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INNLEDNING  

Rotarybevegelsen 
 
Helt siden starten for mer enn 100 år siden har Rotarys formål vært ”Service Above Self” eller «å gagne 
andre»! Varemerket vårt, hjulet, symboliserer bevegelse, rotasjon og nytte. Som rotarianere skal vi lære våre 
medmennesker å kjenne, men også søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som 
samfunnsborgere, ved bl.a. å stille høye etiske krav til oss selv. Rotarianere viser respekt og forståelse for alt 
nyttig arbeid. Medlemmene er kvinner og menn som representerer sine yrker på en verdig måte. De har bred 
yrkesmessig bakgrunn og erfaring fra privat eller offentlig virksomhet.   
 
Rotary ble stiftet i 1905 av Paul Harris. Rotary arbeider bl.a. for internasjonal forståelse, samhold og fred. 
Rotary er en verdensomspennende yrkesorganisasjon med over 1,2 millioner medlemmer i mer enn 34.000 
klubber i 200 land. Det organisatoriske fundamentet i Rotary er de lokale klubbene, der arbeid og ansvar 
roterer. Som Nordens eldste og største rotaryklubb har Oslo Rotary Klubb et spesielt ansvar for å videreføre 
Rotarys tradisjon og formål. 
 
RI President Ian H.S. Riseley sitt motto for 2017-18 er  
«Rotary: Making a Difference»!  
  

OSLO ROTARY KLUBB 
 
Kristiania Rotary Klubb hadde sitt første møte 13. oktober 1921 der det ble valgt president og sekretær. De 
møttes så 23. februar 1922 for konstituering. Fadderklubb var Fort Dodge Rotary Club, Iowa, USA og klubben 
vår fikk sitt Charter 1. juni 1922. Vi er således den eldste klubben i Norden. I 1924 skiftet klubben navn som 
byen forøvrig, til Oslo Rotary Klubb.     

Oslo Rotary Klubb har gode tradisjoner og aktiviteter som gjør oss til en berikende og interessant klubb å 
være medlem av. Et mangfold av aktive, interesserte og ressurssterke medlemmer på et yrkesmessig 
høyt nivå, er klubbens aktivum – helt uavhengig av alder. Innholdsrike klubbmøter gir oss kunnskap og 
forståelse og øker vår innsikt på tvers av fagfelt og bakgrunn.  Rotary var - og er - et yrkesnettverk der 
kontakter kan knyttes!  Komitémøtene er også av stor betydning. Det er gjerne i komitéarbeidet at nære 
relasjoner knyttes og det bidrar til et trivelig klubbmiljø.  
 
En flott fordel ved Rotary-medlemskap er å være en del av et globalt nettverk, der du alltid er velkommen! 
Nettstedet www.rotary.org/myrotary og funksjonen Club Finder, gir informasjon om alle verdens klubber. 
Du kan også søke etter rotaryklubber med RI sin mobil app. 
 
Vi skal jobbe sammen for å løfte Rotarys verdier frem i lyset og formidle merverdien av å være medlem i Oslo 
Rotary Klubb til både medlemmene og samfunnet rundt oss. Distriktsguvernør Stig Asmussen fremhever 
noen av de gledene et medlemskap i Rotary gir; 
  

• vennskap - gjennom møter med samfunnsengasjerte medlemmer, 

• glede – over å utrette noe i meningsfulle samfunnsprosjekter, 

• personlig utvikling - gjennom å påta seg lederverv og oppgaver,  

• yrkesnettverk – som kan bidra til forretningsutvikling,  

• og det viktigste – Rotary gir en mulighet til å gjøre en forskjell i verden!    

Les mer fra Distriktsguvernør Stig Asmussen på hans nye blogg:  
https://guvernorbloggen.blog/2017/05/20/rotary-making-a-difference/  

http://www.rotary.org/myrotary
https://guvernorbloggen.blog/2017/05/20/rotary-making-a-difference/
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Rekruttering av nye medlemmer og utvikling av medlemmene som rotarianere er som alltid en prioritert 
oppgave i klubben. Rotary er en yrkesorganisasjon der en mest mulig variert yrkesbakgrunn er ønskelig.  

 

Organisering 
Oslo Rotary Klubb (ORK) er organisert iht. lederskapsplanen i Rotary International. Klubben ledes i 2017-2018 av 
følgende styre: 
 
President    Torhild Hallre 
Past President /visepresident  Liv Sæteren 
Visepresident    Tom Scharning 
Økonomiansvarlig   Hans E. Aanonsen 
Styresekretær    Vidar Milde 
Styremedlem    Kristin Riddervold Mourud 
Styremedlem    Ian Kenworthy 
Styremedlem    Anne-Regine Bakstad 
Incoming President   Jens Petter Heyerdahl 
 
Alle komitéledere møtes i Klubbsamråd 2-3 ganger pr. år og inngår i ledergruppen i klubben. Oslo Rotary 
Klubbs medlem Roar Gudding er engasjert som fast klubbsekretær. Klubbens e-post adresse er; 
oslo@rotary.no Klubbsekretæren deltar i styremøtene, uten stemmerett. Klubben har ekstern hjelp til 
regnskapsførsel.  Klubbens adresse er Stortingsgt. 28, 0161 Oslo.  

Medlemmer  
Medlemstallet de senere år har vært +/- 200 medlemmer og det ønsker vi å beholde. Andelen kvinnelige 
medlemmer er i dag ca. 26 %, noe vi gjerne vil skal øke. Det samme gjelder nye medlemmer i 40- og 50-årene 
og gjerne flere med bakgrunn fra andre kulturer. Alle klubbmedlemmer kan fremme forslag om nye 
medlemmer og klubben har opptak i mai og november måned.    

Møter 
Oslo Rotary Klubb har sine medlemsmøter torsdager kl. 12-13. Serveringen starter ca. kl. 11.30 (kan variere) 
og møtet settes kl. 12.15 presis. Nytt i år vil være at fra september 2017 til mars 2018 vil vi ha et utvidet 
program, det vil si at klubbmøtene varer 60 minutter.  Dette er et initiativ for at vi skal bli bedre kjent oss 
imellom, men også med RI, distriktsaktiviteter og ikke minst hva som skjer i egen klubb, i styret og i 
komiteene.  Møtene settes da kl. 12:00, men både 3 min. og foredrag holdes som vanlig fra ca. 12:20. Møtet 
avsluttes som alltid presis kl. 13.00. Møtested er: Stortingsgaten 28, 2. etg. 

Viktige datoer i 2017-2018: 
Klubbsamråd (kick-off 2017-2018) Tirsdag 20. juni 2017 
Presidentskifte   Torsdag 22. juni 2017 
Guvernørskifte   Torsdag 29. juni 2017 
Golf-turnering   Tirsdag 22. august 2017 
NB! 60-min. klubbmøter   Torsdag 7/9-2017 t.o.m. torsdag 1/3-2018 
Nominasjon og Årsmøte   Torsdag 28. september 2017  
   (Nominasjon av Styret 2018-2019 og President 2019-2020)  
Valg Torsdag 26. oktober 2017  

(Valg av Styret 2018-2019 og President 2019-2020) 
Past Presidents Dinner Forslag: Torsdag 28. september 2017  
D2310 Distriktskonferanse Lørdag 28. oktober 2017 på UBC  
Medlemsopptak Høst 2017  Torsdag 09. november 2017  
Get-together (årets nye medl.)  Torsdag 09. november 2017 
Julemøte    Torsdag 21. desember 2017 
Medlemsopptak Vår 2018  Torsdag 3. mai 2018 
Presidentskifte 2018-19   Torsdag 21. juni 2018 
Sommerfest 2018   Forslag Torsdag 14. juni 2018 

mailto:oslo@rotary.no
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Rotary på nett og sosiale medier:  
www.oslorotary.no   Oslo Rotary Klubb  www.d2310.rotary.no  Distrikt D2310 
www.rotary.no   Rotary i Norge  www.rotary.org  Rotary International 
www.rotaract.no  Rotaract i Norge  
 

Facebook-grupper 
• Oslo Rotary Klubb 

• D2310 

• Rotary i Norge 

• Rotary International 

• End Polio Now    

• Rotary International presidents 

• Rotary Peace Centers 

• Rotary Reconnect 

• Rotaract / Interact 
 

Blogger 
• Rotary Voices & End Polio Now 

 
 

Twitter 
• Rotary International 
• End Polio Now 
• Rotaract 
 

LinkedIn 
• Rotary International 
• Rotary Peace Fellowships 
• Rotary Reconnect 
• Rotary Youth Exchange 
 

 

Distrikt 2310  
Oslo Rotary Klubb tilhører distrikt 2310 i Rotary International. Det er 52 klubber i vårt distrikt (Oslo, Asker, 
Bærum og Buskerud) med totalt ca. 2.150 medlemmer. Distriktsorganisasjonen i D2310 er en serviceenhet 
for driften av klubbene. Distriktet organiserer noen fellesaktiviteter på regionalt og internasjonalt nivå, 
herunder RYLA og End Polio Now aktiviteter. Hvert distrikt har sin Guvernør og for 2017-2018 er det vårt 
medlem Stig Asmussen som er DG i Distrikt 2310.  Oslo Rotary Klubb har, på vegne av distriktet, ansvar for å 
planlegge og gjennomføre Distriktskonferansen 28. oktober 2017 ettersom vi har guvernøren i inneværende 
år. Vi har en egen Guvernørkomité, men mange av klubbens medlemmer vil bli involvert i dette arbeidet.  

 

Rotary International – Rotary: Making a Difference 
RI-president Ian H.S. Riseley’s motto for 2017-2018 er «Rotary: Making a Difference»! RI-presidenten har 
mange og ambisiøse mål for rotaryåret og alle klubber skal løfte i fellesskap innen de tre definerte strategiske 
områdene.  
 
The Rotary Foundation (TRF) er 100 år i 2017 og markeringen har pågått fra høsten 2016.  Den vies ekstra 
stor oppmerksomhet under The Rotary Convention i Atlanta, Georgia 10-14. juni 2017.  
 
Rotary er i positiv endring og Council on Legislation har i 2016 vedtatt nye retningslinjer for kvalifikasjoner 
for medlemskap og fleksibilitet i klubbens møteform, møtefrekvens og fremmøteregler.  Dette gir oss 
valgfrihet til å finne gode rammer for våre møter, tilpasset våre egne behov. Fremmøteregistrering blir 
mindre viktig, mens engasjementet i klubbene skal følges opp.  Dette ønsker RI å måle i omfang og har gitt 
oss konkrete mål å velge fra for det kommende året.  
 

Mål for Oslo Rotary Klubb i 2017-2018        
Målene for Oslo Rotary Klubb 2017-2018 er derfor direkte sammenfallende med føringene fra Rotary 
International og distriktet, tilpasset situasjonen i vår egen klubb.  Rotarys hedersutmerkelse for dette 
året vil gå til klubber som fullfører aktiviteter innen de følgende 3 strategiske områdene;  
  

• støtte og styrke klubbene 

• fokusere på og øke humanitære innsatser 

• forsterke Rotarys omdømme og allmennhetens kjennskap til Rotary.  

http://www.oslorotary.no/
http://www.d2310.rotary.no/
http://www.rotary.no/
http://www.rotary.org/
http://www.rotaract.no/
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Klubbene skal ta i bruk det nye nettbaserte styringsverktøyet Rotary Club Central. Vi har satt 10 konkrete 
mål med utgangspunkt i eget ståsted.  Målene er fordelt i relevante komiteer. Våre prestasjoner følges 
opp via valgte mål, registrert i Club Central og/eller i Rotary Showcase.  Det vises til RI President Ian H.S. 
Riseley Presidential Theme & Citation.  
 

Samtidig er følgende stikkord viktige for året; Forbedre (fornye og forenkle klubbarbeidet), Forene (forene 

gode klubbressurser, bli bedre kjent, ha det gøy), Forynge (nettverksbygging med morgendagens 

næringsliv, de unge ledertalentene, ta opp «grupper» av nye medlemmer). Og så Formidle alt dette – innad 

og utad! Det betyr at flere aktiviteter i løpet av året vil kobles mot denne visjonen; Forbedre - Forene - 

Forynge & Formidle!   

Arbeid i komiteene 
Alle medlemmer i Oslo Rotary Klubb innehar verv, enten i styret eller i komiteer. Noen har også tillitsverv på 
distriktsnivå eller nasjonalt i NORFO, Norsk Rotary Forum. Vi har 20 komiteer for året 2017-18 (inkl. 
spesialgruppen IT & Nye plattformer). Styret oppnevner lederne for komiteene og i komitésammensetningen 
legges det vekt på noe kontinuitet blant medlemmene. Komitéledere møtes i klubbsamråd 2-3 ganger pr. år.  

Komitémøtene er viktige for å løse konkrete oppgaver, men også for å bli bedre kjent med andre i klubben. 
Sett av tid til gode diskusjoner og vær aktiv i din komité! Det forventes at alle bidrar og ikke minst at man gir 
beskjeder om møtedeltakelse eller forfall. 

Det bør holdes min. 4 komitémøter i året. Møtene holdes vanligvis hjemme hos medlemmer som har 
anledning til det. Servering på møtene bestemmes av vertskapet og den kan gjerne være enkel. Det viktigste 
er å lage en hyggelig ramme og at man kommer sammen. Ved rotasjon og deltakelse i forskjellige komitéer 
gir dette reell nettverksbygging oss imellom. 

Noen komitéer har løpende oppgaver, inkl. vaktordninger. De fleste komiteene har funksjonstid lik Rotary-
året, dvs. 1/7-30/6, men enkelte komitéer har oppgaver som gjør det nødvendig å starte arbeidet tidligere. 
Samarbeid er nyttig og nødvendig for å løse oppgavene i klubben på en god måte, så det oppfordres til å 
samarbeide mye mer på tvers.  
 
Komitémøter kan holdes i etterkant av klubbmøtene, såkalte 13.05-møter. Deltakelse på alle komitémøter 
med en varighet på minst 30 minutter godkjennes som fremmøte. Referat med navn på deltakerne er 
grunnlaget for registrering av fremmøte. Fremmøte i andre klubber registreres ved mail til sekretariatet; 
oslo@rotary.no. Det kan søkes permisjon (for eks. ved langvarige utenlandsopphold eller av helsemessige 
årsaker). Permisjonen varer i inneværende rotaryår.  

Komitélederne er ansvarlig for innkalling, at det skrives korte referater samt en «årsrapport» som skal være 
ajourført i god tid før utløp av rotaryåret (sendes til styrekontakt, president og klubbsekretær). Denne 
rapporten danner grunnlag for videre arbeid. Møtedatoer sendes klubbsekretær slik at de kommer på 
Ukeseddelen. Komiteene velger selv arbeidsform (deleger oppgaver så belastningen på lederen blir 
akseptabel). Referater sendes til sekretariatet, oslo@rotary.no for arkiv og fremmøteregistrering.  

Styret informeres om arbeidet i komiteene via styrekontaktene. Informasjon til klubbens medlemmer om 
felles tilbud og aktiviteter kan skje via ukeseddelen; eventuelt i korte innlegg på et klubbmøte. Begge deler 
må avklares på forhånd.  

Komiteenes prosjekter skal være selvfinansierende, men for enkelte komitéer kan det være aktuelt å søke 
styret om økonomisk støtte til spesielle prosjekter mv. Slik søknad må sendes så tidlig som mulig i Rotary-
året, slik at hvis den bevilges, kan inkluderes i budsjettet som legges fram på klubbens årsmøte i september.  

mailto:oslo@rotary.no
mailto:oslo@rotary.no
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Komitéer som arrangerer aktiviteter som medfører inntekter/utgifter skal benytte klubbens driftskonto. 
Godkjente prosjekter kan få prosjektkontonummer hos regnskapsfører. Oslo Rotary Klubb er pliktig til å 
etterleve reglene om skatt og avgifter for sin drift. NB! Vi samler alle mva-utlegg på distriktsnivå! All 
godtgjørelse av evt. utlegg, skal skje mot originalbilag/faktura. 

Det er seks forskjellige tjenestegrener i Rotarys komitéstruktur. For 2017-18 ser komitéstrukturen slik ut 
(ungdomstjenesten er lagt sammen med International & TRF). 
 

 
 
 

Komitéer innen KLUBBADMINISTRASJON 

1)  VELKOMSTKOMITEEN (Vaktordning) 

Leder:  Per Bach  
Styrekontakt:  Anne-Regine Bakstad 

Visjon:  ORK’s klubbmøte = ukens viktigste lunsjmøte!  
Mål: Medlemmer og gjester skal bli best mulig tatt imot på våre klubbmøter. 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem for opptak i løpet av året.   

Velkomstkomiteen har en særs viktig vertskapsrolle i klubben. Smil og god service skaper stemning og 
bidrar til vårt gode renommé. Alle skal føle seg velkommen og ivaretatt når de er i vår klubb. Vær kreative! 

Komiteen sørger for praktiske og administrative oppgaver ved klubbmøtene, det innbefatter; 

• Ønske medlemmer og gjester Velkommen!  

• Ivareta fremmøteregistrering inkl. gjestebok/gjestekort. 

• Fordele ukeseddel og annet skriftlig materiell på bordene 

• Sette frem og rydde vekk klubbutstyr (PC, talerstol, banner, lys etc.) 

• Tilrettelegge for presidenten (gjestelister, gaver etc.) 

• Salg av Rotary merker og evt. annet materiell 

• Håndtere lageret av navneskilt (nye i år) 

• Utdeling av klubbens publikasjoner til medlemmer.  

Nytt: Velkomstkomiteen har ikke ansvar for at teknikk (PC, lyd og bilde) fungerer, men at det sette frem og 
kobles opp. Komiteen har minimum to vakthavende personer tilstede (og en reservevakt). Disse bærer 
Velkommen-skilt. Presidenten informeres om evt. utenlandske gjester og andre som bør få spesiell 
oppmerksomhet. Internasjonale gjester kobles hvis mulig til et relevant medlem for samtale før møtestart.  
Tydelig utfylt (blokkbokstaver) gjesteliste leveres til presidenten 5 min. før møtestart.  

KOMITÉSAMMENSETNING 2017-18 Versjon THA/18. Febr 2017

Club Administration Membership Public Relations Service Projects District / Rotary Foundation

Velkomst (Vaktordn.) Medlem Ekstern komm/PR Kultur Guvernør inkl. Distriktkonf.

Program (Delvis vaktordn.) Vennskap & Fadder Ny: Intern komm/opplæring Oslo & ORK Jubileum! Ungdom & Rotaract

3-minutter (Delvis vaktordn.) Seremoni Ny: IT & Nye plattformer Samfunn Internasjonal - TRF

Lov & Finans Ny: Utflukt & Fest Ny: Nettverk & Møteplasser

Råd & Valg inkl. Fornying

Klubblunsj (Vaktordn.)
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Funksjonstid for komiteen er 1. juli til 30. juni, men overlapp med påtroppende må skje, slik at sommer-
vaktliste foreligger før 1. juli.  Komiteen har nær kontakt med President, sekretariat og med intendanten i 
Stg. 28, og samspiller særlig med Programkomité, Lunsjkomité og Vennskapskomite.  
 

2) PROGRAMKOMITEEN (Vaktordning) 

Leder:  Ira Hebold Haraldsen 
Styrekontakt:    Ian W. Kenworthy 

Visjon:  Oslo Rotary Klubb har en attraktiv talerstol! 
Mål: Videreføre tradisjonen med engasjerende hovedforedrag. 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året! 

Oslo Rotary Klubb er kjent for sine interessante og engasjerende hovedforedrag. Programkomiteens 
hovedmål er å videreføre denne tradisjonen. Foredragene er av stor betydning for trivsel i klubben. 
Medlemmene møter i visshet om at foredragene har interessante temaer og høy kvalitet. Informasjon om 
tema og foredragsholder kunngjøres på nett og i ukesedler.  
 

• Bredt og variert program med temaer fra samfunnsliv, næringsliv, politikk, kultur og vitenskap.  

• Yrkes-/egoforedrag fra nye medlemmer (Vennskaps- og Fadderkomiteen har ansvaret for disse.) 

• Enkelte møter har spesielt program. (Komiteen avklarer med styret om sitt ansvar på disse.) 

• Alltid en reserveløsning dersom foredragsholderen skulle ha forfall.  

• Gjøre klare avtaler med foredragsholderen om tidsbruk, teknikk, andre hensyn.   

• Følge opp at en evt. PP-presentasjon sendes oss dagen før møtet! 

• Avklare om presentasjonen kan distribueres internt i klubben? 

Komiteen oppfordres til å utprøve nye rammer og opplegg for program i møtene, som f.eks. en debatt som 
kan aktivisere medlemmene eller kanskje to innledere (egne medlemmer?) med motstridende 
synspunkter? Det er fint hvis klubbens medlemmer kommer med innspill til foredragsholdere eller temaer, 
så dette bør tidvis annonseres.  

Programkomiteen er sammen med presidenten vertskap for foredragsholderen (klubbens hovedgjest) før, 
under og etter møtet. Programkomiteen har derfor vaktordning med en tilstede som styrets kontaktperson 
den dagen.  Programkomiteen sender en kort, skriftlig presentasjon av foredragsholderen til presidenten i 
god tid før møtet. Presidenten introduserer. Foredraget begynner senest kl. 12.30 og varer i ca. 25 minutter 
slik at det kan åpnes opp for spørsmål de siste minuttene. Foredragsholderen skal informeres om at våre 
møter alltid slutter presis kl. 13:00. 

Programkomiteen har ansvar for programmet fra og med 24. august 2017 og til og med 16. august 2018. 
Det lages en programplan som jevnlig sendes sekretariatet og de nærmeste ukenes program legges ut på 
klubbens hjemmeside, evt. Facebook siden.   

Særlig samspill med: 3-minutterkomiteen, Vennskaps og Fadderkomiteen (for yrkesforedrag), IT-ansvarlige. 
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3)  3-MINUTTERKOMITEEN (delvis vaktordning) 

Leder:  Karen Alette Melander 
Styrekontakt: Vidar Milde 

Visjon:  3-minutter til inspirasjon/ettertanke! 
Mål: Alltid en 3-min klar 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  
 
Medlemmenes egen kanal for kort meningsytring eller informasjon. En 3-minutter er kun 3 minutter!  
 

• Vise klubbens mangfold i form av kompetanse, bakgrunn, interesser o.l.  

• Temavalg er fritt, fra arbeidshverdag, yrke, eller kåseri eller appell om noe man brenner for.  

• Evt. kommentarer til noe dagsaktuelt, kanskje i en provoserende form.  

• Eller den kan gi informasjon om Rotary (organisatoriske forhold, planer eller utfordringer) 
 
Det er viktig at nye medlemmer tidlig holder en 3-minutter. Komiteen balanserer en fast plan med 
fleksibilitet slik at den kan endres. Det er ikke krav til 3-min. innlegg i juli måned, men en god historie er 
alltid hyggelig!  Temaet for en 3-mininutter kunngjøres ikke, men ansvarlig person listes på ukeseddelen. 
Samspiller særlig med Programkomiteen. 
 

4) LOV- OG FINANSKOMITEEN 

Leder:   Hans Christian Bugge 
Styrekontakt: Hans E. Aanonsen 

Visjon:   Allting i orden! 
Mål: Gjeldende lover/vedtekter lett tilgjengelig 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  

Lover og vedtekter  
Påse at lover og vedtekter i Oslo Rotary Klubb er i samsvar med Rotary International’s gjeldende regelverk 
og at de er oppdaterte og tilgjengelige på intern web. Ved behov for å endre egne lover eller vedtekter skal 
komiteen fremlegge forslag til lovendringene for styret, som så fremlegger dette for klubbens årsmøte i 
september.   

Komiteen er klubbens kompetanseorgan i juridiske spørsmål og kan forelegges problemstillinger av juridisk 
karakter til uttalelse. Dette kan gjelde tolking av klubbens lover eller øvrig regelverk.  

Økonomi og finans 
Komiteen er styrets rådgiver i saker som gjelder klubbens økonomistyring og finansforvaltning. Komiteen 
har en kontrollerfunksjon og fører tilsyn med regnskap og de økonomiske disposisjoner i klubben. 
Kontrollen omfatter både budsjetter og regnskaper for klubben samt større enkeltprosjekter som 
iverksettes innenfor de enkelte komitéer, herunder Musikkurset. 

Komiteen skal i samråd med styret påse at klubbens fond og midler til enhver tid er anbrakt på en forsvarlig 
måte, og at utviklingen klart vises ved løpende regnskap. Komiteen er ansvarlig for revisjon av regnskapene 
og for det formål skal komiteen nedsette et revisjonsutvalg blant klubbens medlemmer. Komiteen skal påse 
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at styret presenterer sin årsrapport med regnskap på en god og korrekt måte. 

Komiteen skal først og fremst samhandle med styret og styrets økonomiansvarlige. Styret har ansvar for å 
redegjøre for regnskapsstatus i forhold til budsjett i kvartalsvise rapporter som Presidenten sender til leder 
av Lov- og finanskomiteen.  

Komiteens har normal funksjonstid, dvs. fra 1. juli til 30. juni, men er likevel ansvarlig for å følge prosessen i 
regnskapsåret med forberedelsene til budsjett i juli/august og frem til godkjennelsen av regnskapet i 
september etterfølgende år.  Styret må derfor sikre den nødvendige kontinuitet blant medlemmene og 
komitélederen må bidra til at etterfølgende komité settes i stand til å fullføre prosessen. 

 

5) RÅD- OG VALGKOMITEEN 
 
Leder:  Liv Sæteren 

Visjon:  Kontinuerlig god klubbledelse! 
Mål: Alltid klarerte lederkandidater 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året. 
Mål 3)  Definere min. 3 områder for forenkling av driften av klubben.  

Komiteen skal fremme forslag til nytt styre og nye presidenter i klubben.  På nominasjonsmøtet i 
september fremmes forslag til medlemmer av styret for 2018-2019. Komiteen fremmer forslaget i samråd 
med Incoming President.  På samme nominasjonsmøte i september 2017 legges forslag til president for 
Rotaryåret 2019-2020 frem.   

Komiteen skal videre fungere som råd for styret og presidenten når det gjelder strategiske overveielser, 
ikke minst når det gjelder beslutninger av langsiktig karakter.  Den skal også gi råd i spesielle saker, 
herunder ved utnevnelse av Paul Harris Fellow, samt spørsmål om honnør- og æresmedlemskap.  

Nytt: Råd- og Valgkomiteen får et ekstra mandat i 2017-18 til å se på hvordan vi kan fornye og forenkle 
klubben, det være seg image, drift, form eller ledelse. Komiteen vil ha et tett samarbeid med styret og med 
spesialgruppen som vurderer klubblokaliteter.  

6) LUNSJKOMITÉ (Vaktordning) 

Leder:   Jon Fodstad 
Styrekontakt:  Vidar Milde  

Visjon:  ORK’s klubbmøte = ukens viktigste lunsjmøte! (Samme som Velkomstkomiteen) 
Mål:  Skape hyggelige rammer rundt serveringen i klubbmøtene.  Vær kreative! 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  

Lunsjkomiteen har ansvar for klargjøring for bevertningen i klubbmøtene.  Det vil si å sørge for mat og 
drikke, sette frem dette og at bordene ryddes (av alle medlemmer) samt at servise settes til oppvask. 
Komiteen bestiller hos underleverandør og melder salget til styret v/økonomiansvarlig. All betaling skjer 
med klubbens betalingsterminal eller Vipps.   
Komiteen har vaktordning der 2 medlemmer møter på hvert klubbmøte fra kl 11.15. 
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Komitéer vedr. MEDLEMSSKAP 

7) MEDLEMSKOMITEEN 

Leder:  Lisbet Natland 
Styrekontakt:  Tom Scharning 

Visjon:  Foryngelse i Oslo Rotary Klubb 
Mål: Klubben tar opp 8 nye medlemmer i løpet av året 
  ORK opprettholder et antall medlemmer på ca. 200  
Mål 2)  Foreslå selv min. 1 nytt medlem i løpet av året 

Medlemskomiteen skal ha en proaktiv rolle for medlemsverving og medlemsutvikling, slik at vi opprettholder 
mangfoldet av yrkesaktive, interesserte og ressurssterke medlemmer i et antall på ca. 200.   Det er ønskelig 
med større kulturelt mangfold i klubben og kvinneandelen bør økes. Årsmøtet vedtok i 2016 nye 
opptaksregler slik at kun 25% av de nye i ethvert medlemsopptak kan være over 60 år. Dette gjelder også ved 
overføring av medlemskap fra andre klubber.  

Komiteen oppfordrer jevnlig alle medlemmer til å forespørre og fremme gode kandidater.  Komiteen 
planlegger medlemsopptakene i mai og november, dvs. tar imot forslag til kandidater og legger de frem for 
Styret. De lager tidsplan for opptaksprosessene og meddeler styret og klubbsekretær i god tid, slik at det kan 
annonseres i klubben. Komiteen har også et ansvar for klassifikasjonstildeling og overvåke at vi tilstreber et 
representativt tverrsnitt av nærings- og samfunnsliv blant våre medlemmer.  

Praktisk ansvar før/under opptak: Ferdigstille velkomstinformasjon som gis nye medlemmer ved opptak. 
Koordinere med Seremonikomiteen.  Komitéleder deltar på velkomstlunsjen før opptaket.  

Særlig samspill med Seremonikomité og Vennskaps- og Fadderkomiteen.   
Smarte Linker: https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership  
 

8) VENNSKAPS- OG FADDERKOMITEEN 

Leder:   Elisabeth Steenstrup 
Styrekontakt: Kristin Riddervold Mourud 

Visjon:  Trivsel hos alle medlemmer! 
Mål: 1) Alle nye holder yrkesforedrag ila året.  2) Holde kontakt med klubbens eldste. 
Mål 3)   Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  

Hovedansvar for at nye medlemmer blir integrert i klubben på en god og positiv måte! 
Nytt i år: Sørge for at Yrkesforedragene holdes (Get-together er lagt til Seremonikomiteen.) 
Sammenstille og distribuere info om fadderrollen og veilede Faddere i hva som forventes av dem.  
Bidra til at medlemmer som trenger litt ekstra mellommenneskelig kontakt eller omsorg får det. 

Oppfølging av faddere slik at de sørger for at nyere medlemmene trives, er det viktigste komiteen gjør.  
Komitémedlemmene bør ha «ekstra antenner» for å fange opp hvis noen ser ut til å «falle utenfor», bli 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership
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borte fra møtene, eller andre signaler på at folk ikke trives. Dette forutsetter at komiteen blir informert om 
hendelser som ikke er allment kjent. Komiteen vurderer hvordan oppfølging skal skje og av hvem (telefon 
eller e-post? besøk? blomst?). Følge opp at fadderne tar affære når nødvendig både med de nye og evt. de 
som uteblir. Komiteen må også vurdere om presidenten skal informeres.   

Yrkesforedragene sorterer i år under komiteens ansvar. Sørg for at disse blir holdt i rimelig tid etter 
medlemsopptak. Når tidspunkt er fastlagt, informeres faddere, slik at de bistår/støtter medlemmet litt 
ekstra denne dagen.  Samspill med Programkomiteen!  

Videre har komiteen ansvaret for å assistere våre eldste seniormedlemmer, evt. andre som måtte ha 
særskilte behov, med transport til møtene. Dette kan skje med egen bil, eller ved bruk av medlemmets TT-
kort, eller evt. skaffe egnet taxi-transport. Mange av våre seniorer har bidratt sterkt til utvikling av klubben 
og vi vil vise at vi setter pris på det!  
 

9) SEREMONIKOMITEEN   

Leder:  Arne Mathisen 
Styrekontakt: Kristin Riddervold Mourud 

Visjon:  Høytidelighet når nødvendig!  
Mål:  Videreføre seremoni-tradisjonene ved Opptak, Get-together (nytt) og Julemøte 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  
 
Oslo Rotary Klubb har lange tradisjoner og enkelte aktiviteter skal skje med et ekstra preg av høytidelighet 
og seremoni. Komiteen har ansvar for at slike seremonier opprettholdes og samtidig videreutvikles. 
Komiteen planlegger program og har ansvar for gjennomføring av to medlemsopptak (november og mai), 
en «Get-together» kveldssamling med bevertning for nye medlemmer og deres faddere/gjester, samt 
klubbens Julemøte. Dessuten delta når klubben har Guvernørbesøk. Seremonikomiteen bidrar også ved evt. 
andre arrangementer som bør ha et seremonielt preg, f.eks. president- og/eller guvernørskifte. 
 
Medlemsopptakene starter med en enkel lunsj for de nye og deres faddere i forkant av klubbmøtet. Her er 
President, leder for Medlemskomité og Seremoni samt evt. andre gjester. Seremonimester forklarer 
opptakets gang til de nye medlemmene og leder selve prosessen. Det innebærer; 
 

• Introduserer de nye medlemmene, med en hyggelig presentasjon om bakgrunn/karriere  

• Orienterer om deres tildelte Rotary klassifikasjon og hvem som er fadder 

• En velkomsthilsen til de nye fra et klubbmedlem og en kort tale til klubben fra en av de nye. 

• Nytt: Det er ikke foredrag ved opptak, men det kan holdes 3-min. 
 
Get-together er for alle nye medlemmer fra vår- og høstopptaket, deres faddere, styret og evt. enkelte 
komitéledere. Kveldsarrangementet holdes i hyggelige lokaler (eget budsjett). Seremonikomiteen har 
ansvar for valg av sted, invitasjon, deltakerliste og gjennomføring.  Evt. nye som ikke kan, settes på 
invitasjonslisten til neste Get-together!  
 
Julemøtet Planlegge og lede programdelen i Julemøtet, inkl. musikalsk eller annet innslag. Alle medlemmer 
og ledsagere inviteres og særskilt invitasjon går til Rotaract, Inner Wheel og ledsagere til avdøde 
medlemmer. Lag en ekstra hyggelig invitasjon og ramme om møtet. Et oppsett over forventede kostnader 
til Julemøtet sendes styret i god tid.   
 
Særlig samspill med Medlemskomité, Programkomité, Vennskaps og Fadderkomiteen og Styret.  
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10) Ny! UTFLUKT & FESTKOMITÉ 
 
Leder:  Erling Storm 
Styrekontakt: Tom Scharning 
 
Visjon:  Litt mer fest & farver i klubben! 
Mål: Skape noen sosiale arenaer for tettere vennskap 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  
 
Club Central mål: «Engasjer medlemmene i aktiviteter utenfor de vanlige klubbmøtene. Registrer dette i 
Rotary Club Central som en sosial aktivitet i klubben» For denne komiteen betyr det at arrangementer inkl. 
Golf-turneringen skal registreres.   
 
Den tidligere reisekomiteen har erfart at det er vanskelig å få folk til å melde seg til foreslåtte turer.  Den 
nye komiteen vil derfor foreslå kortere utflukter og noen festlige sammenkomster for klubbåret 2017-2018.  
Rammene og mandat for komiteen er fleksible og ikke definert, men forslag til aktiviteter inkl. 
kostnadsestimater legges frem for styret. Komiteen bistår ved Golf-turneringen (som har egen 
arrangementsgruppe).   
 
Dersom klubben ønsker en Sommerfest i 2018, har komiteen hovedansvaret for forslag, men kan gjerne 
trekke på andre ressurser i klubben/styret.  
 
Særlig samspill med Kulturkomiteen og Oslo & Jubileumskomiteen.   
 
 

Komitéer innen PR & KOMMUNIKASJON 
 

11) KOMMUNIKASJONSKOMITÉ - Ekstern 
 
Leder:  Hans Petter Bugge 
Styrekontakt: Vidar Milde 
 
Visjon:   Rotary og klubben frem i lyset! 
Mål:  Dele historier & artikler om Rotary og klubben i relevante media/plattformer 
Mål 2)   Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  
 
Club Central mål: For å styrke Rotary’s image skal RI’s Brand Guidelines følges med maler/logo motto m.v.  
Club Central mål: Oppdatere klubbaktiviteter på klubbens hjemmeside og sosiale medier og på den måten 
vise Rotarys innflytelse så vel lokalt som globalt. Rapportere på begge mål i Rotary Club Central.  
 
Nytt i år: Kommunikasjonskomiteen er delt i to (ekstern og intern kommunikasjon).  
 
Økt kunnskap om Rotary generelt vil gi et styrket omdømme. Rotary gjør svært mye godt som ikke synes.  
Kommunikasjon Ekstern har ansvar for oppdatering av ORK’s eksterne nettsider, og presentasjon av både RI 
og klubbens aktivitet og arbeid her og på våre åpne sosiale plattformer eller andre publikasjoner. Vær 
kreative i kommunikasjonsarbeidet! 
 
Komiteen vurderer hvor og hvordan kommunikasjonsarbeidet skal gjøres, men det er viktig at komiteen 
delegerer oppgaver og ber om hjelp fra medlemmene.  Komiteen bør ha min. 2 web-redaktører som 
kjenner publiseringsverktøyet. Gjør gjerne avtaler med flere personer i klubben som kan ta bilder fra ulike 
arrangementer, twittre eller poste på klubbens Facebook side, eller skrive korte tekster for publisering.  
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Samspill særlig med komiteen for internkommunikasjon/opplæring.   
 
Smarte linker:  https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/public-relations  
Brand Center: https://brandcenter.rotary.org/en-GB  

 

12) KOMMUNIKASJONSKOMITÉ - Intern 

Leder:  Jon Axelsen  Gruppeleder IT & Nye Plattformer: Lars Trømborg 
Styrekontakt: Ian Kenworthy 

Visjon:  Stolte ORK Rotarianere! 
Mål: Øke medlemmenes kjennskap til klubbens og Rotary’s tilgjengelige info 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året  
 
Club Central Mål: Engasjere medlemmene i aktiviteter utenfor de regelmessige klubbmøtene. For denne 
komiteen, betyr dette; Sørge for at min. 10 av klubbens medlemmer (gjerne blant de nyere) deltar på 
Distriktskonferansen 28. okt. 2017. 
 
Medlemmenes egen utvikling som rotarianere en prioritert oppgave innen Rotary generelt. Økt kunnskap 
om Rotary vil bidra til mer engasjement.  Komiteen for intern kommunikasjon skal arbeide med 
informasjonsspredning, orientering og opplæring i klubben om hvor informasjonen ligger og hvilke 
muligheter medlemmene har til å bidra til egen kompetanseheving.   
 
Komiteen skal på ulike måter bidra til å gi nye medlemmer bedre forståelse av Rotarys oppgaver og 
muligheter. Komiteen kan gi intern informasjon fra klubbens talerstol, i Ukeseddelen og i sosiale medier.  
Orientere om «smart Rotary info» som My Rotary, Medlemsnett f.eks. og om Guvernørbrevene og annen 
distriktsinformasjon inkl. Rotary Academy og andre kursmuligheter.    
 
Vi trenger litt mer inspirasjon! Rotary gjør så mye godt som kan gi stolthet over å være Rotarianer! Bruk 
Rotary International’s materiell og filmer. Det kan også være info om samlinger/konferanser i regi av andre 
klubber eller distriktet som vil være av interesse for våre medlemmer.  

13) IT & Nye plattformer (spesialgruppe) 

Gruppeleder:  Lars Trømborg 

Visjon:  Alltid lys & lyd i klubbmøtene! 
Mål: Vurdere klubbens IT-plattformer eller annen digitalisering  
 
Spesialgruppen skal løpende vurdere om vi trenger mer eller annet teknisk utstyr enn det vi har og sørge 
for at dette virker. Det er bra hvis det lages en vaktordning for de første månedene av Rotaryåret for å sikre 
en god oppstart.  Lag gjerne en liste over personer som allerede kjenner utstyret vårt og dessuten bør 
gruppen sørge for også å lære opp bl.a. styrets medlemmer til å betjene PC (Lys & Lyd), evt. også et knippe 
personer fra begge kommunikasjonskomiteene. Det skal kjøpes inn back-up utstyr som pærer/kabler etc.  
   
ORK lanserer høsten 2017 en mobilapp med informasjon om medlemmer, komiteer, program og relevant 
Rotary info. Denne er i tillegg til våre eksisterende systemer.  Gruppen er støtte for styret i dette arbeidet 
og diskusjonspartner med hensyn til klubbens eksisterende IT-systemer.  

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/public-relations
https://brandcenter.rotary.org/en-GB
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Komitéer innen SERVICE og PROSJEKT 

14) KULTURKOMITEEN 

Leder:   Karl Einar Ellingsen 
Styrekontakt:  Anne-Regine Bakstad  

Visjon:  Kultur i byen & omegn = kultur i klubben 
Mål: Tilby 4-5 kulturarrangementer 
Mål 2) Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  

For året 2017-18 har komiteen fått et spisset mandat til å konsentrere seg om kulturaktiviteter. Hovedmål 
blir da å øke kunnskap og innsikt hos klubbens medlemmer om kulturattraksjoner i vårt nærområde og tilby 
aktiviteter av kulturell karakter.  Komiteen har stor frihet når det gjelder slike aktiviteter. Fortsett det gode 
arbeidet som gjøres! Kulturelle arrangementer kan være så mangt. Et opplegg som gir en tilleggsopplevelse 
(ikke bare billetter), bidrar til økt deltakelse det være seg møte med kunstnere eller ressurspersoner e.l.   

Aktivitetene skal i hovedsak være økonomisk selvbærende, men det er mulig å søke støtte til evt. 
aktiviteter for medlemmer som kombinerer faglig innhold, diskusjon og mingling/servering. 

Vårt «Musikkurs», dvs. konsertserien i klassisk musikk i regi av Harald Herresthal har vært en stor suksess 
fra starten av, både kulturelt og økonomisk. Det bidrar til å styrke vårt omdømme på en fremragende måte. 
Kurset planlegges og gjennomføres av Harald Herresthal også i 2017-18, i samarbeid med klubbens 
sekretariat og med styret. Bortsett fra å holde seg orientert, har ikke komiteen noe spesielt ansvar i denne 
forbindelse. Musikkurset har eget budsjett og regnskap som legges fram for styret. 

Sport er også kultur! Klubben har lang tradisjon med en årlig golfturnering. Det er fjorårets vinner som er 
ansvarlig for arrangementet i samarbeid med golfentusiaster i klubben. Komiteen har derfor kun til 
oppgave tilby hjelp slik at turneringen blir iverksatt. «Oslo Rotary Klubb Open» avholdes vanligvis på Drøbak 
Golfbane i august hvert år.  Dato er nå satt til 22. august 2017.  Komiteen bistår med promotering internt i 
samarbeid med Utflukt & Festkomiteen! 

Kulturkomiteen må komme raskt i gang med sitt arbeid og sørge for en glidende overgang selv om 
komiteen formelt overtar ansvaret 1. juli, slik at det er mulig å få realisert konkrete initiativ allerede tidlig 
på høsten.  

 

15) OSLO-KOMITÉ inkl. ORK Jubileum 
 
Leder:   Ola Dybvik 
Styrekontakt: Liv Sæteren 

Visjon: Med hjerte i og for byen! 
Mål: Skissere mulige jubileumsprosjekter. Lage merittliste over klubbens tidligere, synlige initiativ.   
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  
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Som byens største Rotary-klubb er det naturlig at Oslos utvikling opptar klubbens medlemmer og at klubben 
bidrar til økt innsikt og engasjement om viktige saker i byen. Oslo er en av Europas hurtigst voksende 
storbyer. God byutvikling er viktig, men endring skaper alltid debatt og engasjement.  

Komiteen identifiserer interessante og viktige spørsmål eller aktører som tipses programkomiteen. Stikkord 
kan være fremkommelighet, integrasjon, urbanisme, nye sentrumsdannelser eller andre aktuelle 
byutviklingstemaer.   

ORK har i mange år arbeidet med å identifisere konkrete prosjekter til beste for byen og vi har gjennomført 
flere synlige initiativ i bybildet, nå sist veggmaleriet i Oslogate.  Komiteen bør orientere klubbens medlemmer 
om de synlige gaver/initiativ klubben har bidratt til eller iverksatt opp igjennom årene og presentere en liste 
over disse (kan bidra som underlag for jubileumsboken vår).   

I 2021-2022 feirer Oslo Rotary Klubb 100 år og komiteen starter i inneværende år arbeidet med å se på 
hvordan klubben kunne ønske å markere dette og hva slags gave klubben kunne tenke seg å gi - til byen og 
til seg selv. For 2017-2018 er vi kun på forslagsstadiet mht. jubileumsfeiring. Det må være bred forankring i 
styret og blant klubbens medlemmer vedrørende eventuelle større prosjekter som komiteen ønsker å 
engasjere ORK i og en jubileumsgave må ha samme gode oppslutning.   

16) SAMFUNNSKOMITEEN 
 
Leder:   Trond Lien 
Styrekontakt: Kristin Riddervold Mourud 

Visjon: Virkeliggjøre «Service above selv!» 
Mål: Identifisere nye aktiviteter i lokalmiljøet som støtter opp om jobbmuligheter for de involverte.  
Mål 2) Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  

Samfunnskomiteen er et svært viktig talerør og premissgiver internt for våre engasjementer i lokalsamfunnet 
for å gagne andre. Vi er ikke «best i klassen» på prosjekter av samfunnsnyttig art. Komiteen utfordres til å 
identifisere aktiviteter som kan støtte opp om RI-presidentens motto for året, som er: «Rotary: Making a 
difference!» Dette kan enten gjøres gjennom egne ORK aktiviteter eller i samarbeid med andre klubber i 
distrikt 2310. Det er viktig at man forsøker å finne aktiviteter/prosjekter som vekker begeistring og 
oppslutning fra klubbens medlemmer, og ikke kun delta som økonomisk partner. Erfaringsmessig har dette 
vært tiltak som kan forankres i medlemmenes yrkeserfaring eller engasjement, evt. til RI’s fokusområder, 
eksempelvis Polio Plus.  

ORK har tradisjon med å gi arbeidslivsinformasjon/yrkesveiledning på Oslo Handelsgymnasium. Det ønsker 
vi å videreføre. Andre, nye tiltak som bidrar til at en definert målgruppe får bedre arbeidslivsinnsikt eller blir 
bedre i stand til å skaffe seg arbeid iht. kompetanse, er å foretrekke fremfor kun bidrag.  

I 2016 støttet vi initiativet Fotballstiftelsens Gatelag (for rusavhengige).  Se: www.fotballstiftelsen.no. Vi bidro 
med innkjøp av treningsbager til spillerne på et av gatelagene (med Rotary logo).  Relasjonen til Gatelagene 
kan gjerne videreføres i 2017. Kontaktperson er Marianne Smith Magelie.  

Komiteen må gjerne fremme nye initiativ som kan trekke på selve nettverks- og mangfoldsidéen med Rotary. 
Etabler kontakt med Sosiale Entreprenørskapsbedrifter (eks. de som støttes av FERD) for utveksling av ideer.  

Komiteen samspiller særlig med Ungdomskomité og Internasjonal komité. 

http://www.fotballstiftelsen.no/
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17) NETTVERK og MØTEPLASSKOMITEEN 

Leder:   Acting Torhild Hallre 
Styrekontakt:  Torhild Hallre 

Visjon:  Når mennesker møtes – skjer det noe!  
Mål: Foreslå 2-3 nye møteplasser for nettverksbygging 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  

Club Central mål: Engasjer ditt lokalmiljø ved å arrangere minst et nettverksbyggingmøte for lokale ledere, 
organisasjoner og/eller Rotary stipendiater (alumni). Rapporter dette i Rotary Club Central.   

For året 2017-18 har vi et ekstra fokus på å Bli-kjent (innad og utad). Komiteen er klubbens tankesmie for å 
knytte medlemmer tettere sammen og å utnytte Rotary-nettverket på tvers både i og utenfor egen klubb. 
Komiteen skal bidra til å styrke klubbens miljø og nettverk, og gi ny kunnskap om yngre miljøer der Rotary 
kan engasjere seg, bidra med kunnskap og evt. komme i kontakt med potensielle nye medlemmer. 

Rotary Connect kan være arbeidstittel for en serie av miniseminarer eller nettverkstreff/møteplasser. Det 
er spennende om dette kan utvikles til et fast tilbud som ORK har det overordnede ansvaret for.  
 
Miniseminaret/frokostmøtet om Etikk som ORK v/Etikk & Verdi-komiteen arrangerte tidlig i 2017, var en 
suksess både i innhold og ramme.  Komiteen bør vurdere 2 lignende mini-seminarer med aktuelle temaer. 
Disse kan promoteres på distriktsnivå.  
 
For 2017-2018 er ”Morgendagens Næringsliv” et viktig tema.  Vi bør koble oss på gründermiljøene som 
f.eks. i MESH, SoCentral eller Oslo Int’l Hub og lignende. Dessuten bli kjent med finalistene i de siste års  
kåringer av Unge Ledere (bl.a. av Assessit), Young Global Talents og/eller Top10 (Leadership Foundation).  
Komiteen vurderer om vi skal tilby rabatterte medlemskap for gründere.   
 
Særlig samspill med Ungdoms- og Rotaractkomiteen og Komiteen for internkommunikasjon/opplæring.  
 
 

Komiteer innen DISTRIKT, UNGDOM, INTERNASJONAL & TRF 

18) GUVERNØRKOMITÈEN (2-årig 2016-17 og 2017-18) 

Leder:  Marianne Smith Magelie 
Styrekontakt:  Jens Petter Heyerdahl  

Visjon:  Støtte for Guvernøren!  
Mål: En vellykket Distriktskonferanse 28. oktober 2017 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  

Club Central mål: Arrangere og være vert for et forum eller seminar i ditt lokalmiljø om et tema som er 
viktig i lokalmiljøet og tydeliggjør klubbens arbeid med å bringe mennesker sammen for å finne løsninger. 
Rapporter dette i Rotary Club Central.  Vi rapporterer Distriktskonferansen!  
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Vårt medlem Stig Asmussen er Distriktsguvernør (DG) 2017-2018, dvs. han leder vårt distrikt D2310 (Oslo, 
Asker og Bærum og Buskerud) i Rotary-året. Komiteen er en ekstra støttefunksjon og vil gi råd og bistand til 
Stig i arbeidet som distriktsguvernør. 

Vår klubb har derfor hatt ansvaret for å planlegge og gjennomføre opplæring av kommende presidenter 
(PETS) og styrer (Distriktstrening) i mars 2017. Videre skal vi arrangere Rotary-årets høydepunkt og fremste 
møteplass; Distriktskonferansen 28. oktober 2017 på UBC i Oslo. Guvernørkomiteen har det overordnede 
ansvaret for gjennomføring av konferansen, herunder budsjett- og regnskapsansvar. Dette innebærer 
planlegging og koordinering av oppgaver, samt overordnet ansvar for den programmessige og tekniske 
gjennomføring av arrangementet. Når det gjelder programinnhold, vil dette bli avstemt mot Distriktsrådet.   
 
Det er styrets forutsetning at komiteen kan trekke veksler på ressurser fra samtlige komitéer i klubben, 
både i planleggings- og gjennomføringsfasen.  (Bl.a. har komiteen for intern kommunikasjon/opplæring et 
ansvar for å sørge for at min. 10 medlemmer av klubben deltar på Distriktskonferansen.) 
 

19) UNGDOMS- OG ROTARACTKOMITÉEN 

Leder:   Eva Hugenschmidt 
Styrekontakt:   Hans E. Aanonsen 

Visjon:  Neste generasjoner av Rotarianere  
Mål: Skape kontakt med min. 10 unge ledere 
Mål 2)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.  
 
Club Central mål: finansiere minst én deltaker til et RYLA-seminar. Rapportér dette i Rotary Club Central. 

Hovedansvar for kjennskap til Rotary’s aktiviteter rettet mot ungdom, samt kontakt med Rotaract.  
Vi er fadderklubb for Oslo Rotaract og Victoria Rotaract og begge klubbene sliter med medlemsflukt og 
haltende drift. Komiteen avtaler møter med Rotaract og vurderer hvordan vi kan støtte deres arbeid videre.   

Sjekk også om de (eller enkelte tidligere RYLA-deltakere) vil ta imot tilbud om et ORK-medlemskap (rabattert 
eller gratis f.eks. i 1-3 år).  Rotaractere fra våre klubber har uansett møterett hos oss og komiteen skal sørge 
for at de vet at de alltid er velkommen!  

RYLA: Følge opp at klubben finner kandidater til distriktets RYLA-arrangement i 2018 og støtte disse iht. 
styrets budsjett. (Vi budsjetterer for 2 RYLA-deltakere.) Husk å invitere disse og/eller tidligere deltakere til et 
klubbmøte. 

Bidra til at flere i klubben kjenner til Rotarys ungdomsrelaterte arbeid og tilbud, evt. hvor vi finner god 
informasjon om distriktets arbeid med bl.a. VTT (Vocational Training Teams) programmet, utvekslings- og 
stipendprogrammene (Georgia-stipendet) samt Summer Camps/Roundtrips.  Bidra til at nettsidene våre eller 
Facebook-sidene har linker til slik relevant info, inkl. søknadsfrister.  Komiteen bør kjenne til kriteriene for å 
søke om økonomisk støtte fra Norsk Rotary Ungdoms- og Tiltaksfond, eller knytte kontakt med ressursene 
på distriktsnivå vedr. dette.   

Oslo Rotary Klubb har tidligere ledet gjennomføringen av et mentorprogram i D2310 mellom Rotary og 
Rotaract, med to runder med 10 par som fulgte hverandre et år, men det er pause i dette arbeidet nå.   
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Skape kontakt med Ungt Entreprenørskap og samarbeide med Samfunnskomiteen vedr. dommere fra klubben til 
UE’s årlige konkurranser og messer for Ungdomsbedrifter eller Studentbedrifter i Oslo.  

Komiteen står fritt til å vurdere om den ønsker å iverksette andre konkrete ungdomstiltak i forskjellig form, 
men evt. kostnadsbudsjett må fremlegges styret i god tid før årsmøtet i september.   

Samspill særlig med Samfunnskomiteen og evt. Internasjonal komité & TRF.  
 

20) INTERNASJONAL KOMITÉ & TRF 

Leder:  Jon Løitegaard   
Styrekontakt: Liv Sæteren 

Visjon:  Rotary: Making a Difference! 
Mål: 1) Følge opp SPAtex i Murmansk  
  2) Orientere klubben om Rotary’s fredsarbeid. 
  3) Identifisere et nytt prosjekt der ORK kan involvere seg som fremlegges Styret. 
Mål 4)  Foreslå min. 1 nytt medlem i løpet av året.   

Club Central mål 1) Etabler eller oppretthold et partnerskap med én eller flere bedrifter, statlige organer eller 
frivillige organisasjoner, og samarbeid med dem om et prosjekt. Rapporter dette i Rotary Club Central. Her 
rapporterer vi Murmansk-prosjektet (samarbeid med Frelsesarmeen)!  

Club Central mål 2: Øk antall medlemmer som gir minst 25 USD til valgfritt Rotary Foundation fond. 

Arbeidet med internasjonale oppgaver er viktig for Rotary. Komiteen har overordnet ansvar for internasjonalt 
arbeid i ORK, herunder eventuell deltakelse i internasjonale prosjekter, bekjempelse av polio gjennom End-
Polio-Now, Polio Plus prosjektet og This Close kampanjen.  Det lanseres en ny kampanje «People of Action» 
og komiteen skal orientere klubben om hva den innebærer.  The Rotary Foundation har feiret sitt 100 års 
jubileum i 2016-17 (det avsluttes med feiring på Rotary Convention i Atlanta 10-14. juni 2017).  

Styret i ORK har fra 2014 utarbeidet noen føringer for klubbens engasjementer i yrkesrelaterte humanitære 
prosjekter.  Vi søker helst prosjekter rent geografisk i våre nærområder og av en slik karakter at klubbens 
medlemmer vil være stolte av det og støtte opp om det, og av en mer kortere heller enn lengre tidshorisont.  
Klubben kan der det er hensiktsmessig, samarbeide med andre; det være seg Rotary-klubber, NGO’er eller 
en offentlig instans, men fortsatt må det være et reelt engasjement i vår klubb. 
 

SPAtex Murmansk 
Vi har støttet Frelsesarmeen i arbeidet med å bygge opp en bedrift ala FRETEX i Murmansk som ønsker å tilby 
arbeidsplasser til unge yrkeshemmede, dvs. egen SPAtex butikk som gir arbeidstrening og erfaring til de 
ansatte. Prosjektet ble vedtatt av styret i 2013/14. Vi har nå sponset 10 innsamlingscontainere og en varebil 
for tømming og transport av disse (alt har dekaler med teksten ”Sponset av Oslo Rotary Klubb”).  Våre 
økonomiske forpliktelser er fullført, men vi vurderer å gi noe økonomisk støtte i 2017-18 på bakgrunn av en 
søknad fra deres side.   

 
End Polio Now  
I 1985 erklærte Rotary International at utryddelse av polio skulle være organisasjonens fremste felles mål 
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(vaksineringsinnsatsen startet i 1979). Rotary tok i 1988 initiativet til Global Polio Eradication Initiative 
sammen med bl.a. WHO og UNICEF. I 2007 kom også Bill & Melinda Gates Foundation med.  

Oslo Rotary Klubb og dets medlemmer har lenge støttet Polio Plus og klubben vil videreføre å bidra til Polio 
Programmet. (RI ønsker at medlemmer og klubber bidrar årlig med kr. 600,- pr medlem.) Komiteen bør 
brainstorme om aktiviteter som kan gi tilleggsinntekter til bekjempelse av polio. Vi ønsker å øke antall 
medlemmer som gir minst 25 USD til valgfritt Rotary Foundation fond.  
 

The Rotary Foundation (TRF)   
TRF er et av verdens største private fond og ca. 10.000 prosjekter, hovedsakelig i den 3. verden, drives til enhver 
tid av midler stilt til rådighet av TRF. Komiteen skal holde seg informert om de større prosjektene. Ved behov 
gis informasjonen til klubben. Komiteen følger opp at klubben hvert år har personer som deltar på 
Distriktets TRF-kvalifisering, slik at vi er godkjent for å søke slike midler. (Det lyktes ikke å få støtte til 
Spatex, da Murmansk Rotary Klubb ikke er TRF sertifisert.) 
 

Peace Fellowship 
Skape blest om Rotary’s studier innen fredsarbeid. Orientere klubben og gjerne invitere en av studentene. 
Kanskje vi kan sørge for kontakt med nye studenter? Samarbeid gjerne med Ungdomskomiteen om dette.  
 

“Each year, Rotary awards up to 50 fellowships for master’s degrees and 50 for certificate studies at 
premier universities around the world.” https://www.rotary.org/en/our-causes/promoting-peace  
 
Smarte lenker:  Brochure TRF  
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