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Guvernørens leder: 

Velkommen tilbake til hverdagen etter en påskehøytid med en noen fridager både fra jobb, Rotary 

og annet som innebærer forpliktelser! Da er vi bedre beredt til å ta fatt på siste innspurt.  

Utover våren har mange klubber flere aktiviteter utendørs. Det gir god anledning til å la våre om-

givelser bli kjent med Rotary-klubben på stedet, og vise at vi står for vårt motto å gagne andre. 

Utadrettede aktiviteter kan også gi grunnlag for å påkalle lokalpressens oppmerksomhet. 

Arkiv 

Selv om det følgende blir litt internt for arbeidet på distriktsnivå, finner jeg det berettiget å omtale 

noe jeg selv har savnet, og som også tidligere guvernører har ønsket annerledes: Distriktet har ikke 

hatt noen god løsning for arkivering av vedtak og beslutninger. Enda vanskeligere er det med prak-

sis og rutiner som utvikles og befester seg over tid. Til og med distriktets vedtekter har bare vært 

kopiert fra en guvernørs håndbok og inn i den nestes. Slik blir det lett når guvernørperioden er ett 

år og ikke mer.  

Det er mange ting man gjør bare én gang som distriktsguvernør – som å arrangere distriktskonfe-

ranse. Det er et arrangement som har mange felles trekk fra år til år, for eksempel betalingsregime 

for bestemte deltakergrupper: Ledergruppen, distriktsadministrasjonen, distriktskomitéledere, as-

sisterende guvernører, tidligere guvernører, gjester fra andre distrikter, og ikke minst ektefellene til 

personer i de nevnte deltakergruppene. Likevel har jeg altså ikke vært i stand til å finne en beslut-

ning om hvordan praksis skal være – bare et notat til bruk under budsjettarbeidet fra en av de tidli-

gere guvernørene. Det kan også være at vedtak og beslutninger ikke foreligger som egne doku-

menter, men at de har vært behandlet som saker i ett eller flere møter, og således foreligger som 

vedtak i et referat. 

Betalingsregimet på distriktskonferansen var ett eksempel, og jeg kan nevne noen til: Praksis knyt-

tet til gaver ved besøk i andre distrikter og i andre land, praksis knyttet til begravelser hvor distrik-

tet bør være representert. Hva med gave til jubilerende klubber ut over den litt lite synlige gaven til 

TRF i klubbens navn?  

Årsaken til at jeg nevner dette i et månedsbrev til klubbene er denne: Alle tidligere guvernører, 

AG-er, distriktskomitéledere og underkomitéledere, distriktssekretærer og –kasserere og tidligere 

distriktsadministrasjonsmedlemmer for øvrig, har tilhørighet i en klubb. Derfor ber jeg klubber 

med medlemmer som har hatt slike distriktsfunksjoner om å gå gjennom det de måtte ha av doku-

menter på papir eller som elektroniske filer med tanke på om det kan være materiale som har inter-

esse og gyldighet. Trolig ligger det mange nyttige dokumenter i slike private arkiver. Jeg ber der-

for om at en kopi av det som måtte finnes, sendes til distriktssekretær Per Kongsnes 

(per.kongsnes@online.no). Behold gjerne originalen selv. 

Selve arkiveringen er nå lettere: På Medlemsnett er det lagt til rette for å bygge opp et arkiv. 

Jeg er selvfølgelig oppmerksom på at alle guvernørers årsmapper er samlet og er overlevert til 

Riksarkivet, men jeg ønsker i hvert fall først å prøve denne tilnærmingen med å henstille til alle 

som har hatt distriktsfunksjoner om å gå gjennom det de måtte ha og sende en kopi av det til dis-
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triktet v/meg, e-post: j-oestby@online.no. 

Når alt kommer til alt, har arkiv/arkiveringsrutiner betydning også for klubbene, blant annet fordi 

distriktet hovedsakelig har én inntektskilde: Medlemskontingenten fra medlemmene. De siste par 

årene har det riktignok kommet en inntektskilde til – momskompensasjonsordningen –, men det er 

og blir medlemskontingenten som er hovedfinansieringskilden for distriktets virksomhet. Da er det 

i alles interesse at man har forutsigbar praksis. 

Mulig foredragsholder 

I minnesamværet etter PDG Bjørn Dahls bisettelse ble jeg kjent med en dame i rullestol – Marie 

Hav Lundkvist. Hun ble i voksen alder, etter å ha vært aktiv forretningskvinne, sterkt funksjons-

nedsatt, bundet til rullestol og etter hvert avhengig av hjelp med mye i hverdagen. 

Men skrive kan hun! Hun har skrevet en bok som er både munter, alvorlig og tankevekkende om 

hvordan forholdene er, eller for det meste ikke er, tilrettelagt for rullestolbrukere, for eksempel i 

offentlige bygg, institusjoner, hoteller og på offentlige transportmidler. Boka heter «Med rullestol i 

grønnsakheisen» etter en episode på restaurant hvor den eneste muligheten til å komme til rett eta-

sje, var med vareheisen. Boken har kommet ut i både Sverige og Norge og har fått stor oppmerk-

somhet. 

Marie har forelest for alle typer av grupper i samfunnet – politikere, bedrifter, organisasjoner, høy-

skoler, videregående skoler, assistansegrupper, NAV-grupper etc, og i Sverige har boken også blitt 

obligatorisk studiemateriale i forskjellige helsefagutdannelser. 

Hun er også fast foreleser på Sykepleierhøyskolen i Drammen. Hun har også vært intervjuet i 

mange mediekanaler bl.a. i "Go’ morgen Norge". Man kan lese mer og høre på intervjuer på denne 

lenken: http://www.haptimisten.com.  

Jeg har tro på at et foredrag med Marie kan gi oss ekstra inspirasjon til å gagne andre på lokalt 

plan. Hun holder foredraget gratis, men ber om kjøregodtgjørelse. En gave til HåptimistStiftelsen –

 www.haptimiststiftelsen.com - som hjelper funksjonshemmede med hjelpemidler, er velkommen. 

Marie tror på Håp og Optimisme, derav ordet Håptimisten, og at livet er en gave selv om hennes 

liv nå har fått mange utfordringer. Hun ønsker fortsatt å ha et aktivt liv og finne løsninger for et 

fullverdig liv. 

Marie kan kontaktes på telefon 413 64 780 eller på e-post: marie@hopptimisten.com. 

Marie Hav Lundkvist har bare ett krav: Det må være mulig å komme inn i lokalene hvor foredraget 

skal holdes, med rullestol. 

Hilsen 

Johan Østby 

Distriktsguvernør 

Tema for mai: Det er ikke fastsatt noen spesielle aktiviteter, kun forberedelser for tillitsvalgte for 

neste rotaryår 

Vekslingskurs for mars: 1 USD = NOK 8,55 

Rotarys årstema for året 2017 – 18: Rotary: Making a difference. 

 

The Rotary Foundations 100-årsjubileum 

Når vi nå går inn i siste del av dette Rotary-året, med drøye to måneder igjen, er det grunn til å se 

om det er mulig å gjøre en ekstra innsats for det året som begynte 1. juli i fjor. Fra et RI- og fra et 

distriktsperspektiv er det, foruten årets tema «Rotary serving humanity», feiring av 100-årsjubileet 

for The Rotary Foundation (TRF) som har vært en hovedsak. Både distriktet og Norfo har utarbei-

det forslag til hvordan jubileet kan feires, og en del klubber har grepet fatt i noen av forslagene 

som har vært presentert. Det er fint, og siste tog for å gjennomføre arrangementer i tilknytning til 

jubileet har ikke gått. Se nærmere i månedsbrevet for mars.  
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Convention i Atlanta 10.-14. juni 2017 

Rotary Internationals (RIs) årlige kjempestore begivenhet. Det er fortsatt ikke for sent å melde seg 

på! Se www.riconvention.org 

Brevet til Kongen 
21. februar sendte distriktsguvernøren følgende hilsen til Kong Harald: 

På vegne av klubbene og medlemmene i Rotary International Distrikt 2260 ønsker distriktsguver-

nøren å overbringe de hjerteligste gratulasjoner til æresguvernør for Rotary i Norge, H.M. Kong 

Harald V i anledning Hans Majestets 80-årsdag.  

Distrikt 2260 takker for Kongens støtte til vårt arbeid, og ønsker ham og hans familie alt godt 

også i årene som kommer. 

Johan Østby 

Klubbjubileum 

Torsdag 30. mars feiret Lørenskog Rotaryklubb sitt 50 årsjubileum på Thon Hotel Triaden med 45 

festkledde og feststemte deltagere. Blant disse var distriktsguvernør Johan Østby og hans kone 

Grete Dihle, tidligere guvernør Morten Bjerkan (med 40 års medlemskap i klubben, men nå med-

lem i Oslo Vest RK), president Bjarne Haugstad fra fadderklubben Lillestrøm RK, president Bjørn 

Hatling fra datterklubb Lørenskog Vest RK og president Tone Klafstad fra Lørenskog Inner Wheel 

Klubb.  

Høydepunkter under markeringen vil mange si var de gode og inspirerende talene både av oven-

nevnte gjester og av klubbpresident Tommy Finsand, hvor klubbens omfattende engasjement, både 

lokalt og internasjonalt gjennom mange år, 

ble fremhevet. Klubbmedlem Karen Marie 

Ellefsens takk for maten-tale satte et humo-

ristisk punktum for måltidet, mens festen 

fortsatte med livlig prat og mulighet for dans 

til levende musikk. 

Ved bordene lå et enkelt jubileumshefte med 

bl.a. hilsninger fra distriktguvernør, klubb-

president og festkomiteleder og med henvis-

ning til et fyldigere jubileumsskrift som er 

lagt ut på klubbens hjemmeside.  

Klubbjubileer kjennetegnes ofte med 

tilbakeblikk, men de gir også inspira-

sjon til å se fremover mot nye utford-

ringer og muligheter. Dette var også i 

høyeste grad tilfellet med jubileet til 

Lørenskog Rotaryklubb som historisk 

kan betegnes som både verdig og minneverdig.  
Glade og smilende festdeltakere.    

Johan Østby, Morten Bjerkan og hans ledsager Sidsel Gul-

brandsen 

President Tommy Finsand, Johan Østby, Grete Dihle, Sissel 

Gausen, AG og medlem i Lørenskog RK, Jarle Gausen.  

 

Alle bildene ved Lars Moe 

http://www.riconvention.org/


Gratulasjoner til de som fyller «runde» år i mai: 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Aamold, Jens 02.05.32 Jeløy 85 

Sundby, Harald Viggo 02.05.37 Råde Rotaryklubb 80 

Solberg, Kari Marie Nässelqvist 02.05.42 Ås 75 

Fikke, Svein Magnus 03.05.42 Lørenskog 75 

Behn, Lars-Fredrik 03.05.67 Rygge 50 

Brønlund, Ole Einar 08.05.37 Ski og Langhus Rotary 80 

Bjønnes, Thor 09.05.47 Hvaler 70 

Ringstrøm, Derek 09.05.47 Sarpsborg 70 

Magnussen, Rune 09.05.57 Nannestad 60 

Kristensen, Jan Kristen 11.05.42 Lillestrøm 75 

Wold, Anne Heidi 11.05.57 Kolbotn Rotary Klubb 60 

Ileby, Ragnar 12.05.42 Rolvsøy 75 

Molteberg, Egil Oddvar 14.05.37 Ås 80 

Bratberg, Anne 16.05.42 Ås 75 

Glomsrød, Trond 20.05.47 Fredriksten 70 

Solheim, Helge André 21.05.47 Rolvsøy 70 

Michelet, Jens Ivar 25.05.47 Vestby 70 

Øiesvold, Arild 25.05.27 Årnes Rotary 90 

Westlie, Lars 27.05.37 Fredrikstad 80 

Hjørnegård, Erling 28.05.67 Rakkestad Rotary 50 

Solli, Terje 30.05.57 Våler Østfold 60 

Aannerud, Harald 31.05.47 Trøgstad 70 
 

 

Lover og vedtekter for klubbene 
29. november 2016 sendte guvernøren ut norsk oversettelse av lovene og vedtektene til klubbpre-

sidentene. Disse dokumentene er lagt inn på distriktets nettside, samtidig som de er datert slik at 

det raskt skal kunne sees hvilket Lovråd som har vedtatt denne versjonen av regelverket. 

For å gjøre det enklere å finne fram har vår webmaster laget følgende link til den siden hvor disse 

dokumentene finnes: 
http://d2260.rotary.no/no/lover-og-vedtekter#.WKgl-xEiwkk 

 

 

Redaksjonen avsluttet 24. april 2017 

Per Kongsnes  

månedsbrevredaktør 
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