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NÅ ER VÅREN HER OG JEG HAR VENTET PÅ DEN!  
Det er deilig med lyse kvelder og sol både når jeg går til jobb og når jeg går hjem. For 
meg er våren den beste tiden på året! Jeg håper du nyter den på samme måte som 
meg 😊 

VELKOMMEN TIL ET NYTT MÅNEDSBREV 
Denne gangen vil jeg skrive noe om: 

• Forkortelser i Rotary 
• Onsdag denne uken 
• RYLA – Rotary Youth Leadership Seminar 
• Ungdomsutveksling 

o Et godt eksempel 
o Mexico 
o Nesbyen og Kolsås Rotaryklubber 
o  ungdom på vei ut i verden 

• TRF – The Rotary Foundation og bidrag 
• PETS – President Elect Training Seminar 
• Årets rotarianer 
• Norfos vårmøte 
• Vi trenger fortsatt fasilitatorer (morsomt ordJ) 

Om jeg skal si det selv – her er det mye interessant lesestoff J 

FORKORTELSER I ROTARY 
Det blir ofte sagt at vi er gode med forkortelser i Rotary. Det kan jeg bare bekrefte. På PETS 
(President Elect Training Seminar, altså trening av de kommende presidenter) ble det sagt at 
det var ønskelig at vi sluttet å benytte disse forkortelsene. Jeg skal forsøke her, eller jeg skal 
sette inn hva forkortelsen står for. 

ONSDAG FØR PÅSKE 
I dag har jeg besøkt Gimle Rotaryklubb. Det er luksus å ta lunsjen i en av distriktets trivelige 
klubber. Det er mitt tredje besøk i klubben. Denne gangen var jeg sammen med Roua (Al-
Toma) og hensikten denne gang var å se på muligheter til å hjelpe Kristiania Rotaract med 
medlemsrekruttering. Jeg må rette en stor TAKK til Odd (Grann), Knut (Wollebæk) og Sverre 
(Stub) for at også dere er så positive til å hjelpe den arbeidsomme Roua med å etablere 
denne klubben for ungdommen. Jeg tror vi nå kan finne på noe lurt sammen. 
  
Etter lunsj i Oslo ble kvelden benyttet til å hilse noen utvalgte studenter og mentorer på 
Universitetet i Sørøst Norge (USN – det er ikke bare oss...), Campus Hønefoss. USN har 
sammen med Rotary og Ringerike Næringsforening (min arbeidsgiver når jeg ikke jobber 
med Rotary) satt opp en mentorordning for studenter. De avsluttet denne kvelden et års 
program for bachelorstudenter. Takk til Trond Østgaard i USN og Drammen St Halvard RK for 
at jeg ble invitert til en lærerik og morsom kveld. 
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RYLA – Rotary Youth Leadership Award, et treningsprogram for ungdom 
Sist helg ble RYLA gjennomført av rotaryklubbene Oslo Nord, Bryn og Groruddalen for 
omtrent 50 aktivt deltakende ungdommer. Komiteen hadde satt sammen et fantastisk 
program som ga veldig god læring til ungdommer i, eller på vei ut i, arbeidslivet. En rekke 
foredragsholdere med gode poenger for et kommende arbeidsliv. Som distriktsguvernør fikk 
jeg lov til å gi alle en kunnskap om Rotary. Fantastisk inspirerende for meg. Det beste i 
Rotary må være arbeidet med ungdom! 

UNGDOMSUTVEKSLING 
La meg starte med et godt eksempel. Vår distriktstrener Tor Petter (Gulbrandsen) og 
Assisterende Guvernør (AG) Tore (Røen) fra region 2 har intervjuet Alicia som er 
utvekslingsstudent, sponset av Sagdalen Rotaryklubb i distrikt 2260. Alicia (Humphrey) er 
bosatt hos Gunn og Tor (Berge) på Linderud. Følg denne linken til en fin video: 
http://bit.ly/Alicia_Norway 

Mexico, hva med det? Førstkommende lørdag kl 0610 setter Mabel (min kone) og jeg oss på 
et Air France fly. Lørdagens reise ender i Mexico City. I påsken skal vi i bryllup til Edwina som 
bodde hos oss som Rotary utvekslingsstudent en periode i 2002. Edwina er fra Newcastle, 
New South Wales, nord for Sydney. Vi har hatt besøk av denne flotte jenta tre ganger etter 
at hun bodde hos oss. Nå skal vi møte henne, hele hennes familie, alle venner og ikke minst, 
Jose som skal bli Edwinas ektemann. Vi gleder oss. Ungdomsutveksling er et flaggskip i 
Rotary. 

EN STOR TAKK til Nesbyen og Kolsås Rotaryklubber for en eventyrlig innsats for 
utvekslingsstudentene som besøker Norge hvert år. Jeg har fått lov til på delta en dag på 
Nesbyen og en formiddag i Bærum Rådhus. Her kan du lese mer om arrangementet til 
Kolsås: http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/360#.XK5WShMzZZI  

Ambassadørkurs for utreisende studenter. Sist helg arrangerte vårt distrikt i samarbeid med 
distrikt 2305 ambassadørkurs hos Moelv Rotaryklubb. Vi sender ut 
fire studenter kommende år. I tillegg tar vi fem i retur. En vesentlig 
forbedring fra dette året. Det er klubbene Oslo Vest, Hokksund, 
Hønefoss-Ringerike og Hønefoss-Øst som sender ut de fire 
studentene, i tillegg ta Oslo inn en student fra Mexico. En stor 
honnør til klubbene som klarer dette løftet. Videoen først i dette 
avsnittet (her er en mulighet til: http://bit.ly/Alicia_Norway) kan 

bevise at ALLE klubber kan sende ut, og ta mot, en ungdom. Her kan du lese mer om kurset: 
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363#.XK5W5hMzZZI 

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) 
RI President Barry Rassin ønsker at alle medlemmer av Rotary kan bidra med US$ 100,- årlig 
til TRF. Etter dagens statistikk har vi så vidt passert US$ 10,- pr medlem, det mangler altså 90 
dollar i snitt pr medlem. Vi har en vei å gå. Jeg tror de fleste av oss kan avsette kr 100, pr 
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måned til denne organisasjonen. Husk at du får 23 % skattefradrag på gaven. Hvorfor skal vi 
bidra til TRF? Det er vår egen hjelpeorganisasjon. Den er kåret til en av de fem beste 
hjelpeorganisasjonene i verden. Kun ni prosent av bidraget går til drift av organisasjonen, det 
er få hjelpeorganisasjoner som leverer så stor andel av de innbetalte bidrag til å rette opp 
nød. Lurer du på hvordan TRF virker? Se denne filmen som er produsert av distrikt 2305: 
https://www.youtube.com/watch?v=uL4FKGfEH-0 

PETS (Trening for kommende presidenter) ER GJENNOMFØRT 
DGE (District Governor Elect – kommende distriktsguvernør) Baard og hans team 
gjennomførte et godt PETS og deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger. Vil du se 
presentasjonene? Sjekk her da velJ: http://d2310.rotary.no/no/presentasjoner-
pets#.XK5fqBMzZZI  

ÅRETS ROTARIANER 
Vi velger årlig en rotarianer i distriktet til denne prisen. Den deles ut på årsmøtet til høsten. 
Er det en kandidat til prisen i din klubb? Vi vil ha forslag på medlemmer som har gjort en 
ekstraordinær innsats for Rotary, først og fremst i klubben, det kan være i prosjekt, skape omdømme 
for Rotary, lokalt eller internasjonalt. Mange års positiv innsats bør også kunne telle. Jeg vet vi har 
mange aktive, engasjerte medlemmer i klubbene våre, så her er det bare å komme med forslag.  
Forslaget må snart fram til assisterende guvernør (AG) for din region. 

NORFO (NOrsk Rotary FOrum): 
Norsk Rotary Forum har avholdt sitt Vårmøte. Dette er et av to hovedmøter i året hvor de 
viktigste avgjørelser tas. Distriktsguvernørene for 2018/19 har gjort store endringer i 
organisasjonen og en del av disse ble besluttet på Vårmøtet 5. april. Nedenfor skal jeg gå 
gjennom de vesentligste endringene og en del av de vil ha stor betydning for klubbene: 

1. Vedtektsendring i Norfo – det viktigste er at fra og med sommeren skal alle distrikter 
være representert i Arbeidsutvalget (tidligere styre). Tidligere var kun fire distrikt 
representert med en rullering. Vi har også endret navn på det som tidligere var styret 
til Arbeidsutvalg. Styret vil heretter bestå av kollegiet av distriktsguvernører på Vår- 
og Høstmøtet. 

2. Kontingentendring til Norfo i 2019/20. Merk at dette foreløpig gjelder dette ene året. 
Kontingenten reduseres fra kr 150,- til kr 100,- pr medlem. 

3. Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal ha som mål å få til en permanent 
reduksjon av kostnadene i NORFO og dermed redusere kontingenten permanent. 
Målet er at vi skal klare å redusere kostnadene slik at vi ender på en kostnad på kr 
100,- pr medlem. Undertegnede er valgt som representant fra distrikt 2310. 

4. Norfos fond reduseres. Reduksjonen vil føre til umiddelbar tilbakeføring til 
distriktene med totalt 2,4 Mill kroner. For vårt distrikt vil tilbakeføringen utgjøre ca kr 
480 000. På distriktets årsmøte bestemmer vi hva vi gjør med midlene. Jeg tar gjerne 
tilbakemeldinger allerede nå på hva din klubb mener om dette.  

5. Norsk Rotary Forum (Norfo) endrer navnet som er registrert i 
Brønnøysundregistrene. Det gjør også vårt distrikt som i dag heter Distrikt D2310 av 
Rotary International. Nytt navn på Norfo vil bli Rotary Forum Norge og nytt navn på 
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vårt distrikt blir Rotary Distrikt 2310. Da har vi tilsvarende navn som de øvrige 
distriktene i Norge. 

6. NRK TV-aksjonen er årsak til navneendring. Rotary i Norge søker om TV-aksjon 2020 
og har svært positive signaler. Distrikt 2310 og sonens representant er vår 
Poliogeneral Bjørg Månum Andersson.  Vi må sammen krysse fingrene for at vi lykkes 
med dette prosjektet, da blir Rotary kjent over hele Norge og End Polio Now vil bli 
tilført store midler. En slik aksjon vil bli lagt merke til internasjonalt! 

7. Siste sak fra Vårmøtet: Det er et ønske fra samtlige distriktsguvernører i Norge at vi 
kan avslutte distribusjonen av bladet Rotary Norden i papirform. Nettokost pr 
medlem som mottar bladet er nesten kr 60,- pr år. Når vi nå forsøker å redusere 
kostnadene i organisasjonen så er dette et innsparingspunkt som vil gi direkte 
resultat. Det dekkes av kontingenten vi alle betaler. Dette er penger vi enkelt kan 
spare ved å motta bladet på epost. Du som rotarianer kan endre ditt eget 
abonnement. Du som president kan oppfordre klubbens medlemmer til å gå digitalt. 
På forhånd takk for innsatsen. 

 

CLUB VISION (CV) 
(CV er omtalt på websiden: LES HER! ) 
 
Club Vision er beskrevet i flere tidligere månedsbrev. Derfor ikke mer her, men jeg gjentar 
spørsmålet: 

Vil du bli fasilitator for Club Vision? 
Distriktet trenger et antall erfarne og interesserte rotarianere som fasilitatorer for 
Club Vision. En fasilitator i denne sammenheng er en, av flere aktive rotarianere, som bistår 

ved gjennomføring av CV prosessen i en klubb. Det er en fordel 
med generell erfaring fra organisasjonsarbeid og ledelse. 
Fasilitatorene vil få anledning til å medvirke i workshops og 

strategiprosesser i klubber rundt i distriktet. Man får utvidet sitt nettverk, får innsikt i ulike 
klubber, og det er morsomt og spennende. Vi har en klubb som har meldt seg til distriktets 
pilotklubb for å gjennomføre prosessen.  
Opplæring som fasilitator blir gjennomført av distrikttrener og tid blir avtalt. Vi satser på å få 
et såpass stort korps at belastningen på den enkelte ikke skal bli stor.  
Ta gjerne kontakt med meg eller Distrikttrener Tor Petter Gulbrandsen på 
epost tpgulb@online.no. 

ROTARYS INTERNASJONALE SOMMERLEIRE 
Rotarys internasjonale sommerleire sommeren 2019! Det har kommet mange gode tilbud 
om å delta på sommerleire i mer enn 70 leire/camper i mange forskjellige land. Et fantastisk 
tilbud til ungdom som vi benytter for lite. LES OM SOMMERLEIRE HER! 
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TIL SLUTT 
Nå er påskeferien rett rundt hjørnet. Som nevnt over så reiser vi til Mexico. Uansett hvor du 
har tenkt deg, om det er til fjord eller fjell, om det er hjemmepåske eller utenlandspåske så 
sender jeg mine beste ønsker til deg og alle dine. 🐥GOD PÅSKE 🐣 
 
Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 404 00 934 
eller svein@rnf.no.  

 

 

Rotaryhilsen fra  

Svein Eystein  


