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I forkant av Distriktskonferansen hadde vi 
både AG-trening og utvidet Distriktsråds-
møte, hvor den nye medlemsutviklings-
komiteen deltok. Det var første gang Distrik-
tet har AG-trening og her var målet å  klar-
gjøre deres oppgaver og rolle bedre og gjen-
nom dette håper vi å kunne styrke organisa-
sjonen og sikre en bedre oppfølging av klub-
bene lokalt framover.  
 

   Møtet med medlemsutviklingskomiteen hadde 
vi for å få staket ut en ny 
kurs for medlemsutvikling og 
rekruttering. Vi håper at vi 
gjennom styrking av komi-
teen kan gi klubbene bedre 
og mer støtte i deres framti-
dige arbeid, for vi mistet 
netto 50 medlemmer i 2018-
19, noe som er en fortsettel-
se av en negative utvikling 
over flere år. For å snu den 
negative trenden må vi der-
for stille spørsmål ved må-
ten vi jobber på, både i dis-
triktet og i klubbene og ut-
vikle strategier og tiltak for å 

komme på offensiven for å videreutvikle organisasjonen vår og øke 
medlemstallet igjen.  
 

Vi la et godt grunnlag for dette arbeidet i forbindelse med årets  
Distriktskonferanse, men vi må videreføre dette arbeidet både gjen-
nom styrking av organisasjon og ved å involvere både AG-er, komiteer 
og klubber i videre utviklingsarbeid. 
 

Jeg har nå besøkt 20 klubber. 5 i Sogn og fjordane, 8 i Bergen og Hor-
daland, 4 i Sør Rogaland og 3 i Nord Rogaland. Klubbene er veldig 
forskjellige og jobber på svært ulike måter, i veldig ulike lokalmiljø. No-
en har mange prosjekter, både lokale og internasjonale og det er tyde-
lig at disse klubbene også har en god drive i arbeidet med å engasjere 
og skaffe nye medlemmer. Noen har svært god økonomi, særlig de 
som driver yrkesmesser. De har da også et særdeles godt utgangs-
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punkt for å markedsføre Rotary og klubben sin overfor et bredt publi-
kum i lokalsamfunnet og gjør det på en god måte. 
 

Men selv i disse klubbene er det ubrukte muligheter. Rotary gjør 
enormt mye godt arbeid både lokalt og internasjonalt, men vi er altfor 
beskjedne når det gjelder å fortelle andre om dette.  

Noen klubber er   
flinke til å gå ut 
med markedsfø-
ring og innsam-
ling av penger til 
POLIO og Shel-
terbox, men det 
er langt fra de 
fleste. Derfor er 
Rotary fremdeles 
en godt bevart 
hemmelighet 
mange steder. 
Dette bør vi i fel-
lesskap gjøre noe 
med og profilere 
og bygge Rotary 

som merkevare, slik at det blir enklere å tiltrekke oss flere med-
lemmer. 
 

En del klubber sliter med å rekruttere nye medlemmer og en del har alt 
for beskjedne målsetninger når det gjelder rekruttering av nye medlem-
mer. Da jeg var på guvernørbesøk på Os, hadde klubben invitert inn 
10 potensielt nye medlemmer. 6 av disse meldte seg inn umiddelbart 
og noen uker senere har også de 4 andre meldt seg inn. Så Os har 
gjort en fantastisk flott jobb i starten av det nye Rotaryåret. Vi håper 
flere klubber klarer å følge opp dette gode arbeidet. 
 

Vi må også stå på i arbeidet med å få etablert nye klubber i Austevoll 
og Ølen, der det forberedende arbeidet alt 
er i gang. Vi må sørge for at vi får etablert 
nye klubber her i løpet av dette Rotaryåret. 
De som har mulighet for å bidra på en eller 
annen måte må derfor melde seg til inn-
sats. 
 
Odd Henning Johannessen 
DG 2250 
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Tradisjonen tro i Bergen Vest Stor deltakelse i TRF kvalifiseringsseminar 
 

Fokus på TRF-arbeid i klubbene 
gjennom de siste to-tre årene gir re-
sultater og hele 21 deltakere fra 13 
klubber deltok i kvalifiseringssemina-
ret som TRF-komiteen arrangerte i 
forkant av distrikts-konferansen i 
Haugesund.  Dette er en markert 
økning fra tilsvarende seminar på 
Voss for et år siden, da møtte ni 
stykker opp. 
I løpet av to timer gjennomgikk vi 
hva som kreves for å kunne søke 
om midler fra The Rotary Foundation 
og hvordan dette i praktisk kan  

     gjøres.  
Kvalifiseringsseminaret ble holdt av Eli Lexander og Johannes Hausken,  
begge er medlemmer i distriktets TRF komite.  Innholdet i presentasjonen og diskusjone-
ne var i grove trekk delt i fem hovedelementer: 

· Om TRF og de ulike fondene 

· Global Grants og District Grants 

· Hvordan bidra til TRF 

· Søknader og støtte 

· Kvalifisering av klubber 

For at en klubb kan søke om midler fra TRF, er det tre vilkår som må oppfylles: 
· Klubben må ha deltatt i kvalifiseringsseminar 

· Klubben må signere et såkalt MOU (memorandum of understanding) som beskriver 

hvordan et prosjekt med TRF-støtte praktisk håndteres. 

· Klubben må i året forut for søknadsåret ha gitt bidrag til TRF’s Annual Fund 

Samtlige deltakere viste stor interesse og var aktivt med i diskusjonene om de ulike tema-
ene som ble gjennomgått. 
TRF-komiteen ønsker å vise at det ikke er vanskelig å gjennomføre prosjekter med støtte 
fra The Rotary Foundation og at komiteen gjerne bidrar med råd og vink i den anledning.  
Videre ble det også understreket at 
medlemmer fra komiteen gjerne 
kommer til klubbmøter for å snakke 
om TRF. 
Komiteen kan kontaktes via leder i 

komiteen, Wibecke Natås, på e-post: 

rotary@online.no 

eller i telefon 913 53 216. 
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DISTRIKTSKONFERANSEN 2019     

 

 

  

AG-trening. 
 

I forkant av årets Distriktskonferanse, arrangerte Distrikt 2250 fredag 4. oktober et opplæ-
ringsseminar for de 6 assisterende guvernørene på Scandic Maritim Hotel. Etter at DG 
Odd Henning Johannessen hadde ønsket velkommen, var det distriktstrener Tove Kayser 
som ledet seminaret. Innledere var Anja Stokke fra RI sitt kontor i Zurich og PDG Ingrid 
Berget fra Brevik Rotary klubb. I tillegg deltok styret i distriktet. 

 

Det er første gang det er blitt gjen-
nomført AG-trening med fokus på 
bl.a. Rotary Internationals strategi for 
utvikling, hva det vil si å være AG – 
oppgaver og ansvarsområde – stra-
tegisk plan for distriktet og videre 
arbeid og implementering av denne. 
Oppsummeringen viste at dette var 
noe AG-ene satte stor pris på og 
ønsker å få mer av. Styret i distrikt 
2250 lovet å følge dette opp. 
 

Utvidet Distriktsmøte. 
 

Distriktsguvernøren hadde innkalt til 
utvidet distriktsmøte med fokus på 
medlemsutvikling fredag ettermiddag 
før Distriktskonferansen offisielt star-
tet. I tillegg til styret og AG-ene, var 
hele medlemsutviklingskomiteen inn-
kalt, samt lederne av TRF-komiteen, 
Distriktstrener og DICO. Innlederne 
fra AG-treningen, Anja Stokke (RI i 
Zurich) og Ingrid Berget (PDG fra 
Brevik Rotary klubb) deltok også ak-
tivt på møtet. 
 

Det var første gangen den nye med-
lemsutviklingskomiteen på 6 med-
lemmer møttes og i det tre timer 
lange møtet ble det drøftet strategi 
for medlemsutvikling med fokus på 
bl.a. opprettelse av nye klubber, 
hvordan en kan hjelpe klubbene i 
distriktet med å beholde og rekrutte-
re nye medlemmer. Det ble avklart at 
styret vil sørge for at medlemsutvik-
lingskomiteen får nødvendige midler 
for det videre arbeidet sitt med å ut-
vikle strategi og praktiske hjelpemid-
ler for distriktet og klubbene.  

I tillegg til det 3 timer lange møtet, hadde også komiteen egne møter i etterkant for å fort-
sette arbeidet sitt. Målet er å utvikle konkret planer og en klar strategi for medlemsutvikling 
i distriktet, slik at vi kan snu trenden fra tidligere år og sørge for at distriktet igjen øker antall 
medlemmer og bidrar til å utvikle flere aktive klubber med gode prosjekt, både lokalt og in-
ternasjonalt. 
 

 

 Fra AG treningen 

Utvidet distriktsmøte 
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 Vellykket Distriktskonferanse med fokus på yrkesetikk og MOT til 

å gagne andre lokalt og internasjonalt. 
 

Vi har fått mange po-
sitive tilbakemel-
dinger fra de 100  
deltakerne på Dis-
triktskonferansen i 
år. Mange fornøyde  
deltakere etter inter-
essante og engasje-
rende innlegg, med 
fokus på  
yrkesetikk og MOT til 
å gagne andre, lokalt 
så vel som interna-
sjonalt.  

 

Etter en flott og engasjerende hilsen fra ordfører Arne-
Christian Moen i Haugesund, fikk vi først en svært posi-
tiv rapport fra prosjektleder Jostein By om de to 10.000 
Happy Birthday prosjektene som er vel i gang i Malawi 
og Zambia. I begge land skal ca.1000 jordmødre og fød-
selshjelpere få opplæring i hvordan en kan stoppe blød-
ninger for å hindre mødre fra å dø, samtidig som en får 
trening og hjelpemidler som sikrer at barna starter å pus-
te og er sikret videre liv.  

 
Jostein har nettopp besøkt disse viktige mor 
- barn prosjektene, sammen med Lærdal 
Global Health sin internasjonale leder, Anna 
af Ugglas. 
 

Hun hadde et innsiktsfullt foredrag om Lær-
dal Global Health sitt engasjement i Afri-
kanske land og på slutten av foredraget vis-
te hun med hjelp av en lege fra salen og 
Jostein By hvordan de sammen med jord-
morforeningen i Malawi og Zambia, trener 
jordmødre og fødselshjelpere ved hjelp av 

utstyr produsert av Lærdal 
Medics.   
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Etikk og handlingsmønster i 
bedrifter og organisasjoner. 
 

Professor Ståle Einarsen fra Universitetet 
i Bergen er en fantastisk foreleser som 
trollbant sitt publikum, og skapte stort 
engasjement med sitt flotte foredrag om 
forskningen han og hans team jobber 
med når det gjelder etikk, arbeidsmiljø, 
mobbing og trakassering. Han har vært 
med på å videreføre arven etter professor 
Svein Kihle, som i sin tid skrev en tanke-
vekkende bok om helsefarlige ledere og 
medarbeidere, som fikk svært mye betyd-
ning både for forskning og arbeid med 
arbeidsmiljøproblem og for lederutvikling. 
Han var bl.a. innom Me Too-kampanjen 

og viste gode eksempler på hvor vanskelig det kan være å håndte-
re slike saker om en ikke har klare retningslinjer og beredskap på å 
håndtere slike konflikter.  
 

Etter lunch la leder for medlemsutviklingskomiteen, Leif Harald 
Kvaale, fram tanker om hvordan komiteen vil jobbe videre med å 
utvikle strategi og hjelpemidler for klubbene, mens DG Odd Hen-
ning Johannessen kort gjennomgikk utkast til strategisk plan som 
skulle vedtas på årsmøtet søndagen. Han inviterte deltakerne til 
sammen med sine AG-er, å prøve og konkretisere og utforme tiltak 
for å nå målene som D-2250 har satt seg, særlig når det gjelder 
medlems- og prosjektutvikling. 

 

D-2250 og engasjement for MOT. 
 

DG Odd Henning Johannessen introduserte MOT-
koordinator for Vestlandet, Regine Njåstad, ved å fortelle 
om Global Grant-søknaden som Karmøy Rotary klubb 
for tida jobber med, sammen med Wynberg Rotary klubb 
i Cape Town. Han oppfordret andre klubber til også å 
vurdere et lignende prosjekt sammen med andre Rotary 
klubber i Cape Town, for The Rotary Foundation har en 
uhorvelig stor pengebinge som bare venter på lansering 
av gode internasjonale prosjekt gjennom Global Grant 
søknader. 

 

Regine holdt et utrolig bra innlegg om organisasjonen MOT og 
om hvordan MOT jobber for å forebygge mobbing og rusmisbruk 
i skoler og kommuner rundt om i landet.  Gjennom mange konk-
rete og gode eksempler viste hun hvordan MOT gjennom sine 
hovedprinsipper: MOT til å bry seg om andre, MOT til å leve et 
godt liv og MOT til å si nei, jobber som samfunnsbygger og invi-
terte oss i Rotary til et samarbeid i de ulike kommunene der vi 
har klubber.  
 

Hvordan utvikle Rotary lokalt og globalt. 
 

Siste del av lørdagens program var viet utvikling av Rotary gjen-
nom prosjektarbeid. Anja Stokke fra RI`s kontor i Zurich, som 
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jobber med saker ved-
rørende The Rotary 
Foundation, og Ingrid 
Berget, PDG og med-
lem av Brevik Rotary 
klubb, hadde to grundig 
og engasjerende fore-
drag om utvikling av 
Rotary lokalt og globalt, 
om Rotary sitt interna-
sjonale engasjement 
og hvordan hver enkelt 
medlem og klubbene 
kan engasjere seg i 
dette arbeidet. 
 

Avslutningsvis inviterte 
de fram Liv og Carl 
Lewin som gjennom 
the Endowment Fund, 
som Ingrid Berget har 
ansvaret for her i Nor-
ge, har gitt en større 
gave til the Rotary 
Foundation. På bak-
grunn av dette fikk  
begge tildelt en utmer-
kelse for sitt generøse  
bidrag fra Rotary Inter-
national. 
 

Avslutningsvis holdt 
Carl Lewin en tale der 
han på en innsiktsfull 
måte viste hvordan en 
gjennom Rotary og the 
Rotary Foundation kan 
gjøre en forskjell i folks 
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liv, gjennom samfunnsbyggende og forebyggende prosjekter, basert på bærekraftig sam-
funnsutvikling. 
 

Rotarys miljøengasjement. 
 

I sin introduksjon til søndagens første programpost, Klimautfordringer og bærekraft, fortal-
te DG Odd Henning Johannessen om hvordan bl.a. Bergen og Nordhordland Rotary klub-
ber hadde utfordret han på miljø da han var der på de første klubbesøkene i august. Han 
erkjente at Rotary ikke har et godt nok miljøengasjement og at dette ikke har fått den plas-
sen det bør ha i Distriktets strategiske plan. Men at når dette nå ble tatt opp på Distrikts-
konferansen så var det for å starte en prosess der Distriktet i samarbeid med klubbene 
jobbet seg fram til konkrete planer for hvordan Rotary bør følge dette opp. 
Assisterende Guvernør for Bergen, Nils Tore Skogland, hadde et svært engasjert innlegg 
om miljøutfordringer og bærekraft og la et godt utgangspunkt for videre diskusjoner i klub-
bene og distriktet, der dette må følges opp og videreføres i arbeidet med vår strategiske 
plan. 

 

The Rotary Foundation. 
 

Leder av TRF-komiteen, Wibecke Natås hadde en grundig gjennomgang av arbeidet i ko-
miteen og hvordan The Rotary Foundation jobber. Hun gikk grundig gjennom prosjektsta-
tus og oppfordret klubbene til å engasjere seg i både lokale prosjekt og i arbeidet med å 
utvikle internasjonale prosjekt gjennom Global Grants. Hun viste hvordan penger som Dis-
triktet og klubbene betaler inn til The Rotary Foundation blir forvaltet og tilbakeført til TRF-
komiteen.   

 

Ny assisterende Guvernør for Bergen, Nils Tore Skogland. 
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The Rotary Foundation (TRF) har bygget opp et enormt fond og 
forvalter midlene sine på en utrolig god og effektiv måte. TRF er 
den organisasjonen som forvalter pengene sine mest  
effektivt av alle i følge the Charity Navigator. Men for at vi skal 
kunne nyttiggjøre oss disse midlene til Global Grants, er det be-
hov for at klubbene engasjerer seg og er kreative i arbeidet med å 
utvikle gode prosjekter internasjonalt. Målet er at våre klubber skal 
gjennomføre mange flere Global Grants i året som kommer. Både 
Askøy, Karmøy og Sogndal arbeider nå med utvikling av nye Glo-
bal Grants. 

1) 
Askøy Rotary fikk pris for 
beste klubb i distriktet i 
donasjoner til TRF 
 
Einar ble gratulert med 80 
års dag 
 
PDG Arild Dale ble hedret 
med en PHF for sin innsats 
som guvernør i 2018-19 
 
 
Årsmøte i  
Distrikt 2250. 

 

DGE Jostein Osnes ble valgt til ordstyrer for årsmøtet og loset forsamlingen trygt 
gjennom årsberetning, regnskap, behandling av strategisk plan og innkomne for-
slag. Det var stort engasjement i diskusjonen omkring organisering og styrking 
av PETS. Referat fra årsmøtet blir gjort tilgjengelig for klubbene og medlemmene. 
 

Velkommen til PETS på Stord Hotel 6-8. mars 2020. 
 

Stord overtar stafettpinnen etter Karmøy og president i Stord Rotary klubb, Svein 
Kristen Bunes, hadde en kort presentasjon av Stord og Stord Hotel og ønsket alle 
klubbene velkommen til PETS på Stord Hotel i mars neste år.  

 

 

 

1) 
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 Referat fra Rotarymøte torsdag 12.09.2019 i Askøy Rotary Klubb 
 

Det stilte 15 medlemmer samt foredragsholder Ingrid Kvåle Faleide. 
 

President Jonas ønsket velkommen. Det ble klappet for Tor som fylte år den 11. septem-
ber og det ble tent lys til minne om terroraksjonene 11. september i 2001. Jonas orienterte 
om endringen i programmet om at vi neste gang skal til Media City Bergen og at det ble 
sendt rundt liste med påmelding.   
 

Dagens foredragsholder Ingrid Kvåle Faleide, er president i Torgalmenningen Rotary-
klubb, og var invitert til å snakke om «Hvordan kan Askøy RK bli attraktiv for unge med-
lemmer?». 

 
Ingrid er fra Loen og kom første gang i kontakt med rotary da hun gjennom Stryn rotary-
klubb søkte om å bli utvekslingsstudent. Det resulterte i at hun ble utvekslingsstudent til 
USA i 2013-14. Hun hadde her stort utbytte av å gå på rotarymøte hver uke der, hun fikk 
faglig påfyll. Da hun flyttet til Bergen for å studere ble hun medlem av Torgalmenningen 
Rotaryklubb og har på kort tid alt blitt president i klubben. Ingrid er 23 år og til daglig er 
hun masterstudent i sammenlignende politikk ved UiB. 
 

Hvordan «selge» rotary?  Det er viktig å ha konkrete svar: hva driver vi med lokalt, regio-
nalt og internasjonalt. Det er mange myter om rotary fordi folk ikke vet hva vi gjør. Knus 
disse ved å vise hva vi faktisk gjør. 
 

Hvor skal vi lete etter nye medlemmer? 
- ta kontakt med tidligere utvekslingsstudenter. 
- foredragsholdere som et potensielt medlem 
- RYLA deltakere 
 

Når vi inviterer potensielle medlemmer er det viktig at de føler seg velkommen, derfor er 
fadderordningen viktig men alle må engasjere seg, og det er viktig å få inn flere samtidig, 
spesielt når det gjelder unge medlemmer. 
Hva får man igjen for å bli medlem i Rotary? 
- faglig påfyll hver uke 
- møte folk på tvers av generasjoner 
- eksterne foredragsholdere 
- nettverk uansett hvor i verden 
Det er viktig å gi nye unge medlemmer ansvar, -  spons tur til distriktskonferanse, -  
billigere medlemsavgift , - det er viktig med et godt program. 
 

Det er dannet et nettverk for unge rotarianere i D2250 med egen facebook side «unge ro-
tarianere». 
Et godt foredrag fra en engasjert, ung rotarianer og noe for oss å bygge videre på for å få 
inn yngre krefter. 
 

Lars Juvik 
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Det er i motbakke det går oppover! 

 
Siden 2005 har jeg hatt gleden av å være tilstede på mange – om ikke de fleste – 
distriktskonferansene i distrikt 2250.  Også de fleste av de senere års PETS sam-
linger.  Jeg kjenner derfor Rotaryfamilien i distriktet vårt godt.  Ikke rart at jeg  
nettopp denne gang følte savnet av fellesskapet som Rotaryfamilien gir.  Jeg sav-
net inspirasjonen, de gode samtalene, ideene, erfaringsdelingen, samværet, de 
muntre historiene og alt nytt fra vårt langstrakte distrikt.  Men slik er det når syk-
dom rammer og man blir satt ut av spill for en tid.  Optimisme, tro og mobilisering 
er kanskje det som skal til for å komme opp på  - for ikke å si over kneiken da. 
 
Jeg vet at nettverk, gode kontakter og støtte betyr mye.  Gjennom det nettverket som fel-
lesskapet på konferansene gir, gis inspirasjon til fortsatt å jobbe for bedre rekruttering, for 
gode prosjekter, for klubbenes indre liv og for samspill med andre klubber.  Nettopp derfor 
er det så viktig at klubbene deltar med medlemmer på disse konferansene - og på PETS! 
 
Rotarianere finnes overalt.  Det opplevde jeg for kort tid siden siden da mannen i nabo-
sengen på Haukeland sykehus viste seg nettopp å være rotarianer.  Fra Stavanger  
Rotary Klubb.  Han sleit og med kreft.  Hans navn er Harald Lavik Grønlien.  Sammen 

kunne vi gi hverandre en liten stund med «det lille ekstra» i en tøff 
hverdag - gjennom noen hyggelige samtaler.  Vi er begge optimister 
og vet at «det er i motbakke det går oppover» - det gjelder også 
for klubbene som kjemper i det daglige om bli synlige, oppnå  
rekruttering, få til gode prosjekter og inntekter til å drive det hele. 
 
Jeg ønsker Harald lykke til med behandlingen og håper at han snart 
er på beina og kan være aktiv i klubb og distrikt.  For eget vedkom-
mende er jeg full av optimisme og takker for alle inspirerende tilba-

kemeldinger som jeg har mottatt siden ca. St. Hans.  Det går fint med meg.  Jeg er  
hjemme nå og regner med å bli erklært frisk før Jul! 
 
 
 
Hilsen 

Per Ove 
red. 

 

 

 

 

 

PS!  
Hva skjer I klubbene? 
Neste nummer kommer ca 20. November.   
Fint om klubbene kan bidra med innlegg og bilder!  Mange takk! 
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People of Action 
 

Klubbene oppfordres til å ha flere prosjekter og å vise at Rotary er "People of  
Action". 
Wibecke Natås (DRFC) og Eli Lexander fra distriktets TRF-komite har nylig vært i 
Kenya. De har besøkt mange steder og sett muligheter for ulike store og små  
prosjekter, som kan deles med klubber i distriktet. 
 

Det mest spennende er et Global Grant-prosjekt i konseptet "Happy Birthdays", 
som vil bli det første i Kenya.  En vertsklubb i byen Nakuru er klar og i gang med 
planleggingen. 
 
Mer om dette og andre prosjektmuligheter i neste nummer av Rotary Vest. 
 

Bildene: Skolebildet er fra førskolen i Koguta Village 
Klubbbildet er fra besøk i Nakuru Rotary Club 

Se neste nr. ca 20. nov. 

People of Action 


