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Våren er i følge kalenderen snart over. 
Utetemperaturen er forholdsvis lav, men i vårt distrikt er 

det høy temperatur for å oppnå målene vi har satt oss! En 

del klubber er godt i mål med sine TRF- og End Polio-

bidrag, noen har kun få kroner som bør inn mens andre 

har lenger frem og må virkelig stå på for å nå målet!  

Den aller enkleste måte å gi noe til TRF eller End Polio på 

er å bruke https://my.rotary.org/en 

Endringer i Norfo 
Et av vedtakene fra vårmøtet i Norfo (Navnet endres ved å starte med Rotary så får vi se hva Rotary 

International kan godkjenne som fortsettelse). 

Norfos frie egenkapital er vedtatt redusert. Reduksjonen vil føre til umiddelbar tilbakeføring til distriktene med 

totalt 2,5 Mill kroner. Vårt distrikt får tilbakeført ca kr 380.000,-. Disposisjonene av dette blir det fremlagt 

forslag på for årsmøtet på Distriktskonferansen i oktober. 

Reduksjon i kontingenten til Norfo i 2019/20. Merk at dette foreløpig gjelder dette ene året. Kontingenten 

reduseres fra kr 150,- til kr 100,- pr medlem. 

Ungdom  
I disse dager foregår forberedelsene til å sende ut og motta de som skal på ungdomsutveksling i sommer. I 
noen klubber trenger de fremdeles noen vertsfamilier, så ta kontakt med klubbens ansvarlig for 
ungdomsutvekslingen snarest mulig hvis DU kan stille opp! 

Presidentskifte i Longyearbyen 
Det er mange morsomme opplevelser for en distriktsguvernør. En av 

disse var at samtlige norske guvernører var på møte i verdens nordligste 

Rotary-klubb i Longyearbyen. På bildet ser du Gaute (2290), Arild (2250), 

Arvid (2305), Thor (2275), Svein Eystein (2310) og sist, og han er ikke 

minst, Rune (2260).  

I forbindelse med Guvernørbesøket ble det avholdt et litt tidlig 

presidentskifte hvor president Carl Einar overlot kjedet til ny president 

Anna Lena. Tilstede var klubbens utreisende utvekslingsstudent og dette 

var et usedvanlig hyggelig møte med en flott representant fra byen.  

 

Medlemsutvikling/Rotaract 
Varna Rotaract «chartres» pr 2./31. mai 2019 og skal etter planen ha møter hver 14. dag fra august. Klubben 

holder til på samme sted som moderklubben Jeløy Rotaryklubb. 

Rotary i Norge søkte om TV-aksjonen 2020 
Distriktene i Norge søkte om å få TV-aksjonen for 2020 i NRK for vårt gode formål: Å utrydde polio i verden. Vi 

nådde ikke opp i år, for TV-aksjonen ble tildelt Verdens naturfond (WWF) og deres prosjekt for å bekjempe 

plast i havet. 

  

 

https://my.rotary.org/en
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Norfo - Kurskoordinator 
Norsk Rotary Forum har utlyst en stilling som kurskoordinator. Har du lyst til å lære mer om Rotary og samtidig 

bli kjent med alle distriktene i Norge? Da kan kanskje stillingen som kurskoordinator være noe for deg. Gå inn 

på http://d2260.rotary.no/ så ser du detaljer om stillingen. Søknadsfrist 30. juni. 

Aktiviteter i D2260 (Se møtekalender på D2260-siden) 

• I begynnelsen av juni var 36 personer fra D2260 på Convention i Hamburg. 

• Lørdag 15. juni er det guvernørskifte i vårt distrikt. Dette arrangeres av Nesodden RK samtidig med 

presidentskiftet i klubben. 

• Frist for innrapportering for MOMSKOMPENSASJON: 15. juni. 

• Alle klubber må sørge for at Medlemsnett er oppdatert korrekt før utløpet av juni, for dette er 

grunnlaget for fakturering fra RI og distriktet for første rotaryhalvår. 

• Innrapportering av klubbens mål innen 1. august! (Og hva som er oppnådd i år innen 1. juli). Gjøres i 

Rotary Club Central. (Omtalt på sidene tilD2260). 

• Årets distriktskonferanse avholdes på Color Fantasy 5.-7. oktober. 

Neste års President, Sekretær og Kasserer (og andre) 
Kan ha stor glede av å hente Distriktets Håndbok for 2019-2020 på D2260 sine sider: 

http://d2260.rotary.no/no/innkommende-distriktsguvernor. Her er det mange tips å hente om kommende 

rotaryår! 

Søknad om momskompensasjon. 
Det er sendt ut veiledning om denne ordningen til årets klubbpresidenter. Veiledningen kan også ses på 

www.rotary.no.  Benytt denne anledningen til å få igjen noen kroner NÅ!! Innrapporteringsfrist 15. juni! 

                                                         - - - - - - - - - - - - - - - -  

Som leser av månedsbrevet må du gjerne kontakte meg! Du treffer meg på mobil 934 14 007 eller 

rm007@online.no  

Rotaryhilsen fra  

Rune 

  

http://d2260.rotary.no/no/innkommende-distriktsguvernor
http://www.rotary.no/
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Jubilanter i distriktet: Gratulerer til de som fyller «runde» år i mai og juni!! 

 Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Mai 2019:  
  

Bjørnebekk, Einar 01.05.59 Moss 60 

Nysveen, Elsa Margareth 01.05.49 Årnes 70 

Larsen, Elisabeth Bødtker 04.05.44 Lørenskog Vest 75 

Borgen, Bente Holm 04.05.59 Mysen 60 

Jørgensen, Stephan Alf 05.05.69 Hobøl-Spydeberg 50 

Morthen, Elisabeth 06.05.59 Årnes 60 

Strand, Bjørn Oddvar 08.05.44 Halden 75 

Hansen, Rune Østby 09.05.59 Eidsvoll 60 

Aschehoug, Thorkil 10.05.29 Halden 90 

Andersen, Jørgen 12.05.39 Nesodden 80 

Navestad, Kristian 17.05.44 Våler Østfold 75 

Værdal, Aud-Helén 18.05.49 Ås 70 

Bråthen, Thor 20.05.49 Fredrikstad 70 

Fjellestad, Lars Inge 20.05.69 Årnes 50 

Huglen, Einar 21.05.44 Rakkestad 75 

Flesjø, Jan 21.05.49 Våler Østfold 70 

Tveten, Jan-Erik 22.05.44 Rakkestad 75 

Gjerløv, Jostein 30.05.59 Onsøy 60 

Lie, Erling Lothe 30.05.49 Nesodden 70 

Mjerskaug, Lena J. 31.05.69 Enebakk 50 

Juni 2019:  
  

Skjelvåg, Arne 05.06.39 Ås 80 

Østby, Henning 06.06.49 Hvaler 70 

Alfsen, Håvard 11.06.39 Gjersjøen 80 

Jensen, Tage Verner 14.06.29 Nesodden 90 

Andersen, Per 20.06.39 Skjeberg 80 

Karlstad, Henning 20.06.29 Vestby 90 

Gysler, Knut 21.06.39 Oppegård 80 

Stuge, Svein Brynjar 22.06.39 Sagdalen 80 

Myklestul, Øystein 25.06.49 Lørenskog 70 

Svendsen, Dag Albert 27.06.44 Kløfta 75 

Wenger, Trygve 27.06.39 Eidsvoll Syd 80 

Finholt, Asbjørn 27.06.44 Strømmen 75 

Stensvold, Hellen 28.06.39 Nesodden 80 
 

 


