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Vi er i innspurten. 
 

Tiden går fort, kjære rotary-venner, og vi er i innspurten på 
rotaryåret 2018/19. Jeg vet dette er, og har vært, et hektisk 
år for alle som sitter i styrer og komiteer i de forskjellige 
klubber. Og ikke minst for de som er presidenter og skal 
oppfylle sine mål for dette året. Innspurt er ofte krafttak, og 
krafttak gir svært ofte gode resultater. Samlet er vi i Rotary 
sterke og vi er alle vante med å få saker på plass, så dette 
går nok bra. 
Vi er også I full gang med Vårmøter for Guvernør og Presi-
denter I de ulike AG-områder. Dette gir oss nok en unik mu-
lighet til å snakke sammen på tvers av alle klubbene.  
Guvernøren har også siden sist, sendt ut diverse anmod-
ninger. Disse har klubbene tatt på strak arm og svart opp. 

Fantastisk hvor fort og godt klubbene responderer. 
 
 

NORFO (Norsk Rotary Forum) 
Norsk Rotary Forum har avholdt sitt Vårmøte. Dette er et av to hovedmøter i året 
hvor de viktigste avgjørelser tas. Distrikts guvernørene 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: 
 

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. Sty-
ret vil heretter bestå av kollegiet av distrikts guvernører på Vår- og Høst-
møtet. 

 
Kontingentendring til Norfo i 2019/20. Merk at dette foreløpig gjelder dette ene 

året. Kontingenten reduseres fra kr 150,- til kr 100,- pr medlem. 
 
     Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal ha som mål å få til en permanent 

reduksjon av kostnadene i NORFO og dermed redusere kontingenten perma-
nent. Målet er at vi skal klare å redusere kostnadene slik at vi ender på en 
kostnad på kr 100,- pr medlem.  

 
Norfos fond reduseres. Reduksjonen vil føre til umiddelbar tilbakeføring til dist-

riktene med totalt 2,4 Mill kroner. For vårt distrikt vil tilbakeføringen utgjøre 
ca. kr 410 000. På distriktets årsmøte bestemmer vi hva vi gjør med midlene. 
Jeg tar gjerne tilbakemeldinger allerede nå på hva din klubb mener om dette.  

 

Norsk Rotary Forum (Norfo) endrer navnet som er registrert i Brønnøysundre-
gistrene. Nytt navn på Norfo vil bli Rotary Forum Norge. Da har vi tilsvaren-
de navn som de øvrige distriktene i Norge. (F.eks. vårt distrikt: Rotary Distrikt 
2250) Dette forutsetter at RI godkjenner navnebytte for Multidistrikt. 
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NRK TV-aksjonen er også en medvirkende årsak til navneendring. Rotary i  
Norge søker om TV-aksjon 2020 og har svært positive signaler. Sonens 
(Sone 16) 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! 

 

Siste sak fra Vårmøtet: Det er et ønske fra samtlige distrikts guvernører 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 for-
søker å redusere kostnadene i organisasjonen så er dette et innsparings-
punkt 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 ro-
tarianer kan endre ditt eget abonnement. Du som president kan oppfordre 
klubbens medlemmer til å gå digitalt. På forhånd takk for innsatsen. 

 

Årets siste guvernørmøte 
Årets siste guvernørmøte, møte der årets guvernører samles og utveksler ideer og 
erfaringer, er avholdt. Denne gang på Svalbard. Årsaken til Svalbard ble møtested 
var at vi alle uansett måtte reise, samt at Guvernør i D2275 hadde nettopp Long-
yearbyen RC igjen på sin besøksrunde. Hva var vel bedre da enn at verdens nord-
ligste klubb fikk besøk av alle 6 norske Guvernører? Faglig sett var dette et nyttig 
møte for oss alle, ideer og presentasjoner samt gode råd til hverandre ble utveks-
let. Mange av rapportene som skal inn til RI ved årsslutt ble ferdigstilt og klar for 
innsendelse. Med en fullpakket seminardag og 2 halve dager i reise ble det dess-
verre liten tid til overs. Men vi rakk en omvisning i Longyearbyen. Presidenten i 
LRC viste seg å være profesjonell guide, og hun tok oss med rundt. Ila 2 timer var 
det hele over. Vi benyttet også tiden før flyavgang hjem igjen til en omvisning i 
Gruve 3, noe som var svært interessant. Synd vi ikke kunne være lenger, men jeg 
drar gjerne tilbake dit i privat regi. 

 
 
  

 

Alle guvernø-

rene med  

kjede i LRC’s  

lokaler. 
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Presidenten i LRC er med som guide 

Presidenten i LRC 

Et vegskilt vi ikke har i Norge 

Arild sammen med vert og guvernør  i d 2275 

Også guvernører trenger i blandt 
hjelp til «påkledning» 

To guvernører i dyp konsentrasjon. 
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Tradisjonen tro i Bergen Vest Naturkatastrofen i Mozambique, Zimbabwe, Malawi. 
 

Ønskjer nokon i D-2250 å bidra til hjelp i Rotaryregi? 
 

Kort tid etter at eg kom heim får reisa til Zambia og Malawi, der oppfølginga av 
«10.000 Happy Birthdays by Rotary» var i fokus, kom meldingane i media om syklo-
nen IDAI, som med stor kraft skapte katastrofale resultat spesielt i Mozambique, 
men også i delar av Zimbabwe og Malawi.  Rotarydistrikt 9210 dekkjer Zambia, Mala-
wi, Zimbabwe og delar av Mozambique, slik at katastrofen omfattar store delar av 
det same geografiske området som våre samarbeidspartar i D-9210.   

 

Lokale Rotaryklubbar var blant dei første 
hjelpeorganisasjonane som kom i gang med 
hjelpearbeid, delvis i samarbeid med Shel-
terbox.  Rotaryklubbar og -medlemmer i D-
9210, men utanfor katastrofeområdet, har 
engasjert seg. Ein av Rotaryvennene mine i 
Zambia, Patrick Coleman i Copperbelt-
provinsen, legg ut oppdatert informasjon 
nesten dagleg. 
 

Rotaryklubbane i D-2250 og distriktet sjølv 
har vore – og er framleis – sterkt engasjert 
med pengestøtte til «10.000 Happy 
Birthdays», prosjekt som vil og må bli ført 

vidare.  Men kanskje er det Rotarymedlemmer i vårt distrikt som også ønskjer å engasjere 
seg med katastrofehjelp til dei områda som IDAI har ramma?   
 

Shelterbox og Waterbox tek sjølvsagt imot pengar, og vi veit at Shelterbox og Waterbox 
står på for fullt.  Men det er også behov for alle andre typar hjelp, og Rotaryklubbar i D-
9210 vil i lang tid framover vere sterkt engasjerte i hjelpearbeid, og dei vil også ha nytte av 
bidrag frå vår del av verda.   
 

Eg er invitert (og har takka ja) til å delta på Distriktskonferansen i D-9210, i Mangochi i sør-
aust Malawi 24. – 28. april, der eg sjølvsagt vil møte representantar for Rotaryklubbar som 
er direkte involverte i hjelpearbeidet.  Eg er innstilt på å ta med eventuelle gåver som kan 
gå direkte til hjelpearbeidet som Rotaryklubbane i D-9210 utfører.  For å gjere dette mest 
mogleg ubyråkratisk har eg f.o.m. 27. mars ein konto som heiter «Syklonen IDAI, Ro-
tary» (konto nr. 3705 25 75436 i Sparebanken Sogn og Fjordane).  Dersom nokon 
(Rotarklubbar eller -medlemmer eller andre) ønskjer å bidra direkte – og å vere sikker på 
at pengane kjem fram til Rotaryklubb(ar) som vil bruke pengane på ein best mogleg måte, 
kan dei overføre ein sum til denne kontoen. Eg garanterer at pengane kjem fram til pålite-
lege mottakarar som vil gjere ein skikkeleg innsats.  Alle som eventuelt overfører gåver til 
denne kontoen, vil få tilsendt kontoutskrift etterpå og også dokumentasjon på at pengane 
er overleverte til D-9210 og / eller lokal(e) Rotaryklubb(ar) under Distriktskonferansen i D-
9210.  Av praktiske grunnar bør eg ha motteke evt. slike gåver innan tysdag føremiddag, 
23. april. 
 

For ordens skuld:  DG Arild Dale er kjend med (og har i prinsippet akseptert) at eg ønskjer 
å gå ut med denne typen informasjon. 
 

Jostein By 
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Kva er Rotary og kva gjer Rotary?  
(Artikkel i Os og Fusaposten) 

 
Rotary er verdas største frivillege organisasjon med 1,5 mill medlemmer og 35.000 
klubbar. Ingen utfordringar er for store for Rotary, som i meir enn 110 år har bygd 
bruer over kulturar og knytt saman kontinent med kampanjar for fred, kamp mot 
analfabetisme og fattigdom, arbeid for god hygiene og reint vatn og kamp mot sjuk-
dom. Det betyr at internasjonalt har «Rotary» eit breitt spekter av viktige saker på 
dagsorden.  
 
For den enkelte lokale klubb som f. eks. «Os Rotary klubb» er situasjonen svært ulik, der 
vi i Os mest er fokusert på lokale prosjekt og i mindre grad har arbeid internasjonalt. Alle 

klubbar er ulike og har sin eigen pro-
fil. I Os har vi i snart 20 år utvikla 
«Ramsholmen Sjøsportsenter» og 
overført dette til Bergen og Omland 
Friluftsråd (BOF). Klubben driftar 
anlegget i samarbeid med BOF.  Bå-
ten UNIK er bygd for transport av 
besøkande til Ramsholmen og har 
også rampe for rullestolar. Båten er 
gitt til Os Brann og Redning som dis-
ponerer båten i skarpe oppdrag, og 
Os Rotary Klubb brukar den til og fra 
Ramsholmen. Dette året vil anlegget 
på Ramsholmen ha ein seremoni der 
ferdigstilling av Ramsholmen vert 
markert med brask og bram.  
 

Rotary har 7 fredsuniversitet, der Uppsala i Sverige er 
relativt nytt. Arbeidet mot poliomyelitt i «PolioPlus» vart 
starta opp av Rotary i samarbeid med WHO og Bill Ga-
tes. Så langt er 2,5 milliardar barn vaksinert mot Polio, 
og det er berre få sjukdomstilfeller i Nigeria og India for 
tida. Kampen mot Polio er nesten vunnen, og med loka-
le klubbar verda over kunne vaksinen verta transportert 
fram til den minste krik og krok. Vi kjenner sikkert alle til 
folk som fekk Polio her i landet på 1950 talet og dei in-
validiserande følgjene det fekk.  
 

  Store og små prosjekt for reint vatn har norske klubbar 
teke del i. Dei seinare åra har prosjektet «10.000 
Happy Birthdays» starta opp i Rogaland og for kvar 
krone Rotary klarer å skaffe, doblar Stavangerfirmaet 
«Lærdal Global Health» summen. Prosjektet har som 
mål å gje jordmødre minimumsutdanning i fødselshjelp 
for i større grad å sikra både mødre og nyfødde å over-
leva utan død og alvorlege komplikasjonar. Eit enkelt 
system for å suge slim og væske fra svelget/ luftvegen 
til barnet, og eit klaps på barnet for å få pusten i gang i 
tide hindrar barn å verta fødde med hjerneskade.  
Også enkle tiltak for den fødande mora er viktig for å 
unngå fatale følgjer. Dette prosjektet vert utført i samar-
beid med «Det Internasjonale Jormor forbundet» og dei 
nasjonale jordmorforeningane i Malawi og Zambia.   

 

 

 

 

Ramsholmen i sikte! 
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                                 Klipp fra OS RK   

 

Etter kvart er det tenkt at prosjektet skal videreførast til fleire land. Om fødselshjelpa vert 
tryggare, kan det i andre hand gje forståing for reduksjon av barnetalet for en enkelte fa-
milie, vert det hevda. Aksjonen hadde som mål å redde 10.000 mødre og nyfødde i Mala-
wi og Zambia. Det er også mange prosjekt som fremjar utdanning, og andre prosjekt støt-
tat utvikling av lokal økonomi i utviklingsland. 
 
Rotary har utvikla ein «Shelterboks» der eit telt med utstyr for å rensa vatn, koka mat etc. 
Den skal kunna nyttast i katastrofesituasjonar. Kostnaden for ein Shelterboks er               
6 – 7.000,-kroner. Det å gje familiar som har mista alt ein Shelterbox kan snu ein håplaus 
situasjon og gje nytt håp. Les meir om «Shelterbox Norway», Syrinringen 2, 4100  
Jørpeland. 
 

Det er eit hav av ulike tiltak i regi av dei 
mange rotaryklubbane rundt om i verda. 
Her i Os er vi for tida 38 medlemmer og 
det er denne sommaren mange grupper 
som får oppleva Ramsholmen. Vi har no 
fått eit fint samarbeid med Os Røde 
Kors som faktisk har 900 medlemmer. 
 
Dette året har Os Rotary klubb teke til 
med organisering av ryddeaksjonen 
langs sjøen for fjerning av plast og anna 
søppel i samarbeid med Os Kommune, 
BIR og BOF. Kartlegginga av strendene 
vert i desse dagar avslutta, og den na-
sjonale strandryddeaksjonen vil snart 
verta gjort kjend i media. 
 
Os Rotary Klubb har plass til fleire 
medlemmer og har eit triveleg kame-
ratskap og vi gjerne vil gje plass for  
fleire kvinner og menn uansett alder. 
  

 
Med Helsing 

Arild Ulvestad,  
Os Rotary Klubb 

 

 

 
 

 

 
  
 
Congratulations with Best Wishes for 
Holger Knaack, of the Rotary Club of 
Herzogtum Lauenburg-Mölln, Germany, 
has been nominated to serve as presi-
dent of Rotary International in 2020-21. 
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 Kjære Rotary venner i Gandsfjord RK, Sola RK og Stavanger RK og vertsfamilier. 
 
Vår felles utvekslingsstudent Maria Fernanda Coelho Torreão  f. 17.08.2000 fra Belo 
Horizonte, Brasil har nå vært i Norge litt over 8 måneder og det er tid til en oppdate-
ring om hennes opphold.  
 
Hun drives forsatt på skolen St. Svithun VGS  med fagene VG 2 språk, samfunnsfag, ma-
tematikk og økonomi. Marias norsk språkkunnskap har fått et reelt løft med språkkurset 
ved Johannes læringssenter som hun besøker regelmessig mandag og onsdag kl. 17.30 – 
20.50. I faget økonomi har hun som del av undervisningen dannet et firma med navn 
“hjertevarme” sammen med 2 medelever. Firmaet går bra, jentene har til og med fått en 
interessent som vil overta forretningsideen når elevene slutter med firmaet 
 
Første vertsfamilie har vært Jarle Johannessen, (Sola RK). Fra 17.11.18 overtok Petra 
Humppila Nordbø og Petter Nordbø (Stavanger RK). Det ble en del skiturer og hytteliv i 
Sirdalen med Petra og Petter. Fra 16.3.19 er hun hos Fiona Provan og Eli Jens Høgnesen 
(Gandsfjord RK) som er siste vertsfamilie. 
 
Maria presenterte seg på klubbmøter ved Stavanger RK 14.11.18, Gandsfjord RK 
28.11.18 og Sola RK 12.3.19. Alle presentasjoner var vellykket og det ble livlige spørsmål 

og svar hver gang. 
 
Hun har vært en del på reisefot: Aberdeen 14.-
17.12.18 med vertsfamilien, besøk ved Tromsø øst 
RK 10.-13.1.19 for å oppleve nordlyset, som hun 
fikk se. 
 

Helsinki 28.2. – 4.3.19 på familiebesøk med vertsfa-
milien og Færøyene 15. – 24.4.19 også på familie-
besøk med vertsfamilien. 
 

I regi av Rotary deltok hun 02.-09.2. på Winter-
Camp, Nesbyen og på Holmenkollenweekend 8. – 
11.3.19.  
 
Og så gleder hun seg til Norges-turen med de andre 
utvekslingsstudentene i Norge 1.- 10.6.19 (Oslo-
Voss-Bergen-Stavanger-Kr.sand, med buss) 
 
Maria trives veldig godt i Norge og jeg vil gjerne på 
vegne av Rotary sende en stor takk til alle vertsfami-
lier. 
 

Med vennlig hilsen 
Peter Meyer 

Ungdomsutvekslingsansvarlig  
Stavanger Rotary 

 

 

 

På bildet som er fra fra Wintercampen  
ser du fra v. Sammie fra Canada,  

Rolf, og Marie fra Brasil  

Om utvekslingsstudenten Marie fra Brasil     
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Klipp fra klubber     

Skaper et håp for fattige barn i Brasil 
 

Tine Andreassen Lopes startet i 2003 opp Prosjek-
tet Håpet, Barn og Familie i Brasil. Målet var å for-
hindre at barna havnet på gata. Nå,16 år senere, får 
100 nødstilte barn allsidig hjelp slik at de stiller 
sterkere når de skal ut i samfunnet og greie seg på 
egen hånd. 
 

Bakgrunnen for engasjementet hennes er en ferietur til 
Brasil i 2001. Alle gatebarna som levde  

under særdeles kummerlige forhold, gjorde et sterkt inntrykk på henne. Etter å ha jobbet som frivil-
lig på barnehjem i to halvårsperioder, bestemte hun seg for å bli i Brasil og starte sitt eget dag-
senter. Hun fikk hjelp av tanten som lånte henne penger til å kjøpe en liten gård for 15 år siden.  
 

Hun begynte i 2003 med åtte barn. I dag er det 100 elever mellom 3 til 16 år, i tillegg arbeides det 
med hele familien til barna. Totalt får over 350 personer hjelp fra senteret på ulike måter. Det vik-
tigste formålet med arbeidet er å hindre at barn og unge havner på gaten.  
 
Det er i dag 13 ansatte på skolen i Brasil. Andreassen Lopes fant fort ut at hun måtte ha en psyko-

log som kunne bidra med å hjelpe de unge i seksualopp-
lysning særlig med tanke på at barna ikke ble gravide i 
ung alder. Av barna på skolen er det bare 2 prosent som 
faller fra. De andre får en utdannelse i skriving, lesing og 
regning som gir dem gode muligheter for jobb. De har 
også kunst og håndverk, idrett, dans/teater/musikk, psy-
kologgrupper m.m. 
 

Andreassen Lopes driver prosjekt på eget initiativ og har 
valgt å holde seg utenfor store organisasjoner, blant an-
net på grunn av de store administrative kostnadene. Det 
at hun driver for seg selv, gjør at det også blir lettere å 
arbeide for det hun føler det er størst behov for i det om-
rådet hun bor i.  

I fjor reiste hun hjem til Norge og var borte fra Håpet et år. Hun kom tilbake i februar i år, og kunne 
konstatere at arbeidet med barna, ungdommene og familiene har fungert fint uten henne. Samtidig 
var alle veldig spente i forhold til den økonomiske delen, og hvilken tanker og planer hun hadde for 
2019. 
 
I desember i fjor var Andreassen Lopes på besøk hos Bergen Rotary Klubb og holdt foredrag om 
arbeidet i Håpet. Det gjorde sterkt inntrykk på oss alle, og da klubben skulle bestemme seg for et 
nytt prosjekt å støtte økonomisk, valgte vi Håpet.  
 

-  Vi har planer om å søke støtte hos Distríktet, District Grant og videre Global Grant til Håpet. Vi vil 
også oppfordre andre klubber i Distriktet til å støtte prosjektet, sier Gudrun Mathisen og Ådne Tvedt 
i Bergen Rotary Klubb. 
 

De som ønsker grundigere informasjon finner dette på følgende lenker: 
https://www.hapet.org/copia-inicio 
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Fra NORFO 

 

NORSK ROTARY HÅNDBOK 2019 ER NÅ PUBLISERT 

Mange medlemmer og klubber har etterspurt Håndboken og vi er glade for at den 
nå er klar. Håndboken er på 79 sider og inneholder nyttig rotaryinformasjon for 
nye og eksisterende rotarymedlemmer.  Du kan laste den ned fra Rotary.no eller 
fra Distriktets hjemmeside. 

 

Strategisk plan er nå oversatt. 
 
Rotary Internasjonal sin strategiske 
plan er oversatt til norsk og kan las-
tes ned gratis som pdf-fil.  
 

 
Strategisk_plan.pdf 

Papirutgaven 
kommer etter 
sommerferien 
og vil kunne 
bestilles. 

http://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/224
http://rotary.no/file-manager/file/ROTARY_2018-2020_v8_digital_2.pdf?context=mosdoc
http://www.rotary.no/file-manager/file/PUBLIKASJONER/NO_Strategisk%20Plan%20flyer%20A4%20v2%20crop.pdf?context=mosdoc
http://www.rotary.no/file-manager/file/PUBLIKASJONER/NO_Strategisk Plan flyer A4 v2 crop.pdf?context=mosdoc
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Diverse 

 

 
 

 

Flott Sotra RK 

7. mai gjorde 25 
medlemmer av 
Sotra Rotary en 
innsats for miljøet 
og plukket 400 kg. 
plast i Balsvågen i 
Øygarden. Klub-
ben har 'adoptert' 
vågen og vil rydde 
den for plast j 
evnlig. 
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Rolf blir MDYEO 

 

 

 
Etter 4 år som DYEO, tiltrer Rolf Thingvoll (Førde RK) nå ver-
vet som MDYEO fra 1.7. i år og i tre år fremover.  Vi gratulerer 
og ønsker lykke til med det viktige arbeidet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Særutskrift av møtereferat fra Styremøte 01.02.2019 sak 63/2018-19. 
 

Tilsetting i vervet som MDYEO for perioden 2019-2022: 
 
Vedtak: Rolf Thingvold (Førde Rotaryklubb) tilsettes i vervet som MDYEO for perioden 1.7.2019 - 
30.6.2022.  
 

Risør 19.02.2019 
 

Svein Tore Stiansen 
Sekretær Norfo 
———————————————————— 
Hva er MDYEO? 
 
Leder for Ungdomsutvekslingskomiteen i Norfo (MDYEO) 
– funksjonsbeskrivelse 
 

Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO) oppnevnes etter utlysing og søknad for 3 år ad 
gangen. MDYEO rapporterer til styret ved styreleder. 
MDYEO er ansvarlig for å: 

 

Innen 15. januar hvert år utarbeide budsjettforslag for kommende Rotary-år, og presentere 
dette for Norsk Rotary Forum (Norfo) sitt årlige budsjett- og strategi-møte. 

Delta i Norfo’s vår- og høstmøter. 

Delta på Governor Elect Training Seminar (GETS) for å presentere Ungdoms-utvekslingen orga-
nisering, aktiviteter og muligheter for DGN. 

Etter særlig innkalling delta i Norfo’s styremøter med talerett.  

Sikre god og fortløpende kontakt med samarbeidende internasjonale multidistrikter og distrikter 
gjennom å delta enten på den årlige EEMA-konferansen eller på Pre Convention. 

Administrere utvekslingskomiteens administrative, økonomiske og faglige oppgaver selv eller 
gjennom andre. 

Kontrollere, attestere og videresende innkommende fakturaer, reiseregning fra komiteens med-
lemmer, samt utfakturere i henhold til aktiviteten. 

Utarbeide, oppdatere og dokumentere nasjonale bestemmelser, rutiner og retningslinjer for ung-
domsutvekslingen, herunder håndbøker, og sørge for at disse tilfredsstiller RI’s regelverk for 
ungdomsutveksling. 

Holde komiteen oppdatert på Rotary hjemmesider og på medlemsnettet. 

Sikre at utvekslingen foregår i samsvar med bestemmelsene, og ifølge RI’s til enhver tid oppda-
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Mer fra NORFO 

terte oversikt over sertifiserte distrikter for utveksling.  

Ivareta årlig innrapportering til RI over Inbound Students; 1. september for Inbounds i august, og 
20. februar for Inbounds i januar. 

Samarbeide med nasjonale myndigheter (DIKU, etc.), og ivareta resertifiserings-prosessen av 
multidistriktet overfor RI. 

Lede utvekslingskomiteen, sikre godt samarbeid i komiteen, samt støtte og bistå distriktenes 
ansvarlige (DYEO) for best mulig resultat. 

Drifte og ivareta databasen (dansk system) over Outbound og Inbound Long term og Short Term 
Students iht RI’s regelverk. 

Formidle kontakt mellom utvekslingsdistrikt i utlandet og Norge før, under og etter et utvekslings-
opphold, ref. Hvilke land Norges klubber skal utveksle med, drøftes med det enkelte distrikt 
(fordrer kommunikasjon mellom DYEO og (særlig) DGE). 

Gjennomføre utvekslingsprogrammet på den årlige distriktskonferansen som alle Inbound Stu-
dents skal delta på (roterer mellom distriktene etter egen liste). 

Gjennomføre årlig orienterings- og informasjonsmøte iht RI’s regelverk, for Outbound Students 
og deres foreldre/foresatte. 

Anskaffe felles presentasjonsmateriell for distrikter og klubber, samt artikler for Outbound Stu-
dents iht RIs retningslinjer. 

Inngå reiseforsikringsavtale som tilfredsstiller Rotary International sine regler for Outbound Stu-
dents. 

Sørge for avtale med reisebyrå for betryggende bestilling av åpen retur flybilletter for Outbound 
Students (gjelder utenfor Europa). 

Medvirke til gode muligheter for Short Term Inbound og Outbound utveksling. 

MDYEO disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Det er utarbeidet egne 
funksjonsbeskrivelser for disse. Det gjelder: 

Korrespondent Australia, New Zealand, Asia, Sør-Afrika og Europa 

Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika 

Short Term koordinator Inbound 

Short Term koordinator Outbound 

Koordinator databasen 

Koordinator innkjøp 

Pr 1. juli 2019 ser organisasjonskartet slik ut: 
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RYLA 2018     

Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb 9. mai 2019 
 
Klubbens medlemmer var denne kvelden samlet i den nye kafeen i Pakkhussalen i 
Shoddyen.  De intime lokalene var nå blitt enda mer intime etter at kafeen var ble 
etablert.  Kanskje vi bør prøve å innta disse lokalitetene permanent?  De passer i 
hvert fall godt til dagens medlemstall. 
 

Etter de vanlige velkomst-ønskene til medlemmer og gjester, som det denne kvelden var 
tre av, samt noen informasjoner, ble de tre gjestene presentert og gitt ordet til dagens 
program.  Og de tre var selvsagt trillingene Trygve, Brage og Eirik Skorve Haugland, som 
skulle rapportere fra RYLA oppholdet på Fjordslottet.  Lederseminaret som vår klubb 
sammen med Bergen og Bergen Syd-vesten hadde sponset de tre på. 

 
Taleføre Trygve startet, som den naturlige 
lederspiren han er i «flokken».  Han  
fortalte om fremtidstanker og sine for-
ventninger på forhånd.  Altså før kursdel-
takelsen.  Godt supplert av Brage og Eirik 
hold de tre oss konsentrert og interessert 
gjennom de ca. 45 minuttene seansen 
varte og før vi slapp til med utfyllende 
spørsmål.  Konklusjonene til de tre kan 
samles slik: 
 
- Vi jobbet i ulike former; i grupper, gjen-
nom felles diskusjoner, i rollespilloppga-
ver, i debatter og gjennom intervju. 

- Fellesskapet med de andre deltakerne 
var veldig bra.  Vi er ganske sikre på at alle sammen hadde en veldig fin kurshelg på Os-
terøy. 
- Vi ble veldig inspirert og det var veldig lærerikt å intervjue lederpanelet og få høre hva 
de synes var positive og negative sider ved det å være leder. 
- Vi lære mye som var nytt for oss. 
- Opplegget var veldig meningsfylt og vi sitter igjen med masse ny kunnskap og nye tan-
ker rundt det å være en god leder for et team – det er ikke bare, bare… 
- Ellers var det veldig sosialt om kveldene..og maten var fantastisk god. 
- Vi lærte også noe om Rotary som organisasjon.  Blant annet fikk vi en innføring i ulike 
aktiviteter og leirer man kan søke seg til. 
- RYLA svarte til forventningene og var mer spennende enn vi hadde forventet. 
- Ja, vi vil absolutt anbefale seminaret til andre som vil søke seg til kurset eller får tilbud 
om å delta. 
 
Så rundet presidenten av og vi gikk hjem glad over å ha kunnet bidra til positive opplevel-
ser for ungdommene fra Haugland.  Kanskje dette var inngangen til mulig medlemskap i 
klubben.   

 

Vi får  
håpe det! 
 

 
 
Per Ove 
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Talentjakten 

                                Talentjakten på Askøy 

I seks år har Askøy Rotary Klubb markert seg i Askøy-samfunnet i mars, april og mai 

måned ved å lete etter kommunens største talent.  Dette gjøres blant annet gjennom 

et nært samarbeid med lokalavisen Askøyværingen.  Egne kriterier for prisen er utar-

beidet og disse presenteres hvert år av lokalavisen ved inngangen til talentjakten.  Et 

av kriteriene er at ingen kan foreslå seg selv.  Man må bli foreslått av noen andre.  Og 

forslagene må være godt begrunnet og dokumenterte.  Aldersgrensen oppad er 25 år.  

I år var den yngste 10 år og de eldste rundt 24 år. 

Ellers forteller kriteriene at talentene må «ha et spesielt talent innen kultur, idrett eller på 

andre områder, og som har vist evne og vilje til å bruke og utvikle sitt talent.» og at  «det 

kan tas hensyn til spesielle forhold, helsemessige eller sosiale, som påvirker ungdommenes 

forutsetninger.»  Videre..»Talentene søkes fra et bredt spekter av kulturgrener som sang, 

musikk, dans og lignende, alle typer idrett men og innen faglig arbeid, organisasjonsarbeid, 

ledelse m.m.» 

De tre siste årene har samarbeidet med lokalavisen gitt svært stor PR for Rotary og klub-

ben.  Gjennom forhåndsomtaler og 

oppfølging i løpet av «jakten». Gjen-

nom presentasjon med bilde av de 

innkomne forslagene, gjennom dek-

ning av prisutdelingen både i den di-

gitale avisen og i papirutgaven, samt 

gjennom intervju med,  og oppfølging 

av talentene: 

Dette er prisvinnerne som alle har mottatt kr. 10.000.- diplom og blomster de siste tre årene. 

2017/18: Bowlingtalent Cecile Larsen  (flere NM titler i aldersbestemte klasser og junior) 

2016/17: Triathlon talentet Casper Stornes (På landslaget og satser på OL) 

2015/16:   Skuespillertalent Benjamin Aasebø (Etter dette kommet inn på teaterhøyskole)  

Mellom 12 og 22 talenter har hvert år kommet frem til juriering.  I år fikk vi 13 fantastiske 

talentforslag.  Alle hadde fortjent en talentpris hver, men noen har flere sjanser i årene som 

kommer på grunn av alder.  

Vinneren i år ble Jens Solberg (24) som er en lovende pop-artist, komponist og teksforfatter 

(låtskriver) og som allerede har fått kontrakt med UNIVERSAL og som har flere millioner 

avspillinger på Spotify.  «Jens» er artistnavnet og du kan høre noen av låtene hans ved å 

søke «Jens» på spotify.  Han spås en stor fremtid som Norges nye pop-stjerne.   

Torsdag den 23. mai ble han fraktet uvitende av faren og til våre lokaler der samtlige klubb-
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Distrikt     

medlemmer befant seg og der forslagsstilleren Ola Hiis-Bergh d.y. var tilstede – 

kommet ens ærend med fly fra studiene i Oslo for å være tilstede når Jens skulle presente-

res som årets talent.  Det hele ble filmet og senere på kvelden lagt ut på lokalavisen Ask-

øyværingen sine hjemmesider.  En rørt og glad Jens holdt takketale etter tildelingen.  Vi får 

nok høre mer til Jens i årene som kommer. 

Artisten Jens Solberg (24) årets Askøyta-

lent, flankert av presi-

dent Jonas Torsvik og 

forslagsstiller Ola Hiis-

Bergh d.y. under pris-

utdelingen. 

Søk gjerne «Jens» på 

Spotify. 

 

Per Ove 
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LEDIG VERV SOM KURSLEDER(E) INTROKURS FOR 
INNKOMMENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER 

 
Vervet er for ett Rotary-år om gangen, og kursleder har det praktiske ansvaret for gjen-
nomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter. Kursene hol-
des to ganger årlig, og planlegges i samarbeid med Nesbyen RK og Norfo. 

Norsk Rotary Forum (ungdomsutvekslingen) har ledig(e) verv som kursleder(e) for Rotary-
året 2019-20, til introduksjonskursene i  

september -19 og i januar -20 på Nesbyen. Det bør være to ledere til høstens kurs, som 
foregår på Scandic Hafjell på Øyer i Gudbrandsdalen i perioden 17.-20. september. Opp-
draget er givende og kan passe godt for et par. Hovedfokus er på norsk språkopplæring, 
samt innsikt i og forståelse for norsk kultur, væremåte og møtet med et år i flere norske 
vertsfamilier. Reise og opphold dekkes, og det utbetales et samlet honorar for kursleder
(ne)  på kr 10 000 pr. kurs.  

For mer informasjon kontakt leder Roald Fiksdal i utvekslingskomiteen på telefon 995 89 
040. 

Se mer informasjon på rotary.no  (NORFO) for mer informasjon 

 

 

 
 
 

Utvekslingsstudenter 2019 
 

Her er alle som skal ut fra Norge i høst, flotte ungdommer  

Nytt fra NORFO    

 

http://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/225#
http://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/225#

