidistriktets rolle er å drive veiledning overfor klubbene under 

søkeprosessen, klargjøre søknadene (herunder forelegge dem for revisor) og sende dem inn 

til Lotteritilsynet, samt i etterkant å distribuere utbetalingen til klubbene som har søkt. Ved 

søknadsfristens utløp 15. juni, hadde 19 klubber fra D 2305 søkt. Hvor mye som til slutt blir 

gitt i kompensasjon, avhenger av hvor mye den samlede bevillingen fra Stortinget beløper 

seg til. Resultatet vil foreligge i november / desember 2015. 

___________________________________________________ 

14. Kontakten med Rotary International. Kontoret i Zürich 

Rotary International har et regionkontor for Europa og Afrika beliggende i Zürich i Sveits. 

Dette kontoret dekker alle Rotarydistriktene i Europa med unntak av Storbritannia og Irland, 

som utgjør en egen region, og dertil den nordlige delen av Afrika. To svensktalende kvinner, 

Inger Jaray og Gabriela Gustafsson, har tatt seg av kontakten med de nordiske landene på 

en god måte. Inger har jeg snakket med på telefonen ved et par anledninger. Ellers har det 

meste av kontakten gått på e-post. Inger har jeg aldri møtt ansikt til ansikt, men Gabriela 

møtte jeg første gang på GETS i St.Petersburg, hvor hun var en av instruktørene. Hun var 

også instruktør på et par av seminarene på "Guvernørskolen" i San Diego. Gabriela er fra 

Åland, og er således finsk statsborger. Hun fratrådte  sin stilling hos RI etter eget ønske ved 

utgangen av april måned. Jeg takker Gabriela for god hjelp og støtte, både gjennom året 

som DGE og gjennom året som DG. 

 Gabriela Gustafsson underviser en av gruppene på "Guvernørskolen" i 

San Diego i januar 2014. Her kjenner vi igjen flere av de norske deltakerne 

med ledsagere. 
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15. End Polio Now 

Mange av leserne er gamle nok til å huske uttrykket: "Det er vanskelig å hoppe etter 

Wirkola!" 

Under distriktskonferansen i september 2013 lanserte daværende DG Roy en idé om 

å selge rektangulære røde pins med teksten "End Polio Now" for kr. 100,- pr. stk. 

Tiltaket ble en suksess, og de andre norske Rotarydistriktene hengte seg på, med det 

til følge at da distriktet gikk tom for pins og ville bestille flere, var det ventetid, fordi nye 

pins måtte produseres først! 

Svenskene har gjennom Rotaryåret 2014 - 2015 kjørt en kampanje hvor de solgte 

kopier av små fiolette krokus for SEK 50,- pr. stk. Et forsøk fra guvernørens side på å 

følge opp dette tiltaket, møtte "veggen", da TRF-komitéen tok det standpunkt at selv 

om initiativet med salg av røde pins til inntekt for "End Polio Now", var veldig godt, så 

resulterte initiativet samtidig i at bidragene til "Annual giving" gikk ned. Bidragene gikk 

faktisk så mye ned at det var bekymringsfullt.  

Enda mer lavvann ble det i kassa da distriktsguvernøren var kommet godt i gang med 

besøksrunden og holdt sin motivasjonstale til klubbene. Der pekte jeg på at ditt 

viktigste bidrag til Rotarys hjelpeprosjekter ikke var pengene du ga, men at du stilte 

opp og var med selv. Du skulle gi av deg selv! Jeg mottok en bekymringsmelding fra 

lederen for TRF-komitéen, Rune Bye, som lurte på hva det var jeg fortalte våre 

medlemmer rundt omkring i de ulike Rotaryklubbene som distriktet består av. 

Bidragene til TRF viste en kraftig nedgang! 

Om noen tolket meg dit hen at Rotary ikke trenger penger til å gjennomføre sine 

hjelpeprosjekter, så blir det helt feil. Verden er nå en gang slik at det er ikke så lett å 

få gjort noe uten penger.  Vi trenger begge deler: Både penger, og at noen stiller opp 

og gjør jobben! 

16. Ebola 

De som har fulgt med på Guvernørens månedsbrev gjennom Rotaryåret 2014 - 2015, 

vil ha fått med seg jevnlige rapporter om hvordan situasjonen har utviklet seg rundt 

distriktets store hjelpeprosjekt: "The David School" i Sierra Leone. 

Prosjektet er et samarbeid med engelske Rotaryklubber. Den norske delen 

administreres av Volda Rotaryklubb. Andre norske Rotaryklubber som støtter 

prosjektet, er Hareid, Herøy, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Ørsta, Giske og Molde 

Rotaryklubber fra distrikt 2305. I tillegg deltar Stryn Rotaryklubb fra distrikt 2250 i 

prosjektet på lik linje med klubbene i eget distrikt. 

Nå er skolen i gang igjen etter at angrepet av Ebola synes å være over for denne 

gangen. Men mange er døde i de nærliggende landsbyene, både direkte av Ebola, og 

av sult som følge av at kommunikasjonssystemene brøt sammen som en følge av 

epidemien.  
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17. Jordskjelvene i Nepal 
Øyeprosjektet i Nepal, som frontes av Elverum og Hamar Rotaryklubber og støttes av flere 

av klubbene i Hamar-regionen, er et hjelpeprosjekt i særklasse. Det dreier seg om å lære 

opp lokale mennesker som er stø på hånden, til å utføre grå stær operasjoner. Mennesker 

som ellers ville mistet synet og ligge sin familie til byrde, kan fortsette å arbeide. Bedre kan 

det vanskelig gjøres! 

Uheldigvis er Nepal et av verdens mest korrupte land. All hjelp må følges helt fram til 

mottakeren. Ellers er risikoen stor for at den blir borte på veien. RIP Gary har gått ut med en 

oppfordring til verdens Rotaryklubber om å bidra til å minske nøden etter jordskjelvene som 

har rammet Nepal.  

RI uttrykker seg både forsiktig og diplomatisk, men det er en grunn til at klubbene blir bedt 

om å kanalisere sin hjelp til Rotarys egne nødhjelpstiltak, «Shelter Box-Norge», som 

administreres av Strand Rotaryklubb, distrikt 2250, og «Water Survival Boxes» som drives av 

Rotary International i  England.     Dette er tiltak som har vist sin verdi. La oss derfor slutte 

helhjertet opp om disse tiltakene! 

18. Stafettpinnen er overlevert! 
Guvernørkjedet  ble overlevert etter en enkel høytidelighet straks etter presidentskiftet i 

Hamar Vest Rotaryklubb på Domkirkeodden i Hamar tirsdag 30. juni 2015. Stor takk til 

Hamar Vest Rotaryklubb for å ha lagt opp til en verdig ramme rundt guvernørskiftet. 

19. Takk til Rotary distrikt 2305 for mange minneverdige opplevelser 

som distriktsguvernør  
 Dette året gikk fort! I ettertid kan jeg innrømme at jeg ganske sikkert ville gjort enkelte ting 

annerledes, om jeg hadde kunnet leve Rotaryåret 2014 - 2015 på nytt. Det dreier seg først 

og fremst om enkelte vurderinger i sammenheng med distriktskonferansen. At jeg likevel 

kom gjennom denne øvelsen "nesten helskinnet", har jeg først og fremst PDG Margit å 

takke for. Det var ikke så mange andre som merket seg svakhetene. Men de var der. 

Tusen takk for hjelpen, Margit!  

Takk også til alle gode medarbeidere, som gjorde dette Rotaryåret til et minne for livet! 

En spesiell takk går likevel til ledergruppa i distriktet, særlig til vår distriktssekretær Ragnar 

Enger, som fikk en "tjuvstart" i sitt nye verv, en bråstart som verken han eller jeg hadde 

sett komme før vi var midt oppe i begivenhetene. Som daværende president i Gjøvik 

Rotaryklubb, stod klubben hans som teknisk arrangør for prePETS øst. Å legge lunsjen 

inne i fjellhallen, var et godt påfunn. Spaserturen opp og ned fra hotellet, gjorde godt! 

En annen spesiell takk går til distriktskasserer Marianne Johanstuen, som tok på seg å 

sitte i vervet et fjerde år, slik at jeg som distriktsguvernør fikk nyte godt av hennes lange 

erfaring som distriktskasserer. Marianne takker av som medlem av distriktsledelsen etter 

dette Rotaryåret. Stor takk for god hjelp, Marianne! 
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I løpet av året som har gått, tror jeg at jeg har lært mye om hvordan det er å være 

distriktsguvernør i Rotary. Så nå kunne jeg for så vidt godt gå løs på flere år. Men det er jo 

ikke slik systemet virker! Så snart vi har lært oss "spillereglene", så er "spillet" over. Slik er 

det bare. 

Men jeg begynner å forstå hvorfor presidentene i enkelte "bananrepublikker" har vondt for 

å akseptere situasjonen når deres tid er over... 

Tusen takk for den positive måten Rosa og jeg er blitt tatt i mot på, rundt om 

i klubbene våre. Dette året kommer vi aldri til å glemme! 

 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

Rotaryåret 2014 - 2015



 


