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 Guvernørens månedsbrev. 
 

Coronaviruset har satt en stopper for en god del av møte-
virksomheten vår i Rotary de siste ukene. Men noen  
klubber har møtt disse utfordringene ved å tenke nytt og  
arrangere nettmøter, blant annet noen klubber i Bergen. 
Dette er utrolig positivt og blir omtalt i dette «Rotary i vest».  
Styret i Distriktet valgte imidlertid å møtes fysisk siden vi 
bare var 5 som deltok og derfor var innenfor rammen av det 
som myndighetene anbefalte. NORFO sitt vårmøte derimot 
ble gjennomført digitalt gjennom «Gotomeeting».  
 

TV-aksjonen. 
Arbeidsgruppa som jobber med å forberede organiseringen av Rotarys søknad om å få 
TV-aksjonen i 2022, «En poliofri verden», der vår DGN Claus Feyling er medlem, deltok 
på møtet og presenterte sin foreløpige innstilling. DGN Claus har laget en oppsummering 
av presentasjonen på møtet og denne presenterer han her i Rotary Nytt. Dette er et viktig 
arbeid som også vil stille krav til oss som distrikt og til klubbene, både organisatorisk og 
økonomisk. Derfor vil dette spørsmålet bli tatt opp og drøftet på årsmøtet på distriktskon-
feransen i høst. 
 

Medlemsutvikling. 
Det er ikke enkelte å drive medlemsutvikling og verve nye medlemmer når vi ikke kan ha 
ordinære klubbmøter. Men desto viktigere er det for klubbene å finne måter å holde kon-
takten med medlemmene på, slik at denne spesielle situasjonen ikke fører til at vi mister 
medlemmer unødvendig. 
Vi styrket Medlemsutviklingskomiteen dette året og utvidet den med 5 medlemmer fordelt 
på de fleste AG-områder. Den nye utvidede komiteen fikk en god start da den møtte styret 
og AG-ene til et møte i forkant av Distriktskonferansen i oktober 2019, og komiteen har 
kommet et stykke på vei i sitt viktige utviklingsarbeid. Men det er klart at vi fra styrets side 
burde ha fulgt dette enda bedre og tettere opp. Derfor må vi prøve å styrke dette arbeidet 
ytterligere neste år og sørge for at komiteen får enda mer ressurser og støtte i sitt viktige 
arbeid. 
Leif Harald Kvaale går av som leder av komiteen ved slutten av dette Ro-
taryåret etter 3 år i den funksjonen. Som ny leder av komiteen har styret 
valgt Hilde Hamarsland, som nå er president i Ålgård Rotary klubb. Vi øns-
ker henne velkommen til denne viktige jobben, ønsker henne lykke til. Vi i 
styret lover å gi henne god støtte og tilrettelegging for det viktige arbeidet 
hun skal lede.  
 

10.000 Happy Birthdays. 
Distriktet var ferdige med gjennomføringen av to vellykkede 10.000 HB Global Grant pro-
sjekt i 2019 - et prosjekt i Malawi og et i Zambia. Prosjektene ble gjennomført i samarbeid 
med Distrikt 9210 (Zambia, Malawi og Mosambique), det internasjonale jordmorforbundet 
(ICM), de  nasjonale jordmor forbundene i Malawi og Zambia og Lærdal Global Health 
(LGH). LGH var med og matchet de innsamlede midlene fra Distrikt 2250 til disse to pro-
sjektene og bidro med hele kr.566.560. 
 

Men et prosjekt er ikke sluttført før vi har fått levert framdriftsrapport (progress report) og 
sluttrapport (final report). Dette måtte vi bruke mye tid og krefter for å få på plass høsten 
og vinteren 2019/20. I tillegg var det i sluttfasen av prosjektet et problem med internasjo-
nal svindel i forhold til en faktura på $ 31.930 fra LGH til våre partnere i Zambia. Penger 
som internasjonale svindlere fikk utbetalt. 
Framdriftsrapporten for Malawi skulle vært ferdig og sendt Rotary Foundation (RF) i au-

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155584037406642&set=a.422281031641&type=3&source=11&referrer_profile_id=661751641
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gust, men var ikke på plass før på nyåret og vi måtte også involvere RI i denne proses-
sen. Denne ble godkjent av RF i mars og vi har nå endelig fått startet arbeidet med slutt-
rapporten. Framdriftsrapporten for Zambia ble ikke sendt RF før i april og vi venter nå på 
godkjenning av RF før vi kan starte arbeidet med sluttrapporten. 
Problemene rundt prosjektene førte til at TRF-komiteen vår satte ned en granskningsko-
mite for å finne ut hva vi kan lære av dette, med tanke på å kunne gjennomføre framtidi-
ge prosjekt på en best mulig måte og derved prøve å unngå slike problem som vi fikk 
her. Carl Lewin er leder for granskingskomiteen og lover rapporten skal være klar rundt 
17. mai. 
 

I tida etter at en startet arbeidet med å skrive Global Grant søknadene, fikk vi inn ca. 
kr.200.000 fra klubbene i 2018. I tillegg bevilget Distriktskonferansen i 2019 kr.50.000 til 
10.000 HB-prosjektet. I mine besøk i klubbene i fjor høst gikk jeg ut fra og informerte om 
at LGH ville matche de kr..200.000 vi hadde samlet inn i 2018, slik at vi hadde kr.450.000 
som utgangspunkt for å søke om to nye Global Grants. I vår dialog med LGH angående 
prosjektet i Zambia og svindelen de ble utsatt for der, har det imidlertid blitt klarlagt at 
LGH ikke kommer til å matche disse kr.200.000 til nye prosjekt som vi planlegger. Det 
betyr derfor at vi har kr.250.000 som utgangspunkt for nye søknader om Global Grant. 
Planen var at vi skulle ha startet arbeidet med nye søknader så snart de første prosjekte-
ne var ferdige. Men med utgangspunkt i de problemene vi hadde med ikke å klare og 
overhold fristen for rapportering, fant vi det klokest å vente med å sende en ny søknad. 
Men nå har vi sendt forespørsel til Distrikt 9210 og til ICM og den nasjonale jordmorfore-
ningen i Malawi for å høre om de ønsker å bli med på å starte et nytt prosjekt der. Når 
framdriftsrapporten for Zambia blir godkjent, vil vi vurdere å sende en lignende forespør-
sel til dem. 
 
COL. 
Styret sendte ut en forespørsel til klubbene 
om kandidat og vararepresentant til å repre-
sentere Distrikt 2250 i COL – Rotarys lovråd. 
Styret innstilte på Arild Dale, med Tove Kay-
ser som vara. Klubbene ble gjort oppmerk-
som på at de kunne fremme forslag på andre 
kandidater, men vi har ikke fått inn noen nye 
forslag fra klubbene. 
Reglementet krever imidlertid at vi må gjen-
nomføre en avstemning der alle klubbene har 
stemmerett. Det blir sendt ut brev til klubbene 
om dette og vi vil derfor minne presidentene i 
klubbene om å avgi sin stemme før 31. mai.  
 

Moms-kompensasjon. 
NORFO arbeider fremdeles med denne  
saken. Det er sendt en purring til Lotteri og 
stiftelsestilsynet om hvor langt de er kommet 
med behandling av klagen vår. De er forsin-
ket p.g.a. korona, og det jobbes for å få de 
mange klagene som har kommet inn ferdig-
stilt, men de kunne ikke gi noen konkrete lov-
nader vedrørende vår klage. Vi får smøre oss 
med tålmodighet litt til. 
 
 
Odd Henning Johannessen 
DG 2250 
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Fra D2250    

 

Rotary søker om TV-aksjonen for høsten 
2022 til «En Poliofri verden». 

 
På vegne av de norske Rotary-distriktene søkte Norfo om TV-aksjonen 
for inneværende høst. Den ble som kjent tildelt WWF. Selv om vi ikke 
vant, så lærte vi mye om prosessen og det gjorde oss mye bedre rustet 
til å søke igjen. Det er ganske uvanlig at en organisasjon vinner frem 
med sin første søknad. Ja, det er ikke uvanlig at man må søke både to 

og tre ganger før man kommer i mål. Søknaden må være god, men ikke minst er det  
vesentlig at man er organisert godt og at man kan demonstrere overfor NRK at ens  
organisasjon er i stand til å påta seg et så omfattende prosjekt. Et slikt prosjekt løper i 
realiteten over nesten fire år – fra søknadsarbeidet begynner, til aksjonen er gjennomført 
og alle innsamlede midler er distribuert og brukt til formålet. 
 

For å kunne fortsette arbeidet med en ny søknad valgte Norfo i januar i år å opprette en 
Interimkomite bestående av DGN Claus E. Feyling, D2250; DGN Erik Kreyberg  
Normann, D2310 og PDG Ingrid Grandum Berget, D2290 - med følgende oppgave: 
 

Det skal utarbeides et mandat som minst inkluderer: 
•            Scope 
•            Organisering, roller, ansvar og myndighet 
•            Nødvendig kompetanse 
•            Finansiering 
•            Risikovurdering 
•            Prosjektskisse med milepælsplan 
•            Kommunikasjonsplan 
 
Komiteen har sluttført sitt oppdrag og presenterte dette på Norfo’s vårmøte 17. april. Det 
ble her vedtatt at Interimkomteens anbefalinger skal tas til følge og at Rotary skal søke 
NRK om TV-aksjonen for 2022. En søknad skal utarbeides og leveres 30. april 2021 og 
svar forventes i juli samme år. Man har altså ca. fjorten måneder på å forberede selve 
aksjonen. 

 

Over flere år er der utviklet et nær-
mest fast aksjons-sekretariat på 10-
12 personer, og som i månedene 
frem til selve aksjonen gradvis blir  
utvidet til opptil 50 personer. Disse 
utgjør fylkesaksjonsledere, og lokale 
medarbeidere. Den som vinner TV-
aksjonen «arver» denne gruppen fra 
forrige organisasjon, og som så blir 
ledet, i vårt tilfelle, av en profesjonell 
Prosjekt-leder engasjert av Norfo. 
Denne Prosjektlederen rapporterer til  
Norfo’s styre gjennom en styrings-

komite som består av Norfo’s arbeidsutvalg (AU).  
 

Interimkomiteen valgte denne løsningen for å kunne sikre kontinuitet fordi AU’s medlem-
mer sitter i tre år, mens Norfo’s styre (Guvernørene) kun sitter i 1 år. Ideelt sett vil  
prosjektleder være en Rotarianer, men vi vet ikke ennå om en slik person finnes i våre 
rekker og det er tatt høyde for at en utenforstående person må engasjeres. Dette vil i 
begge tilfeller være en lønnet stilling. Vinner vi TV-aksjonen for 2022, så vil denne  
personen måtte være på plass 1/1/21. 

 

Claus E. Feyling 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

5 

 Fra D2250 

 
Kostnadene med aksjons-sekretariatet med medarbeidere betales av aksjonen selv, 
mens Rotary’s Prosjektleder må finansieres av Rotary. Det er riktignok mulig at disse 
kostnadene kan bli dekket av aksjonen, men fordi Prosjektleder må være på plass 1/1/21 
så har vi i alle tilfelle utgifter som ikke blir dekket dersom vi ikke vinner frem med  
søknaden. Kostnader ved Prosjektleder og relaterte aktiviteter er budsjettert til kr 1 mil-
lion. Det ligger i mandatet at dersom vi ikke vinner frem for TV-aksjonen 2022, så søker 
vi for 2023. I så tilfelle blir budsjettet doblet, nemlig kr 2 millioner. Det er opp til distrikts-
guvernørene å søke finansiering av  dette, men vi håper og tror at klubbene er villig til å 
bidra. Med ca. 9900 Rotary-medlemmer i Norge så tilsvarer dette ca. kr 100 pr medlem 
for første søke-år, og det samme neste år dersom vi må søke igjen for 2023. 

 
Innsamlede midler vil gå til vaksinasjons-
arbeid i Afghanistan og Pakistan, som er de 
to land som fremdeles har Polio. Av inn-
samlede midler, unntatt fra næringsliv og 
det offentlige, vil Bill og Melinda Gates 
Foundation (BMGF) matche hver krone vi 
samler inn med 2 kroner!. Dette vil gi et  
totalresultat som langt overskrider det man 
har sett til nå under TV-aksjonene. (Dette 
gjelder for en aksjon i 2022. En avtale er 
foreløpig ikke inngått med BMGF for neste 
tre-års periode). 
 

Målet vil være å komme nærmere målet om en poliofri verden, at vi kan slå i hjel noen 
myter om polio, - og det å skape stolthet i vår egen organisasjon. 
MEN det vil kreve rotarianeres og klubbenes engasjement både for å få aksjonen og for 
å gjennomføre den. Svært mange klubber er hvert år «fast» engasjert i TV-aksjonen alle-
rede, i forbindelse med lokal organisering, profilering, tellekorps osv. - og ikke minst bøs-
sebæring. Vi vet at dette engasjementet blir lagt merke til av NRK, og det styrker vår 
søknad. Derfor, til de klubber som ikke allerede utfører arbeid under TV-aksjonen, så er 
dette en sterk oppfordring til å engasjere dere i høstens aksjon for WWF. 
 
Interimkomiteen forsetter nå sitt arbeid med å finne en god kandidat til Prosjektleder.  
Videre vil man også måtte oppnevne flere ressurspersoner blant Rotarianere,  som skal 
fylle diverse roller etter hvert som arbeidet skrider frem. 
 

Norfo innser at en solid forankring i klubbene er nødvendig og hele prosjektet blir  
presentert i detalj på distriktenes distriktskonferanser og årsmøter i høst 
 
Det som er helt sikkert er at vi vil få det gøy mens vi arbeider med TV-aksjonen, både 
gjennom forberedelsene, selve aksjonen og tiden etter. 
 

Målet om en Poliofri verden er det altoverskyggende og PRIMÆRE målet! 
MEN, i tillegg vil dette også uten tvil avstedkomme andre effekter, som: 
 

En formidabel profilering av Rotary i Norge 
= øket forståelse for hva Rotary og klubbene står for 
= profilering i klubbenes nærmiljø 
= stimulering til medlemsvekst. 
 
Og det er akkurat det vi trenger! 
 

Claus E. Feyling 
D-2250,DGN 
Phone +47 48001 747 

 

 

Bill og 
Melinda 
Gates 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthriveglobal.com%2Fstories%2Fbill-and-melinda-gates-do-the-dishes-together-every-night-and-it-represents-something-every-strong-marriage-has%2F&psig=AOvVaw2jUcudzl0wzi3sMUu97ySM&ust=1588162575638000&source
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Distriktet styrker digital support samt  
media/informasjon 

 
Vi vet at bare fjerdeparten av medlemmene våre er  
bruker av medlemsnettet (Mnet). Videre sliter mange 
klubber med sine websider. Årsakene kan være flere. 
Noen klager over brukervennligheten og andre «får det 
ikke til». Vår utmerkede DICO Einar Solheim er alltid 

hjelpsom men han rekker ikke over alle.  I alle tilfelle ønsker vi nå å 
styrke digital support med en person i hvert AG-område.  

 

Videre er det ønskelig at PR/Redaktør Per 
Ove Askeland får assistanse med  
redaksjonelt stoff til ‘Rotary i Vest’ samtidig 
som styret også ønsker en bredere dekning 
i Rotary publikasjoner som Rotary Norden 
og andre, på Facebook, og andre relevante 
medie-kanaler. 
 

Distriktsstyret har derfor besluttet å be hver 
AG om å foreslå for styret en kandidat fra hvert AG-område som skal 
ha følgende oppgaver: 
 

-  Sette seg grundig inn i distriktets, Norfo’s  og RI’s digitale  
    portaler,  tjenester, og rapporterings-systemer. 
-  Besøke hver klubb i sitt AG-område og ha «hands-on»  
opplæring med president, CICO, sekretærer og kasserer andre nøk-
kelpersoner, samt foreta generell opplæring blant alle klubbmedlem-
mer, spesielt  med tanke på bruk av Mnet. 
- Fange opp klubb-nyheter og annet interessant «stoff» og bringe  
videre til redaktør Per Ove og til distrikts guvernøren. 
 

Den nye rollen, kalt «område-leder media og digital support»,  vil ha 
DICO som faglig leder og AG som operativ leder. 
 
Vi vet det er flere ressurser der ute som dette vil passe godt for – og 
skulle du føle kallet så ta kontakt med din AG. 
 
 
Claus E. Feyling 
D-2250,DGN 
Phone +47 48001 747 

 

 

Fra D 2250     

Claus E. Feyling 

 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdigital.gceurope.com%2Fsupport%2F&psig=AOvVaw27slOGKdEO8TgGMYxvNmyW&ust=1588246614439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD--PbFjekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Tradisjonen tro i Bergen Vest 
Meddelelse til samtlige  

Rotaryklubber! 
 
 
 

 
 

Forslag til endring av lover og vedtekter for Rotary  
International og lover for Rotaryklubber. 

 

• Det er Council on Legislation (CoL) [Lovrådet] som beslutter endringer, etter forslag 

innsendt fra klubber, distriktsstyret eller RI-styret. Neste møte i Lovrådet finner sted i 
Chicago i april 2022. 

• Både forslag fra klubber så vel som fra distrikt skal ha støtte fra klubbene i distriktet. 

Dette skjer på Distriktskonferansen eller ved brevavstemning. 

• Fristen for å sende inn forslag til RI er 31.12. 2020, d.v.s. forslag må sendes inn til 

distriktet senest 1. august i år.  

Forslag sendes DG Jostein Osnes (josteinosnes@gmail.com) eller distriktets utgå-
ende CoL representant PDG Carl Lewin [carl.lewin@haugnett.no]. 

Ta kontakt med PDG Carl Lewin for råd og formalia. [Ny CoL representant vil bli 
valgt a.s.a.p.] 

• Lovene og vedtektene er samlet i Manual of Procedures (MoP). Denne oppdateres 

etter hvert møte i Lovrådet og finnes utgitt på flere språk bl.a. engelsk og svensk. 
MoP’en kan lastes ned fra Rotarys hjemmeside på Rotary.org. En  trykt utgave kan 

bestilles samme sted. 

 

Resolusjonsforslag til Rotary Internationals styre. 

• En resolusjon er forslag om en formell uttalelse eller et programforslag som over-

sendes RI-styret til vurdering og behandling. 

• Det er Council on Resolution (CoR) som vedtar resolusjonsforslagene. CoR avhol-

des en gang pr. år i oktober, avstemning skjer på nettet. 

• Også Resolusjonsforslagene skal behandles på Distriktskonferansen, Distrikts møtet 

knyttet til PETS eller ved brevavstemning. 

• Fristen for å sende inn forslag til CoR er 30.6. hvert år.  

• Det er distriktets CoL representant som representerer distriktet i CoR. 

Resolusjonsforslag sende Distriktsguvernøren eller direkte til distriktets avtroppende 

CoL representant PDG Carl Lewin [carl.lewin@haugnett.no]. 
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Informasjon. 
• Informasjon om lovforslag til CoL foreligger normalt ¾ år før CoL avholdes. 

Som tidligere år vil de viktigste lovendringsforslagene bli presentert på Distriktskon-

feransen i 2021. 
Jeg er naturligvis villig til å komme på besøk i klubbene, hvis ønsket, for å informere 

og svare på spørsmål. 

• Forslag som skal behandles på årets CoR vil være tilgjengelig ultimo september. 

Et kort resyme vil bli lagt ut på distriktets hjemmeside straks forslagene foreligger. 

 
Kopervik 14. april 2020 

Carl Lewin 

Fungerende CoL representant. 

Ryla 2020 

RYLA Vest 2020 på Fjordslottet Hotell 
 
Det årlige RYLA-seminaret ble avholdt 6.-8. mars på Fjordslottet hotell i Fotlands-
våg på Osterøy utenfor Bergen. Seminaret er et ledertreningsseminar for unge 
voksne i alderen 18-27 år, og tar opp viktige emner som blant annet relasjonsledel-
se, personlig utvikling og vanskelige samtaler gjennom foredrag, diskusjoner, rol-
lespill og en paneldebatt med ledere fra ulike bransjer i privat og offentlig nærings-
liv. Seminaret trekker ungdommer fra hele distrikt 2250 til en intensiv helg med læ-
ring og sosialisering. Ungdommene får også et nettverk med likesinnede engasjer-
te jevnaldrende som de kan trekke på i ettertid. Det er en ypperlig mulighet for ung-
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dom med stort engasjement å få større innsikt i egen rolle som leder og bidrags-
yter til sitt lokalmiljø og samfunnet rundt seg. 
 
Alle seminardeltagerne må være sponset av en Rotary-klubb, organisasjon eller bedrift.  
I år var det 16 Rotary-klubber fra distriktet som sendte totalt 20 kandidater til seminaret. 
Påmelding for neste års RYLA åpner før sommeren, så husk å finne relevante kandidater 
i ditt lokalmiljø som kan være aktuelle! 
 
Jøri Horverak leder deltagerne gjennom det tre dager lange seminaret med bredt faglig 
innhold og utfordrende oppgaver, som skal gi dem større innsikt i seg selv, og inspirasjon 
til videre utvikling. Horverak er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, hvor hun  
senere også tok doktorgrad i organisasjonspsykologi. Hun har bred erfaring med leder-
utvikling, gjennom seleksjonsprosesser i Forsvaret og psykolog- og konsulent-
bedriften hennes, Sense PKT. Hun har ledet seminaret i en årrekke, og holder stadig inn-
holdet oppdatert mot gjeldende og aktuelle arbeidsmetoder og innfallsvinkler for  
utviklingen av ledere. 
 
Men det er ikke bare foredrag og lektyrer som preger helgen. Refleksjon er en kritisk del 
av det å være leder, og det blir vektlagt gjennom hele helgen. Deltagerne skal blant annet 
jobbe med sin egen lederplattform, og diskutere i grupper ulike utfordringer de selv opp-
lever som leder, for så å få innspill fra de andre i gruppen. Ærlige og usensurerte  
diskusjoner som gjøres mulig gjennom tett samhold, bidrar forhåpentligvis til at  
deltagerne ved helgens ende får mange gode innspill de tar med seg på veien videre. 
 
Årets seminardeltagere var en våken gjeng med ungdommer i forskjellige aldre og med 
vidt forskjellige bakgrunner og erfaringer. En bred og mangfoldig sammensetning gir gro-
bunn for unike perspektiv, og bidrar til god læring. 
 
Deltagerliste: 
Andreas Turøy, 22 år,     Sotra RK 
Anna Osland Kjærgård, 23 år,   Kopervik RK 
Arne Aarhus, 24 år,     Karmøy Vest RK 
Bjørnar Bøe, 22 år,     Stryn RK 
Erik Dahle Finne, 19 år,    Bergen Sydvesten RK 
Fredrik Kjeldsen, 21 år,    Lund RK 
Fredrik Martens, 21 år,    Bergen Vest RK 
Frida Vatshelle, 19 år,     Askøy RK 
Jonas Sigurd Øglænd, 23 år,   Sandnes RK 
Kristine Skjæveland, 24 år,    Strand RK 
Malin Galta, 23 år,     Gandsfjord RK 
Mary Ueland, 24 år,     Nærbø RK 
Mathias Berrefjord, 18 år,    Lund RK 
Morten Olsvold, 27 år,     Nordhordland RK 
Ruben Stavang, 20 år,    Bergen RK 
Sander Olsen, 20 år,     Sandnes RK 
Sina Furenes, 25 år,     Strand RK 
Synne Ingeborg Storaas, 22 år,   Bergenhus RK 
Thea Risøy, 19 år,     Nordhordland RK 
Toril Liaaen, 23 år,     Torgallmenning RK 
 
Vi gleder oss til neste års seminar, og kommer med ny informasjon før sommerferien.  
 
Følg med på våre nettsider! 
 
Khiem Tran 
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As the COVID-19 pandemic spreads uncertainty and 
hardship around the world, Rotary members and partici-
pants are innovating, caring for those affected, and 
showing that even at a distance, there are ways to help. 

 
As people of action, Rotary mem-
bers are engaged in their communi-
ties — gathering for projects and 
offering help to those in need. But 
in many areas, life is changing 
drastically. Health experts are urg-
ing people to maintain distance 
from others or even isolate them-
selves in order to slow the spread 
of the highly contagious virus.  
 
Fighting disease is one of Rotary’s 
main causes, so members already 
support efforts to promote proper 
hand washing techniques, teach 
people other ways to stay healthy, 
and supply training and vital medi-
cal equipment to health care pro-
viders. Now they’re helping health 
authorities communicate lifesaving 
information about COVID-19 and 
donating protective gear and other 
supplies to clinics and hospitals 
that are under strain because of the 
pandemic.  
 
These are just some of the ways 
that members are supporting 
their communities right now: 
 
In Italy, one of the countries that 
has been affected most, clubs in 
District 2080 are raising funds to 
purchase ventilators and protective 

gear for overstretched hospitals. And when the worst of the outbreak was raging in China, the dis-
trict’s clubs raised more than $21,000 for protective masks to prevent spread of the disease there.  
Clubs in District 2041, also in Italy, raised funds online to buy protective gear for health workers 
who will care for COVID-19 patients at a 400-bed hospital being built at Milan’s fairgrounds.  
In Hong Kong, Rotary clubs have raised funds, packed medical supplies, and visited public hous-
ing to distribute masks and sanitizers.  
 

Rotary clubs in Sri Lanka installed thermometers in airport bathrooms and produced posters to 
raise awareness about the coronavirus for schools across the country.  
The Rotary Club of Karachi Badakhshan, Sind, Pakistan, distributed thousands of masks to people 
in Karachi.  
 

Clubs in District 3700 (Korea) have donated $155,000 to the Red Cross.  
Rotary clubs in Nigeria’s Akwa Ibom state conducted a campaign to raise awareness about the 
threat of the virus. Members shared information about the illness and how to keep safe at two 
schools and distributed materials about using good hygiene to stay healthy.  
The Rotary club of Metro Bethesda, Maryland, USA, is contacting neighbors who live alone and 
are quarantined. Volunteers are asked to contact at least five of those people each week to ask 
how they are and if they need anything. Members are also leaving flowers on their doorsteps.  

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:COVID19-symptoms.pdf
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Using technology to address the crisis 
Although clubs and districts are canceling or postponing their in-person meetings and events, they 
are still finding ways to keep up their fellowship, reimagine their service efforts and respond to the 
pandemic:  
The Rotary E-Club of Fenice del Tronto invited the public to its 11 March online meeting to raise 
awareness about the coronavirus. A virologist spoke about the virus, how it spreads, and how to 
keep safe.  

 
The Rotary Club of Singa-
pore hosted a webinar in 
which an epidemiologist 
and an infectious disease 
expert addressed ques-
tions and concerns about 
the coronavirus and the 
pandemic.  
The Rotary Club of East 
Jefferson County, Wash-
ington, USA, used 
crowdsourcing to create an 
online listing of area gro-
cery stores, pharmacies, 
and restaurants that offer 
home delivery.  
Rotary members in Here-
ford, England, created a 
Facebook group for Rota-
ry members and others to 
use to link people who 
need support with people 
or organizations that can 
help. More than 6,900 peo-
ple have joined the group 
since it was started 14 
March.  
 
Two days before its annual 
fundraiser, the Rotary Club 
of Schaumburg-Hoffman 
Estates, Illinois, USA, 
moved the event to Face-
book. It auctioned more 
than 100 items and raised 
more than $100,000, about 
the same amount as in pre-
vious years. Food set to 
feed 350 people at the 
event was delivered to 
those in need.  
 

The Rotary E-Club of Silicon Valley, California, USA, held an online meeting for members of other 
clubs to share advice on using digital tools to remain connected. The club recorded the meeting so 
members could watch it later and share it with others.  
Rotary clubs in Zone 34 (Georgia and Florida, USA, and the Caribbean) created a guide to help 
members stay connected online. The Rotary E-Club of the Caribbean 7020 is helping clubs in the 
zone arrange online meetings  
  
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/195399895095561/about/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Protect_yourself_against_coronavirus-poster-english-3march2020.pdf
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Staying connected during the COVID-19 pandemic 
It seems that all around the world, not a single person or community is unaffected 

by COVID-19. In Rotary, the pandemic has changed our daily routines and forced 

the cancellation of many in-person meetings and events. But for more than a centu-

ry, Rotary has connected the world through fellowship and service. Even when we 

can’t hold our usual events as planned, we can still stay engaged, connect with one 

another, and continue to serve our communities. 

Here are just a few ways clubs have adapted: 

• A psychologist and member of the Rotary 

Club of Roma Polis in Italy spoke to the club in 

an online meeting about how to focus on mental 

and emotional health during the COVID-19 cri-

sis. The meeting was open to everyone.  

• To help people stay connected despite so-

cial isolation, the Rotary Club of Metro Bethesda 

in Maryland, USA, is creating a list of members 

and neighbors who live alone and developing a “telephone tree.” Volunteers will contact five 

people by phone, daily or weekly, and drop off colorful plants at their doorsteps, which can 

be left outside or brought into the home. 

• Members of the Rotary Club of Schaumburg-Hoffman Estates in Illinois, USA, made the 

difficult decision to reinvent their biggest fundraising event of the year. Instead of an in-

person gathering, they hosted a Facebook Live event, which brought in more than $120,000 

— about the same amount they would have raised with their usual fundraiser. 

• After canceling its weekly in-person meetings, the Rotary Club of Singapore hosted its first 

webinar. A medical epidemiologist and an infectious disease specialist responded to mem-

bers’ questions and concerns. The club, which plans to continue holding online meetings as 

needed, is also hosting a donation drive to collect essential items for the community.  

• The Rotary Club of Brescia Veronica Gambara in Italy researched and purchased urgently 

needed equipment for frontline medical workers at local hospitals. 
 
We encourage you, as leaders in your community, to find creative ways to connect with one anot-
her and local residents, and to find innovative, safe ways to provide whatever assistance your 
community needs at this time. Contact your local health authorities to learn what your Rotary club 
can do to help respond to the COVID-19 outbreak. Check with local education officials to see how 
you can support teachers or schools offering alternative learning options. Connect with your local 
labor bureau to find ways to support small businesses and their employees. Research what local 
nonprofits are doing and explore opportunities for club members to get involved safely. Get inspira-
tion from other clubs’ projects or share your own service story on Rotary Showcase. 
 
How is your club or district keeping members engaged during the COVID-19 pandemic? Share 
your ideas and resources or join a discussion in the Meeting Online group in learning topics. 
 
Read Rotary International’s latest update on COVID-19. 

 

http://msgfocus.rotary.org/c/11Ada2sdGoMZ2vv2W4hTm1p3Rd94
http://msgfocus.rotary.org/c/11Ada5dvwSWI1B6j3jFYXwccmDrG
http://msgfocus.rotary.org/c/11Ada6B9s81zw8TW6Wn1LgALClAZ
http://msgfocus.rotary.org/q/12FiWFoSF9D7qsNPzPVDeaBi/wv
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The National Rotarians World er her: The Rotarians. 

Presidentens månedsmelding for mai 2020 
Verden trenger vårt lederskap i dag mer enn noen gang. Rotary forener verden. 

Rotary øker vår evne til å til-
passe seg: Det er ett mål for 
vår nye Rotary Handlingsplan. 
Og jøss, vi  har sett den evnen 
satt på prøve i år. 
I mars skulle Gay og jeg  
besøke Zimbabwe, Tyrkia og 
åtte andre land i løpet av 30 
dager. Etter å ha deltatt i et me-
disinsk oppdrag i Zimbabwe 
and Commonwealth Week akti-
viteter i London, den 11 dagen, 
pakket vi koffertene våre for å 
dra til Sveits og Liechtenstein. 

Mens vi deltok på middag på 
High Commission for Pakistan i 
London, fikk vi beskjed om at 
det ville være umulig å reise 
overalt på reiseruten vår. I ste-
det for å fly til Zürich returnerte 
vi til Evanston og One Rotary 
Center. 

I hele mars ble nyhetene om 
COVID-19 stadig mer alvorlige 
over hele verden. Etter råd fra 
lokale tjenestemenn  
kansellerte vi FNs president-
konferanser i Paris og Roma. 

Snart erklærte Verdens helseorganisasjon viruset som global pandemi, og vi rådførte oss 
med myndighetene om mer kritiske beslutninger. Vi ba alle Rotary distrikter og klubber om 
å tøyle ansikt til ansikt-møter inntil videre og holde virtuelle møter i stedet. Til distriktene 
og klubbene som har tilpasset seg så raskt, takk. 
 

Verden trenger vårt lederskap I dag mer enn noen gang. 
Rotary forener verden. 
 

Rotary-styret holdt sitt første virtuelle møte for å ta den vanskeligste avgjørelsen av alle, - 
å avlyse Rotary International Convention 2020 I likhet med de mer enn 20,000  
påmeldte som planla å delta, er jeg skuffet. Vi handlet for å ivareta helsen og sikkerheten 
til konvensjonen, deres familier, venner og kollegaer, samt de som kaller Honolulu for et 
hjem, og jeg er sikker på at vi tok den rette avgjørelsen. 
 

Jeg vil takke Honolulu-konvensjonskomiteen i 2020, vertskomiteen, Honolulu-Convention 
Committee og Rotary ansatte for planleggingen av det som ville ha blitt en av de beste 
Rotary konvensjene til nå. Jeg setter pris på deres harde arbeid. 
 

Denne saken skulle The Rotarian trykke da avgjørelsen om å kansellere 

 

 

Fra RI 

Forts. neste side 

https://www.facebook.com/nationalrotariansworld/?__tn__=kCH-R&eid=ARCY9K24azau_-CmIiyLTBQea5plX2crXrLYS9wApYtDtzVmC0hvXOYvEK0NZ2uYPcCjDc3vKb3lgVq4&hc_ref=ART5T7w-Cz-plmMhB4MNP4eD29sfYdEN2VgxkB_YeY00hUflQI6pY62jTCJ9R3fGxX0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCML
https://www.facebook.com/TheRotarians.PeopleofAction/?__tn__=kCH-R&eid=ARApeOrD_JJZWKrwxOpuCT6GtEbqtXbm-pViSpPY4A-QcK9M-eE6XA8lacPQdT5HN-tkQhgaYcAMlyIx&hc_ref=ART5T7w-Cz-plmMhB4MNP4eD29sfYdEN2VgxkB_YeY00hUflQI6pY62jTCJ9R3fGxX0&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5
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konvensjen ble tatt, og mange andre beslutninger over hele Rotary-verden var fortsatt 
usikre. Du vil bli holdt orientert om fremtidige problemer for Rotary via  Rotarys regionale 
magasiner og  Rotary på sosiale medier. 
 

Vi startet dette Rotary året med å fremme betydningen av den nye handlingsplanen for alle 
rotarianere og rotaraktorer. I dag setter vi den planen til side av nødvendighet. Det gir mu-
lighet for en konvensjonslignende opplevelse med deg gjennom en virtuell sammenkomst. 
Vi vil fortelle mer om dette i nærmeste fremtid. 
 

Verden forandrer seg raskt, og det må Rotary også. Vår tilpasningsevne og styrke hjelper 
oss med å navigere i denne situasjonen. Verden trenger vårt 
lederskap i dag mer enn noen gang.  Rotary forener verden. 
 

                                                                                         Beste hilsen, 

                                                       MARK DANIEL MALONEY 
                                                   President, Rotary International 
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Klipp fra klubber     

 

 Videomøter I Bergen Rotary Klubb (BRK). 
 
Som alle rotarianere vet, så er de ukentlige møtene selve grunnstenen i rotary-
klubbenes aktiviteter.  Da vi i BRK pga Coronatiltakene måtte avlyse våre faste 
møter, blomstret kreativiteten i klubbens lyse hoder opp. Ganske raskt dukket 
ideen om å avholde videomøter opp.  Vi bestemte oss for å forsøke 
med  programmet Zoom, som noen hadde god erfaring med fra tidligere,  som tar 
opp til 100 deltakere og i tillegg er billig.  
 
Det finnes også en rekke andre videokonferansemuligheter.  Etter et vellykket 
prøvemøte i styret, ble det bestemt at vi skulle forsøke å avholde et snakkemøte 
med 3-minutter for hele klubben.  
 
Møtet ble særdeles vellykket, og vi bestemte oss for å kjøre videre. Vi har nå 
holdt vårt tredje møte og kort fortalt;  prosjektet er en suksess, vi kommer til å kjø-
re disse videomøtene så lenge det er behov. Gjennomsnittlig oppmøte ligger godt 
over oppmøtet på vanlige møter og medlemmene er strålende fornøyd.   
 
Vi tenker at kanskje er ukemøtene enda viktigere enn vanlig i disse Coronatider. 
Vi oppfordrer derfor andre klubber om å forsøke det samme. 
 

Ketil Igesund 
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109 deltakere var med på eldrefesten til Arna Rotary Klubb mandag 13. januar. I fjor 
var rundt 100 med og vanligvis ligger tallet mellom 90 og 100. 

 
Festen ble ledet av Gunvor Djønne. 
Hun sa at denne eldrefesten er et av 
høydepunktene i året og noe klub-
bens medlemmer gleder seg til.  Vi-
beke Myhren er president i Arna Ro-
tary Klubb og hun fortalte om klub-
ben og dens virksomhet.  
 
- De 45 kvinner og menn i alderen 
mellom 44 og 98 år i Arna Rotary 
Klubb utgjør et kjempegodt felles-
skap i frivillighetens tjeneste. Klub-
ben har flere prosjekter som kom-
mer lokalmiljøet til gode, sa hun. 
Hun nevnte en rickshaw gitt i gave 
til Arna-Bjørnar og Arna Helseheim, 

Ved hjelp av den kan de eldre på helseheimen komme seg ut og få vind i fjeset og se seg 
om i Arna. Vibeke nevnte også konserten under kulturdagene, tv-aksjonen og utdan-
ningsmesse, som har vært en stor suksess som mange vil være med på. 
Vibeke er spesielt opptatt av Rotarys internasjonale program for ungdomsutveksling, som 
hvert år sender 9.000 studenter ut i verden. Selv ble Vibeke sendt som utvekslingsstu-
dent til Canada i 1998.  
 

Det var som vanlig servering av varm sjokolade og snitter og senere av kaffe og lefse. 
Haukeland Songlag framførte vakre julesanger ledet et av sin nye dirigent Tove Holter. 
På to av sangene var medlemmer av Arna Rotary  Klubb solister. 
 

Årets hovedtaler var Synnøve Lien, daglig leder i Arna-Bjørnar. Hun fortalte at klubben 
har 1.000 medlemmer, 800 spillere og 250 frivillige. Synnøve fortalte at hun så etter ver-
diene som lå bak de resultater klubben oppnådde. Her er jentene som spiller i øverste 
divisjon forbilder og rollemodeller for de yngre i klubben. Å bli bevisst på verdier og å ar-
beide sammen om felles mål var noe hun hadde lært under oppveksten på Lien gård i 
Ytre Arna. På dette feltet var farfaren hennes store forbilde. De eldre la til rette for gode 

oppvekstvilkår i bygda og skapte møteplas-
ser for alle generasjoner.  
Jan Erik Raknes spilte piano.  
 

En av gjestene, Marie Mikkelsen i Utløbak-
ken, ba om å få lese et dikt. Hun sa at det var 
et kjærlighetsdikt som het Kjære Carl Oskar.  
 
- Min kjærlighet til deg er veldig stor. Du 
min kjære rullator, leste hun til stor app-
laus og latter fra forsamlingen.  
 
Aslaug Garnes Johnsen takket for en fin fest 
på vegne av alle deltakerne. Bevertningen, 

musikken og alt var bra. Jeg er imponert over alle de gode tingene dere gjør, sa hun. 
 

                                                                                              Referent: Audun Stølås 

 Eldrefest for 109 i Arna 
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Virtuelt møte i Bergenhus RK 
President Harald Goldstein ønsket velkommen til klubbens første virtuelle 
møte på video. Et historisk møte som må karakteriseres som meget vellykket 
til tross for de litt unormale forholdene. Programmet var tettpakket med fire 
forskjellig innslag! 

Virtuell virkelighet defineres slik i Stor Norske Leksikon: «Virtuell virkelighet er en illusjon, 

vanligvis generert ved hjelp av ulike typer informasjonsteknologi, som gir brukeren en opplevelse av 

å befinne seg på et annet, oppdiktet eller virkelig sted. Illusjonen behøver ikke å være komplett, 

men den må være tilstrekkelig naturtro 

til at brukeren kan leve seg inn i den 

ved hjelp av naturlige sanser og fer-

digheter.»  

Jeg vet ikke om det var dette  

presidenten tenkte på da han øns-

ket velkommen til hele 31 deltage-

re, men jeg har inntrykk av at del-

tagerne levde seg inn i møtet med 

sine naturlige sanser og ferdighe-

ter.: Først fikk vi presentert tre tre-

minuttere som nok var noe utvidet 

for anledningen. Treminuttere skal 

normalt fremføres uten at forsamlingen stiller spørsmål. På dette møtet ble gjort unntak og 

det ble gitt adgang til å kommentere og stille spørsmål.  

 

Dag Breistein var første mann ut:  

Han var opptatt av skjebnen til den private North Con-

nect kabelen som skulle legge en kraftkabel fra  

Simadalen i Eidfjord til Scotland. Regjeringen har utsatt 

beslutningen om å tillate kabelen til man får erfaring 

med de kablene som allerede er etablert/har konsesjon. 

En taktisk beslutning ifølge Breistein for å unngå å bli ned-

stemt i Stortinget. Et senere Storting er kanskje mer positiv til å etablere kabelen som vil gi 

en stor miljøgevinst med 2 mill tonn i redusert CO2 utslipp. Mer om denne kabelen kan 

man finne her: https://www.northconnect.no/ 

Atle Brynjulfsen var i sin treminutter opptatt av sitt arbeidsliv i disse korona tider. 

Som tannlege og spesialist i endotontisk kirurgi har han flere akutte oppdrag med å hjelpe 

 

 

 

https://www.northconnect.no/
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Bergenhus     

pasienter som har infeksjoner i munnhulen før de skal ha større 

operasjoner. Et arbeid som er utfordrende når man skal unngå  

smitte. 

Den historisk interesserte Atle får også tid til å komme ut på tur når 

han ikke opererer. Sist var han på Tyssøy som man kommer til ved 

å ta turen gjennom tunnelen til Bjorøy og bro til Tyssøy. På Tyssøy 

var det en gammel kongsgård som ble etablert av Håkon den 5. sønn av Magnus Lagabø-

ter. Atle Brynjulfsen fikk også tid til å anbefale en bok – Bergen og slaget om Atlanterhavet- 

som beskriver motstandsbevegelsen innsatts i Bergen under andre verdenskrig. Den anbe-

fales! 

Svein Boasson kunne til tross for unormale tider melde om en 

nokså normal virksomhet. Selskapet har full ordrebok, men har ut-

fordringer med kronekursen og arbeidere fra Polen som får 2 uker 

karantene x 2 når de har vært hjemme i Polen 

Den største jobben er arbeidet med Olav Kyrresgate som ligger et-

ter planen grunnet dårlige grunnforhold. Ferdigdato er utsatt til  

slutten av november. 

Møtet ble avsluttet ved at påtroppende president Terje Steen Edvardsen rapporterte fra 

PETS som han deltok på sammen med Mona Mekki. Han trakk gjennom hovedpunktene i 

seminaret ved hjelp av en powerpoint-presentasjon. 

Jostein Osnes fra Stord Rotaryklubb er valgt til Distriktsguvernør. Han gjennomgikk innkom-

mende verdenspresident Holger Knaacks forventninger til klubbene i kommende rotaryår 

og kommenterte også egne planer og føringer for året. Knaacks motto for året er: Rotary 

Opens Opportunities. Rekruttering,  spesielt yngre medlemmer vil bli en hovedsatsing for 

Rotary Internasjonalt og i distriktet. 

PETS ble avsluttet med et gruppearbeid innenfor Assisterende guvernørers (AG) ansvars-

områder. Ett nyttig gruppearbeid hvor man blant annet ble enig om 1-2 møter innenfor vårt 

område i hvert semester mellom AG og klubbpresidentene for å diskuterer samarbeids-

spørsmål. Detaljert info fra PETS finner man i siste månedsbrev fra distriktet:  Rotary i 

vest. 

Presidenten takket alle som bidro til et vellykket møte. Vi kan konstatere at møteformen vil 

fungere også til presentasjoner. Programkomiteen vil arbeide frem program for møtene 

fremover. Video-møter blir løsningen i tiden fremover selv om vi ser frem til å kunne møte 

fysisk. 

http://d2250.rotary.no/file-manager/file/RiV%202019-2020/Rotary%20i%20vest%20-%20nr.%206%20%202019-20.pdf?context=mosdoc
http://d2250.rotary.no/file-manager/file/RiV%202019-2020/Rotary%20i%20vest%20-%20nr.%206%20%202019-20.pdf?context=mosdoc
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Distrikt     

VIKTIG INFORMASJON FRA MEDLEMSNETT 
 

Google G-suit til klubbene inneholder bl.a. nettmøte program 

14.4.2020 

Vi arbeider nå med overgangen fra Zimbra epost til Google  
tjenester.  
Endringen består i at våre funksjons-eposter og klubb e-
poster flyttes til Google servere, men beholder @rotary.no ad-
resser. 
Det vil gi brukere fri tilgang til Google Meet program for nett-
møter.  
Alle som får G-suit konto, dvs alle klubber og sentrale tillits-
valgte i distriktene vil ha tilgang til disse tjenestene.  

Snakk med DICO i eget distrikt om disse tjenestene for din klubb, og se en beskrivelse av 
tjenesten PÅ NESTE SIDE.   

Flere lisenser tilgjengelig for nettmøter i Corona-tider 

Mars 2020 
Vi ha nå noen flere lisenser tilgjengelig for utlån for å gjennomføre nettmøter i Rotary med 
GoToMeeting programvare.  

En lisens gir deg muligheter til å gjennomføre møter med en eller flere personer samtidig (som ikke 
trenger egen lisens). Kontakt Webmaster eller DICO i eget distrikt for å få tilgang til en lisens for en 
begrenset periode. På support.rotary.no finner du en bruksanvisning under menyen 'Nettmøter'   

Oppdatering av medlemslistene 

Som vanlig på denne årstiden, sender RI ut brev til alle tillitspersoner om at medlemslistene skal 
oppdateres i RI sin database på rotary.org.  

Legg merke til avsnittet litt nede i brevet, som sier at om du bruker en nasjonal database (slik vi 
gjør i Medlemsnett), skal endringene gjøres i denne.  

Det er slik det skal gjøres. Hverken klubber og distrikter skal endre noe direkte i RI sin medlems-
base uten i direkte samarbeid med DICO i eget distrikt.  

Trond Nielsen, Webmaster NORFO 
 

Nytt Rotary-år 1.7. 

Husk at alle rettigheter til endringer i Medlemsnett styres av rollelista i Medlemsnett. Det betyr at 
medlemmer med roller i det nye året får tilgang, mens forrige års tillitsvalgte mister sine rettigheter 
om de ikke har nye roller.   
 

Hjelp og støtte for våre digitale løsninger 

Husk at ALLE henvendelser om hjelp og støtte fra klubbene skal gå til distriktets DICO'er. 
Henvendelser direkte til leverandør kan føre til at klubbene pådrar seg kostnader.  

 

Nettmøter 

Nå kan du gjennomføre nettmøter med GoToMeeting med lisens som NORFO stiller til 
rådighet.  
Snakk med DICO i distriktet ditt om å sette opp et slikt møte.  
Personer som du inviterer til nettmøte, trenger ikke selv å ha lisens. 
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Å satse på PR har i flere år vært et av våre tre strategiske 
satsningsområder og er viktig for Rotarys omdømme-
bygging. Å skape et positivt bilde av Rotary er enhver  
rotarianer sitt ansvar, både lokalt og globalt 
 
Paul Harris sa følgende: “In the promotion of understanding, it is important to 

reach large numbers, non-Rotarians as well as Rotarians, and you cannot reach large numbers pri-
vately.”  

 

Det er derfor viktig å synliggjør gode prosjekter og aktiviteter på klubbens webside, facebookside og DELe i 

sosiale medier. Vi kan nå målet gjennom å forsterke klubbens omdømme og øke allmenhetens kjennskap til 

Rotary ved å synliggjør klubbens aktiviteter. Gjennom allmenhetens kjennskap til Rotary kan vi skape gjen-

kjennelse. 

Et positivt omdømme og kunnskap om Rotary bidrar til at klubben tiltrekker seg nye medlemmer og samar-

beidspartnere.  I dette arbeidet er det viktig også å bruke Rotary sine logoer og maler.   

Vi må styrke Rotarys identitet og profil blant annet ved å bruke vår visuelle identitet.  Maler for foredrag og 

presentasjoner i powerpoint samt de ulike logoene finner du på Rotarys Brandsenter  

(https://brandcenter.rotary.org/en-GB).  

  Last ned guidelines 

Bruk presentasjonsmaler 

Bruk eksempelbilder som inspirasjon til egne foto 

Rotary logoer 

Klubblogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ove 

 Ta i bruk Rotarys logoer og maler    
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