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Referat fra Distriktskonferansen på Sørmarka 17. og 18. septem-

ber 2016 

Konferansens hovedtema: Utviklingen i arbeidslivet 

 

Deltakere:  

RI-presidentens representant PRIP Carl-Wilhelm Stenhammar med fru Monica 

DG 2340 (Karlstad, Sverige) Christer Rydergård med fru Anita 

DG 2310 Runar Bakke 

Varaordfører i Enebakk kommune Hans Kristian Solberg 

Oversikt over møtende klubber og medlemmer av Distrikt 2260 følger som vedlegg 1 til 

referatet 

Forfall: Følgende klubber var ikke representert: Aurskog-Høland og  Eidsvoll Syd.  

 

Totalt var 204 mennesker (inkludert utvekslingsstudentene) innom konferansen i hele eller 

deler av tiden. 

Møteleder: Bjørn Halvorsen 

Sekretær: Per Kongsnes  

Møtetid: 17.9.: 09.00 – 16.00, 18.9.: 09.00 – 13.00 

 

Presidenten i Enebakk Rotaryklubb, Johnny Rivli, ønsket deltakerne velkommen til konferan-

sen. Han ba forsamlingen reise seg, og tente så to lys, ett for fred og ett for vennskap. Deretter 

presenterte han musikerne Lorenzo Nardocci og hans kone Margrethe Førre Nardocci. Disse 

to ga konferansen en «myk start» gjennom sang og musikk (klassisk). 

Han erklærte så konferansen for åpnet og leste følgende telegram fra HM Kong Harald V:   

 Jeg takker for hyggelig hilsen og sender Rotarys delegater mine beste ønsker i anled-

ning distriktskonferansen på Sørmarka 17. – 18. september 2016.  

Deretter overtok Bjørn Halvorsen ledelsen av møtet med Per Kongsnes som sekretær. 

 

Distrikt 2260  
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Hilsningstaler 

Varaordfører Hans Kristian Solberg hilste konferansen fra Enebakk kommune. Han poengter-

te det rike organisasjonslivet i Enebakk, og uttrykte stor takknemlighet for det engasjement 

som klubben har vist gjennom arrangement av flere debattmøter i forbindelse med folkeav-

stemming og valg. I sin hilsning var han også inne på konferansens hovedtema, og ga syns-

punkter på viktigheten av å sikre nok kompetanse i eget land. 

Han viste også til den utlagte brosjyren om Enebakk kommune i konferansemappen. 

DG Johan Østby ønsket gjester og deltakere velkommen til et hyggelig samvær og faglig på-

fyll. Han introduserte så de gjestene som ønsket å hilse konferansen: 

DG Runar Bakke hilste på vegne av de andre 5 distriktene i Norge. Han fant tema for konfe-

ransen svært aktuelt og minnet om de fire som dannet Rotary International i 1905 for å skape 

en forskjell for samfunnet. Avslutningsordene var: Sørg for å ha det hyggelig. 

DG Christer Rydergård hilste konferansen fra de nordiske distriktene. 

PRIP (Past RI President) Carl-Wilhelm Stenhammar  

ble møtt med en mengde fotografer, slik at han gjorde oppmerksom på at han ville være mulig 

å få tatt bilde av helt til lunsj neste dag. 

Stenhammar hilste fra RIP John Germ, og gikk så inn på det faktum at vi i realiteten har to 

organisasjoner i Rotary, RI og TRF. Mange har gitt uttrykk for at vi burde slå sammen de to 

organisasjonene. Donasjoner er tillatt i TRF, men ikke i RI. Dermed kan ikke de organisasjo-

nene slå seg sammen. 

RIP rekrutteres fra sonene. Hver av de 34 sonene (vi tilhører sone 16) utpeker én representant 

til en nominasjonskomité. Når komiteen har levert sin innstilling, kan denne gjøres til gjen-

stand for protest fram til 1. oktober. Uten protester eller med forkastete protester blir den fore-

slåtte kandidaten RIPE (RI President Elect). 

Utenom RI-presidenten er det 15 styremedlemmer – alle menn. Det var nettopp nominering 

av et nytt styremedlem, og sannelig ble ikke det også en mann. I 2022-247 skal Norge ha et 

styremedlem. Han argumenterte for at vi kanskje burde vurdere å få inn en kvinne i styret for 

RI. 

Han minnet også om at TRF har jubileum i 2017. 

Stenhammar gikk så over til å snakke om sine erfaringer fra presidentåret sitt, og pekte på at 

fred ikke bare er i motsetning til krig. Kvinners representasjon var utenkelig i Bangladesh, de 

var ikke pålitelige. Men da mikrolånene ble utvidet til også å kunne omfatte kvinner, viste det 

seg at 98 % av kvinnene overholdt sine forpliktelser. (I hvilken grad det da påvirket mulighe-

ten for å bli rotarymedlem, ble ikke nevnt.) Han viste også til Kypros, hvor det i begynnelsen 

av hans periode som RIP var 18 klubber, men fordelt på 2 distrikter. Han presset på for en 

forandring, og fra januar 2006 ble disse samlet til ett distrikt. 

RIs arbeid med å få etablert Peace and Conflict Resolution Universities er et viktig prosjekt. I 

de senere år har Barcley University i Sør-California blitt erstattet av Uppsala Universitet, og 

det neste universitetet med slik linje kan bli universitetet i Haifa. 

RIs største fredsprogram er universiteter med Peace and Conflict Resolution-linje. 

I dag er ungdomstjenesten, guvernørskolen og conventions Rotarys viktigste presentasjon av 

sin virksomhet. 
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Stenhammar reklamerte for og anbefalte deltakerne på konferansen til å merke seg tid og sted 

for de kommende conventions. 

Overrekkelse av Paul Harris Fellow-medalje 
DG Johan Østby kalte fram IPDG Jon Ola Brevig og overrakte ham PHF-medaljen som takk 

for utført arbeid i hans guvernørår. 

Konferansens hovedtema – Utviklingen i arbeidslivet 

Temaet ble introdusert av DG Johan Østby, og ble belyst gjennom foredrag fra representanter 

for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, arbeidsgiverforeningen Spekter, Landsor-

ganisasjonen i Norge og Svenneby Sag og Høvleri. 

Foredragene er vedlagt referat som henholdsvis 

 vedlegg 2: Innlegg ved prorektor NMBU, Halvor Hektoen 

 vedlegg 3: Innlegg ved direktør i Spekter, Tore Eugen Kvalheim 

 vedlegg 4: Innlegg ved LO-leder, Gerd Kristiansen 

vedlegg 5: Innlegg ved ledelsen Svenneby Sag og Høvleri, Turid Fluge Svenneby og 

Ole Svenneby 

Møte med ungdomstjenesten og inbound utvekslingsstudenter 
Distrikt 2260 hadde i år ansvaret for å samle alle innkommende utvekslingsstudenter til kurs 

og opplæring i norske forhold og norsk språk. Tradisjonen tro deltar så disse studentene på 

distriktets distriktskonferanse.  

Samtlige ledere for distriktenes ungdomsutveksling (DYEO) med unntak av distrikt 2250, 

koordineringsleder (MDYEO) og alle tre korrespondentene var til stede sammen med de 31 

studentene.  

Av disse kom 4 fra Australia, 3 fra Brazil, 2 fra Canada, 1 fra Colombia, 2 fra Tyskland, 2 fra 

Japan, 1 fra Mexico, 1 fra New Zealand, 1 fra Taiwan og 11 fra USA. 

Jutta Bachmann, Nesodden Rotaryklubb, er leder for ungdomstjenesten i distrikt 2260 og var 

ansvarlig for studentens opptreden i plenum. De fortalte hvor de kom fra, hva de het, og sang 

og gjøglet foran scenen – til stor jubel fra forsamlingen. 

Etter at presentasjonen av studentene og deres innslag fra scenen var avsluttet, ble Jutta 

Bachmann kalt opp til podiet, hvor distriktsguvernør Johan Østby utnevnte henne til  

Rotarian of the year 

til stor applaus fra forsamlingen. 

 

Ved åpningen av møtet etter lunsj framførte Lorenzo Nardocci sammen med en trompeter et 

par musikknummer før møtet fortsatte. 

Erfaring fra et år som utvekslingsstudent 

Tidligere utvekslingsstudent fra Enebakk Rotaryklubb, Marit Solhaug Næss, holdt et foredrag 

hvor hun fortalte om hva året som utvekslingsstudent i Columbus/Ohio USA hadde betydd for 

henne etter hjemkomsten. 
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Hun vektla spesielt den sikkerheten hun i dag følte med hensyn til bruken av engelsk, særlig 

med tanke på at alt pensum i studiet hun holder på med, er på engelsk. Utenlandsoppholdet 

medførte også at hun i dag reiser ganske mye i utlandet – uten å føle noen engstelse for det. 

Hun har bodd et halvt år i India og studert freds- og konfliktløsning, og føler et ekstremt be-

hov for å se resten av verden. 

En erfaring som hun hadde tatt med seg fra utvekslingsåret, var «it’s not wrong, it’s just diffe-

rent». 

Hun pekte også på at hun har fått venner over hele verden, og hun gjør sitt beste for å besøke 

disse eller treffe dem hos felles venner i utlandet. Rotary bygger faktisk broer på tvers av lan-

degrenser, var et budskap hun formidlet til forsamlingen. 

Marit viste også til at det ikke bare har utviklet seg mange vennskapsbånd, men at en selv 

vokser som menneske gjennom en slik erfaring. Man er nødt til å gå ut av sin egen komfort-

sone, prøve noe nytt og uvant, gjøre det beste ut av enhver situasjon. 

Orientering fra Lovrådets møte 10. – 15. april 2016 
Distriktets representant i Lovrådet, Ole-Ludvik Kleven, orienterte om Lovrådets arbeid og de 

vedtak som rådet hadde fattet, og som ville få betydning for både klubbene og distriktet. 

Totalt ble det behandlet 122 forslag på møtet, hvorav 85 var lovforslag og 37 resolusjonsfor-

slag (Anbefalinger til styret i RI eller TRF). 46 av lovforslagene ble vedtatt, og en del av disse 

vil få virkning også for klubbene. 

Kleven orienterte så nærmere om følgende vedtak fra Lovrådet: 

Lovendringer: 

• Det skal skrives referat fra styremøtene som deles ut til klubbmedlemmene 

• Klubbens kasserer skal være medlem av klubbstyret 

• En klubb skal minimum ha disse komitéene 

– Administrasjons komité 

– Medlemskap komité 

– Public image komité 

– Rotary Foundation komité 

– Prosjekt komité 

– Øvrige komitéer etter klubbens bestemmelser 

•  Medlemskontingenten til Rotary International vil øke med US $ 4 pr år fra 

 2017/2018 og frem til neste lovrådsmøte i 2019. Det blir slik: 

 2016 – 2017  US $  56 pr år 

 2017 – 2018  US $  60 pr år 

 2018 – 2019  US $  64 pr år 

 2019 – 2020   US $  68  pr år 

• Rotary International kan suspendere klubber som ikke rapporterer endringer 
 i antall medlemmer i rett tid 

• Hensikten med rotaryklubben skal være: 

– Arbeide mot Rotarys mål 

– Gjennomføre prosjekter basert på de 5 tjenesteområdene 

– Bidra til å fremme Rotary ved å styrke medlemsarbeidet 

– Støtte Rotary Foundation 

– Utvikle ledere over klubbnivå 
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• Godkjent fravær skal også omfatte  

– tiden etter fødsel 

– ved adopsjon  

– mottak av fosterbarn 

• Endring av 85 års regelen slik at antall år som rotarymedlem skal være 

minimum 20 år for å kunne benytte seg av regelen 

• Midlertidig suspensjon 
Midlertidig suspensjon av klubbmedlem er blitt begrenset til 90 dager 

• Klubben skal bestå av voksne personer som viser  

– god karakter, integritet og lederskap. 

– har et godt omdømme i egen næring, eget yrke og/eller lokalsamfunn 

– er villig til å bidra i lokalsamfunnet og/eller ute i verden 

• Rotary International kan endre distriktsgrensene dersom antallet klubber 
overstiger 100 eller antallet medlemmer kommer under 1.100 

• Ved etablering av nye rotaryklubber skal det være minst 20 medlemmer 

• To rotarianere som har samme adresse kan nå abonnere på felles eksemplar av Rota-

ry Norden eller andre rotarytidsskrifter 

• Klubbmedlemmer skal stille sin egen yrkeskompetanse til disposisjon for klubben 

• Det er blitt mulig å være medlem av Rotary og Rotaract samtidig 

• Klubben kan om ønskelig fravike de tradisjonelle bestemmelsene om ukentlige møter 
– dog skal det minimum være 2 møter pr måned 

• Klubben kan om ønskelig avlyse møter i uker som har en offentlig fridag eller hel-

ligdag  

• Forskjellene i regelverket mellom tradisjonelle klubber og e-klubber er avviklet  

• Klubbmøtene kan derfor gjennomføres ved personlig fremmøte, som nettmøte eller 
ved at enkeltmedlemmer etablerer nettkontakt til møtet. 

• Council on Legislation skal heretter bare behandle lovforslag og møtes hvert 3.år 
som hittil 

• Council on Resolution (nytt) skal møtes hvert år via elektronisk kommunikasjon for 

å behandle resolusjoner 

Vedtak i lovrådet - resolusjoner 

• Forslag til styret i Rotary International om å vurdere en revisjon av organisasjon, le-
delse-  og samarbeidsstrukturen i Rotary 

• Forslag til styret i Rotary International om at polioutryddelsen fortsatt må ha høyeste 
prioritet 

• Forslag til styret i Rotary Foundation om å godkjenne kjøp av utstyr som tilskudds-
berettiget 

• Forslag til styret i Rotary International om å støtte arbeidet mot seksuell lemlestelse 

• Forslag til styret i Rotary International om å markere 100 års jubiléet til The Rotary 
Foundation 

• Forslag til styret i Rotary International om å vurdere en sterkere anerkjennelse av det 
arbeid og ansvar Distriktets sekretær har 

Kleven viste også en rekke bilder fra kontoret i Chicago. 

 

Plenumsmøtet ble så avsluttet for å gi tid til distriktets årsmøte. Deretter var det aperitiff og 

taffelmusikk v/Lorenzo Nardocci før festmiddagen. 
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Søndag 18. september 
startet med  

Distriktskassererens kvarter 

Her hadde distriktskasserer Kjell Sørli et innslag hvor han pekte på at han som kasserer måtte 

ha en kasse, og valuta måtte være lire. Derfor hadde han tatt med seg en selvbygd lirekasse. 

Han viste litt av arbeidet med å utforme piper etc i kassen, og spilte også flere melodier på 

lirekassen – med en apekatt til å ta imot «gaver».  

Stor var overraskelsen for han og flere andre da konferansedetakerne plutselig stormet fram til 

apekatten med penger. Til tider var det kø foran apen. Totalt kom det inn kr 5 249 i kassen, 

men senere ble «stuntet» formidlet via Facebook, noe som umiddelbart resulterte i ytterligere 

kr 500 i «vips-bidrag», - alt til Polio Pluss. 

Innslaget fikk stormende applaus! 

Hvorfor er jeg rotarianer? 
Per Egil Hegge var invitert til å komme med noen refleksjoner over temaet. Han har vært 

medlem av Rotary i 10 år – alle etter at han ble pensjonist. Hans oppfatning før han ble 

pensjonist var at han ikke ville være medlem i en klubb som la lista så lavt at de kunne ta opp 

slike som han. Det var så vanskelig at det var et valg han stadig måtte utsette.  

Det er iflg Hegge ingen kvinne som kan si det, de vet ut fra å stelle utgjorte unger at enkelte 

beslutninger ikke kan/bør utsettes. 

En holdning som hadde vært blant enkelte klubber i Oslo, var at å ta inn kvinner ville ødeleg-

ge klubben. 

For han hadde valget om å bli medlem ført til at han traff andre mennesker som representerte 

andre fagområder. Det er en læring som aldri skal ta slutt, den skal foregå også etter at yrkes-

aktiv periode er over. Medlemskapet åpner for andre synspunkter – han hadde til og med truf-

fet vennlig journalister. 

I 1962 fikk hans blivende kone et tilbud om å bli barnehagebestyrer i København, til en må-

nedslønn av 5200 dkr. Hun valgte å bli i Norge med en lønn på 1200 nkr. (Gerhardsen som 

statsminister hadde på den tid en månedslønn på 5500 nkr til sammenligning.) 

Hegge har fortalt denne historien til sine barnebarn, og den virker: Det er ikke antallet 0-er på 

lønnsslippen som betyr noe!! 

 

Egenpresentasjon av DGE Yvona Holbein 

Yvona er født i Tsjekkia hvor hun bodde fra 1960 – 1984. Hjembyen Ostrava har ca. 300.000 

innbyggere. Hennes bror og foreldre (tsjekkisk og slovakisk) er sivilingeniører. I grunnskolen 

hadde hun også opplæring i blant annet engelsk og russisk. Hun deltok i malekurs, gikk på 

skøyter, drev svømming og konkurrerte i slalåm, tennis, basketball og volleyball.    

Hun ferierte i hele det kommunistiske Europa. Etter hvert ble det studier i Brno ved VUT 

(Den Tekniske Høyskolen, tilsvarende NTNU). Hun tok en mastergrad og ble sivilingeniør 

innenfor bygg og vann og avløp m.m. 

Fra 1984 har hun bodd i Norge. Hun giftet seg med en sunnmøring, men flyttet til Oslo. Hun 

tegnet og bygde hus på Skjetten i Skedsmo. Hun har to barn sammen med første ektemann, 
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Daniel (28) og Kristine (27), men er nå gift med Gunnar Fr. Aasgaard. To ganger i året får 

hun besøk av sine foreldre.  

Hun har arbeidet i SAS Catering og i Norconsult. På det siste arbeidsstedet bestod arbeidet i 

prosjektering av vann- og avløpsledninger. Hun har også arbeidet innen Avløpssambandet 

Nordre Øyeren (ANØ) med planer for VA-sektoren, internkontroll, kurs/foredrag, markedsfø-

ring, logoer osv. Innenfor Øvre Romerike Avløpssamband (ØRAS) har hun vært informa-

sjonsansvarlig (3 år) før hun gikk over til å arbeide med Web-design: Laget noen hjemmesi-

der, www.miljoguide.no, Informasjonsforum kommunalteknikk (erfaringsutveksling, bilder, 

brosjyrer).   

I 2006 var hun med og etablerte Unike Hjem AS. I den perioden hun arbeidet der (fram til 

2012), leverte firmaet totalt 40 boenheter. Firmaet hadde 5 ansatte. 

Hun har også andre erfaringer fra arbeidslivet gjennom distriktssjef i Gøtenehus Norge AS, 

prosjektleder i Hetlandhus AS, prosjektleder i Fokus Bygg AS. I dag ansatt i Lørenskog 

kommune hvor hun arbeider med klimatilpasning m.m., og er fagansvarlig for avløp og over-

vann. 

Hun har vært med i Strømmen Rotary siden 2005, sekretær, president i 2013-2014, har fått en 

PHF, deltar på Facebook, har fått laget vimpel, og har arbeidet med jubileumshefte, folder, 

seminar – og ikke minst Sagelvafestivalen (fra 2013). 

Hun har også arbeidet med arrangement av Rotary Nyttårsball, og oppfordret forsamlingen til 

å bli med på Rotary Nyttårsball, Hotell Arena, Lillestrøm, 14. januar 2017. 

Hun har et ønske om at klubbene skal utvikle strategi og sette seg mål innenfor områdene 

aktivitet, synlighet, markedsføring, PR, flere medlemmer, og utvikle en strategi for å nå dem.  

Hun ønsket bistand fra de andre klubbene, og ba om å få oversendt bilder fra prosjekter. Hun 

ønsket å etablere 2 arbeidsgrupper, Strategi og Prosjekt/Synlighet. 

Hun vil komme til å tjenestegjøre i rotaryåret 2017-2018 under RI-president Ian Riseley (Au-

stralia). 

TRF gjennom 100 år 

Distriktets TRF-koordinator, Jan Sverre Hanssen, hadde meldt forfall til distriktskonferansen, 

og derfor måtte assisterende (ARRFC) koordinator, Bjørg Månum Andersson, ta hans oppga-

ve. Hun har vært medlem i Groruddalen RK siden 2005, og var president for klubben i 2010-

11 samt guvernør i D 2310 i 2014-15, dvs samtidig med Jan Sverre. Siden 2015 er hun med-

lem i distriktets TRF-komite, samt har verv som Assistant TRF coordinator for zone 16. 

Fra 1 juli i år er hun også PolioPluss Advocacy Adviser Norge. 

Hun startet sitt innlegg med å fortelle at Rotary har startet feiringen av TRFs 100 årsjubileum. 

Feiringen begynte på Convention i Seoul i mai 2016 og vil bli avsluttet på Convention i At-

lanta i juni 2017. 

Det er spennende tider for oss alle og et viktig jubileum: 100 år med arbeid for å skape en 

bedre verden. Doing good in the world er vårt motto sammen med Service above self. Samti-

dig så har hvert rotaryår sitt internasjonale tema. I år er dette Saving humanity. 

The Rotary Foundation er primært et verktøy som finansierer Rotarys humanitære aktiviteter. 

Det er klubber og distrikter som gjennomfører de lokale og globale prosjektene. 

TRF leder også Rotarys pågående innsats for å utrydde polio.  

http://www.miljoguide.no/
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Fondet er i stand til å nå sine mål på grunn av generøse gaver og aktiv deltagelse fra rotariane-

re og venner av Rotary. 

Vi kan også feire fondets historie ved å gi bidrag til Annual Fund, Endowment Fund, Polio-

Plus Fund, eller Rotarys Fredssentre (Peace Centers). 

I dag får studenter som søker støtte via Rotaryfondet sine stipend gjennom Global Grants, 

District Grants og Rotary Peace Fellows og studerer ved seks Rotary Peace Centers. Vårt 

nærmeste er Uppsala. 

District grants finansierer mindre prosjekter og kortvarige aktiviteter som løser utfordringer i 

eget lokalmiljø og lokalsamfunn andre steder i verden. Hvert distrikt velger hvordan de vil 

bruke disse midlene. Noen distrikter velger å bruke midlene til små klubb-prosjekter. 

District grants kan brukes til mange slags distrikt- og klubbprosjekter, f.eks. humanitære pro-

sjekter, inkludert tjenestereiser og innsats i forbindelse med katastrofer. 

Global grants brukes til større internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater 

innenfor ett eller flere av de seks fokusområdene, Fred og konfliktforebygging/løsning, Syk-

domsforebygging og behandling, Vann og sanitær, Barn- og mødrehelse, Grunnutdanning og 

leseferdighet og Økonomi- og samfunnsutvikling. 

Siden 1985 har PolioPluss vært Rotarys flaggskip. Månum Andersson benyttet derfor anled-

ningen til å takke for den innsatsen som alle rotarianere har stått for gjennom en generasjon 

med arbeid mot polio. Takket være generøse gaver og hardt arbeid har vi nå bare 21 poliotil-

feller rapportert globalt til nå i 2016 mot 74 i hele 2015.    Pakistan (13),  Afghanistan (6) og 

Nigeria (2). Det har også vært rapportert noen få enkelt tilfeller i andre land, men ingen ut-

brudd av epidemi. 

Avslutningsvis refererte hun til ulike måter å markere og feire TRFs jubileum og oppfordret 

alle klubbene til å bli med på feiringen – tenk hvilken bursdagsfeiring dette kunne bli! 

 

RYLA 2017 
ble presentert av John Jones, Fredrikstad RK 

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards er Rotarys ledelsesseminar for ungdom. 

Målsettingen med dette seminaret er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt leder-

skap innen næringsliv og organisasjonsliv. 

Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alder 18 – 25 år som har vist initiativ, evner og vilje 

til sosialt medansvar ved å være ledere innen speidervirksomhet, elevråd, musikkorps, stu-

dentorganisasjoner og potensielle ledere i næringslivet. 

Seminaret gjennomføres over en langweekend, torsdag til søndag, med ca. 60 deltagere som 

innkvarteres. Det er hver dag en rekke forelesninger av høyt kvalifiserte personer, og veksel-

virkning mellom plenums- og gruppediskusjoner 

Deltakelse på RYLA gir 70 ungdommer en uforglemmelig opplevelse med unik lærdom om 

ledelse, og knytter forbindelser til deltakere og ledere. RYLA-kurs er topp referanse på CV-

en. 

Seminaret arrangeres vanligvis distriktsvis og organiseres av en lokal RYLA-komité med 

hjelp av distriktets RYLA-ansvarlige leder. Denne oppnevnes av distriktsguvernøren. 
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Interesserte klubber anmodes om å velge ut, og sponse én eller flere kandidater.  Deltagerav-

gift ca kr 5000,- Kandidatene behøver ikke ha noen tilknytning til Rotary, men deltagerne 

inviteres ofte til å holde et foredrag om sine opplevelser i sponsorklubben. 

RYLA-arbeid:  

Markedsføre overfor samtlige klubber, skoler og lignende i distriktet. Skaffe, og kommunisere 

med 70 deltagere. Purre på deltagere og klubber. Organisere innkvartering, møtelokaler osv. 

Organisere avslutningsaften. Skaffe ca. 20 kompetente foredragsholdere, og holde kommuni-

kasjon og oppfølging av disse. Organisere tidsprogram. Organisere finansiering – ca. 350.000. 

Lage deltager-kompendier. Delta med 5-6 av komité-medlemmene i 4 dager på arrangemen-

tet. Purre på deltagere og klubber osv. Hvorfor i all verden gidder, og orker, vi å holde på med 

dette år etter år? 

RYLA  2016 og 2017  Arrangører: OMRÅDE   D (Askim Hobøl - Spydeberg Mysen Trøg-

stad Ørje–Töcksfors) 

RYLA  2018 og 2019  Arrangører: OMRÅDE   E (Drøbak, Nesodden, Vestby, Ås) 

Jones kom med følgende oppfordring til klubbene: Skaff kandidater til RYLA 2017 fra din 

klubb, venner og bekjente. Alder 18 – 25 år, og meld fra om kandidater til klubbpresidenten. 

 

Et større prosjekt i Nesodden RK 

ble presentert av Ole A. Seipajærvi, Nesodden RK 

Nesodden Rotaryklubb har mottatt en donasjon fra Sunrise Medical, Vestby – i form av hjel-

pemidler som er produkter som tidligere har vært i tildelingssystemet til NAV. Hjelpemidlene 

er i form av ubrukte manuelle og elektriske rullestoler med tilbehør, ledsagersykler og andre 

ubrukte hjelpemidler fra sentrallageret i Norden. Til sammen har utstyret en markedsverdi på 

12.000.000 NOK.   

Sunrise Medical er ledende innen utvikling, design, produksjon og distribusjon av manuelle 

rullestoler, elektriske rullestoler, scootere, og sittesystemer. Sentrallager for Norden er i Vest-

by.  

Nesodden RK gjennomførte i 2012 – 2013 Prosjekt Hjelpemidler Uruguay med en kostnads-

ramme på 26.555 $, finansiert av Hjelpemiddelfondet og Juan LaCaze Rotaryklubb. 

Hjelpemiddelfondet ble etablert i 2002 av Marianne Irgens Hagen og Carlos Caballero, og er 

en norsk idealistisk, upolitisk og ikke statlig (NGO) virksomhet. Hovedformålet med virk-

somheten er innsamling, formidling og gjenbruk av utrangerte hjelpemidler, sykehusutstyr og 

utdanningsmateriale som av ulike årsaker ikke lengre brukes i Norge.  

Nesodden Rotaryklubb har gjennomført et pilotprosjekt med en rotaryklubb i Uruguay, Rota-

ryclub of Juan Lacaze, Hjelpemiddelfondet, NAV og myndighetene i Uruguay.  

Vi har sommeren 2016 gjennomført 4 container-forsendelser fra lagrene i Moss og Gøteborg, 

forsendelsene er fullfinansiert av mottaker. Vi ønsker å gjennomføre en oppussing av verkste-

det som bemannes av medarbeidere, og som er tilpasset de med bevegelseshemning. Arbeide-

ne spenner fra maling innomhus, elektriske arbeider og andre installasjoner.  

CENATT – Hjelpemiddelsentral er selvgående etter etablering, og støttes finansielt av sosial-

departementet i Uruguay.  

 



 

Per Kongsnes  
Granveien 56 
1911 FLATEBY 
Tlf. 924 36 238 

 

Budsjettet  

Finansieringen er basert på TRF-søknad (minimum 30.000 $), hvor klubbene i distriktet 

oppfordres til å bidra, engasjementet kan være i form av lasting av containere eller ren finan-

siering.  

Forsendelse med container fra Norge til Uruguay koster ca. 25.000. Vi har foreløpig sendt 4 

container-forsendelser og har brukt i underkant av 100.000 NOK. 

Totalrammen av Global Grant søknaden vil vi se når vi ser hvor mange klubber som vil være 

med å støtte oss. Et Global Grant prosjekt må være på minimum 30.000 $, tilsvarende ca. 

249 000 NOK.  

Gjenstående arbeid: Opparbeide verksted for hjelpemidler, med utstyr. Opplæring og tilrette-

legging av arbeidsplasser for de som er avhengig av hjelpemidler.  

Klubber som ønsker å støtte prosjektet kan bidra i Global Grant-prosjektgruppen og få erfa-

ring til å drive eget internasjonalt prosjekt. 

 

PRIP Stenhammars oppsummering av distriktskonferansen 

End Polio Now 

Stenhammar pekte innledningsvis på viktigheten av å følge opp innsatsen i prosjektet End 

Polio Now. Selv om det er mange organisasjoner og regjeringer som har engasjert seg i dette 

prosjektet, er det et rent Rotary-prosjekt. Det er 7 land som har gitt mer enn 100 millioner 

USD, England, Nederland, Tyskland, Japan, Canada, USA og Norge. Norge ga i fjor mest i 

verden med 58,27 millioner USD, mens det minste bidraget var på 3 millioner USD. 

Vaksineringen kan foregå ved injeksjon (IPV) eller ved dråpe i munnen (OPV). Selv om bar-

na var OPV-vaksinert, var det mellom 500 og 600 barn som fikk polio. Det viser litt av vans-

kene en står overfor. 

For å kunne definere et land som poliofritt, må det være bekreftet 0 tilfeller av sykdommen i 

tre sammenhengende år. 

I Pakistan er det vanskelig å utføre vaksinasjon på grunn av Taliban, som definerer Rotary 

som en amerikansk organisasjon – og slik påvirkning skal en ikke ha. 

RI – kontinuitet og strategi 

Han viste til problemene med kontinuitet i de ulike Rotary-organer. I f.eks. Lovrådet er 80 % 

av medlemmene nye hvert år, og av de 536 medlemmene er det 400 som ikke sier et ord. 

Stenhammar mente også en burde vurdere den strategiske planen for organisasjonen og finne 

samarbeidspartnere om kunne bidra både økonomisk og med teknisk kunnskap. Medarbeidere 

og partnere må ha lenge funksjonstid enn ett år. Han påpekte misforholdet mellom at f.eks. 

TRF-medlemmene sitter i fire år, mens ledelsen skiftes hvert år. 

Han var også innom en endring i ledelsen av RI, ved f.eks. å velge RI-president for fire år, 

kanskje også uten å være rotarianer. For unge mennesker ville det kunne være en mulighet til 

å skaffe seg ledererfaring. Dette var lagt fram i New Orleans, og svaret fra 17 000 medlemmer 

var stor ovasjon – men lederskapet applauderte ikke. 
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Konferansen 

I hans oppsummering av programmet lørdag fant han at han ikke kunne kommentere norsk 

politikk – og det var det en del av under konferansens hovedtema. Heller ikke kunne han 

kommentere ego-foredrag, og flere av innleggene, f.eks. Ness og Hegge, definerte han som 

det. 

Han ga for øvrig eksempler på begrunnelser for bare å ha ett kjønn i klubbene:  

 Rotaryklubben i Zürich skulle ta inn damer, men ikke nå. 

 TaiPei frokostklubb, hadde ikke funnet menn som var verdige. 

Konklusjon 

Hovedkonklusjonen hans fra konferansen var at det hadde vært en fin og givende konferanse. 

Han overlevert deretter en gave til Johan Østby, Gildet på Solhaug, en plate med musikk 

komponert av hans farfar Wilhelm Stenhammar. Rune Magnussen fikk også en plate som takk 

for vel utført oppfølging av PRIP-en under oppholdet i Norge. 

 

Avsluttende ord fra distriktsguvernør Johan Østby 

Østby nevnte særskilt at vi hadde hatt gode foredragsholdere som hadde gitt forsamlingen ny 

innsikt i samfunnet. 

Utvekslingsstudentenes deltakelse i konferansen betegnet han som en flott framføring. 

Forsamlingen hadde jobbet seg sammen, og gjestene hadde medvirket til at det ble en hygge-

lig konferanse. De to svenske parene ivaretok det internasjonale perspektivet og medvirket til 

å gi deltakerne inspirasjon til å gjøre det som er formålet med Rotary, å gagne andre. 

Han pekte også på House of Friendship som en inspirasjonskilde. 

Johan Østby rettet også en stor takk til sin egen klubb, som over lang tid hadde lagt ned et 

betydelig forberedelsesarbeid. Han takket spesielt kasserer Kjell Sørli, sekretær Per Kongsnes, 

leder for distriktskonferansekomiteen Thorvald Ungersness og møteleder Bjørn Halvorsen. 

Avslutningsvis oppfordret han deltakerne til å delta i Atlanta. Convention i Atlanta ble spesi-

elt omtalt i år fordi «vår egen» Barry Matheson er leder for organisasjonskomiteen for hele 

det store arrangementet som finner sted fra 10. til 14. juni 2017. Samtidig er det The Rotary 

Foundations 100-årsjubileum. Distriktsguvernøren understreket at om man noen gang skulle 

reise på Convention, burde det være den i Atlanta! 

Møtet slutt kl. 12.55. 

 

Flateby, 28. september 2016 

 

Per Kongsnes  

Per Kongsnes 

distriktssekretær 2016-17 

 


