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 Månadsbrev 2 frå distriktsguvernør Jostein Osnes 
 

Nye møteformer 
Rotary har verkeleg måtta læra seg nye møteformer og 
arbeidsmåtar det siste året. 
Digitale møte er ikkje lenger ein mulighet, men eit nød-
vendig tiltak for å gjennomføra større møte. 
 
For D2250 vart årsmøtet for 2020 ei skikkeleg utfordring i 
så måte. Grunna koronapandemien torde me ikkje samla 
representantar frå alle klubbane til eit vanleg fysisk møte. 
Inspirert av liknande tiltak i andre distrikt, valde me å 
gjennomføra årsmøtet som eit digitalt møte for første 
gong i D2250 si soge. 

 
Møtet var godt tilrettelagt med utsending av skriftleg materiale til dei fleste sake-
ne. AG 5 Nils Tore Skogland gjorde eit svært godt arbeid for å få til det digitale 
møtet i samarbeid med Stord Hotel og lokal ekspertise på slike møte. 
 

Det vart eit to timars intenst møte. Kon-
sentrasjonen både hos møtedeltakar-
ane og dei som hadde det tekniske an-
svaret var på topp. Resultet vart godt. 
 
Alle sakene vart drøfta og vedtekne, 
dei fleste samrøystes. To av sakene 
førte til noko diskusjon. Saka om TV-
aksjonen var den viktigaste saka på 
årsmøtet. Klubbane hadde allereie på 
PETS i mars 2020 fått grundig informa-
sjon om denne saka. DGE Claus Fej-
ling la fram saka på vegne av distrikt-
styret og forslag til vedtak om å delta i 

TV-aksjonen i 2022. 
 
Frå nokre få årsmøtedeltakarar vart det reist tvil om temaet «En poliofri verden» 
ville appellera til folk i Noreg i dag. Det kom ønskje om å utvida føremålet med TV
-aksjonen. 
 
Årsmøtet samla seg i eit klart fleirtal for styret sitt fralegg til vedtak. Tre røyster 
stemte mot forslaget. 
 
I dag har 5 av 6 distrikt gjort liknande vedtak som D2250. Skal Rotary søkja om å 
få TV-aksjonen for 2022, må alle distrikta vera med. 
 
Den andre saka som det var ein god del diskusjon om, var eit forslag frå Karmøy 
RK om obligatorisk deltaking på PETS for innkommande presidentar, og at klubb-
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ane skulle betala kursavgifta for ein deltakar sjølv om klubben ikkje var represen-
tert på PETS. 

 
Det vart understreka at distriktstyret vur-
derer alternative måtar, omfang og tids-
punktet for gjennomføring av PETS og 
andre møte. Digitale løysingar og kombi-
nasjonsløysingar med digital deltaking og 
fysisk deltaking vert drøfta. 25 klubbar 
stemte for forslaget frå Karmøy RK, me-
dan 6 stemte mot. 
 
 

Søknad om TV-aksjonen 2022 
Dersom Rotary får tildelt TV-aksjonen 
2022, må Norfo engasjera ein person 
som prosjektleiar. Prosjektleiar må vera 

på plass før me eventuelt får tildelt TV-aksjonen 2022. Det har difor allereie vore 
utlyst stilling som prosjektleiar. 10 søkjarar har meldt interesse. Eit utval har an-
svaret for å intervjua dei mest aktuelle søkjarane. DGE Claus og DG Jostein frå 
D2250 er med i intervjugruppa. 

 
Klubbesøk 
Det er interessant å reisa på klubbmøte i D2250. Hittil har eg særleg prioritert 
klubbane i Sogn og Fjordane. Det er både lærerikt og motiverande å møta klubb-
ane. Det foregår mykje interessant både i møta og i prosjektsamanhang. Eg ser 
med optimisme på mindre klubbar som finn ut at samarbeid over klubbgrensene 
er nødvendig dersom ein skal kunna gjennomføra større prosjekt. Stryn RK har til 
og med gått over distriktsgrensa for å finna sin samarbeidspart, nemleg Volda 
RK. Slikt «grenseoverskridande» samarbeid har mi fulle støtte! 
 
Samtalar om medlemsutvikling er også viktige. Utfordringa her er å klara å sjå 
utover «boksen» i leitinga etter nye medlemskandidatar. Men det er heilt nødven-
dig å gjera det både for klubbene, dei nye medlemmene ein bør rekruttera og for 
Rotary både på distriktsnivå og internasjonalt. 
 
Eg gler meg til besøk i nye klubbar i tida som kjem! 
 
Jostein Osnes 
DG 2020-2021 
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Tradisjonen tro i Bergen Vest Holger Knaack 

President 2020-21 

October 2020 
 

Under et nylig avholdt Zoom-møte med ro-
tarianere og rotaraktører, så jeg på de smi-
lende ansiktene på skjermen min og innså 
hvor mye organisasjonen vår har endret 
seg på kort tid. Det er klart at det er ikke 
noen vei tilbake til den "gamle normalen" i 
Rotary - og det ser jeg som en spennende 
mulighet! 
 

Innovasjon og endring skjer på så mange ni-
våer mens vi tenker nytt og omformer Rotary. Rotarys nye fleksibilitet 
blandes med digital kultur for å drive endring på måter som mange av 
oss aldri har sett før. Vi kan lære mye av rotarianere som Rebecca Fry 
- som i en alder av 31 år allerede har 15 års Rotary-erfaring. 
 

«Jeg ser på Rotary som en fenomenal plattform for å forandre verden. 
Jeg tror jeg kan ha størst innflytelse ved å sette andre i stand til å ska-
pe den endringen de ønsker å se i verden. Jeg har oppnådd ledelses-
innsikt gjennom mine erfaringer i RYLA og Rotaract, og nå, som char-
terpresident for Rotary Social Impact Network, en ny e-klubb. 
 

Å engasjere alumnier fra Rotary-programmet er nøkkelen til å danne 
nye klubber. Klubben vår er et bevis på at Rotaractors og andre alum-
nier vil bli med i Rotary - men noen ganger finner de ikke Rotary-
klubber som passer for dem. Klubben vår har 31 medlemmer, alle mel-
lom 23 og 41 år, og nesten alle er studenter fra Rotary-programmene. 
 

Vi må kunne integrere og justere Rotary med de andre personlige og 
profesjonelle målene vi følger. Da vi chartret denne klubben, satte vi 
oss for å designe en personlig Rotary-modell, som er fokusert på mer-
verdi for våre medlemmer. Vi har også søkt å utnytte forbindelser - 
gjennom Rotary Fellowships, Rotary Action Groups og andre interna-
sjonale partnerskap - for å heve medlemmenes erfaringer utenfor klub-
ben. 
 

Klubben vår møter og administrerer de fleste av sine prosjekter online, 
ved å bruke Microsoft Teams til å engasjere seg 24/7 i emner som in-
teresserer våre medlemmer. Dette betyr også at klubben vår ikke er 
geografisk bundet til et sted: Selv om mange av oss er i Australia, har 
vi også medlemmer i Tyskland, Italia, Mexico, Tanzania og USA. 
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Det er også viktig for klubben vår å måle effekten av prosjektene 
våre. For Plastic Free juli i år opprettet vi en bevissthetskampanje for 
å fremme måter som enkeltpersoner kan redusere bruken av plast 
på, og vi nådde mer enn 6000 mennesker. Det er et prosjekt med en 
håndgripelig innvirkning som alle kan delta i uansett hvor de er. Jeg 
er stolt over at vi gjennom klubben vår bringer folk sammen til en ny 
type Rotary-opplevelse. Jeg er spent på fremtiden vår.» 
 

Alle Rotary-klubber har muligheten til å være innovative klubber, ak-
kurat som Becs klubb. La oss stole på disse klubbene, lære av dem 
og gi dem vår støtte. Endring i Rotary skjer på grasrotnivå, ettersom 
klubber er ansvarlig for, og definerer hva dette nye Rotary kan være. 
 

Endringer er konstant, og vi har mer arbeid å gjøre på mange områ-
der. Det er viktig at vi feirer bidrag fra mennesker med alle bakgrun-
ner og promoterer mennesker fra underrepresenterte grupper slik at 
de får større muligheter til å delta som medlemmer og ledere i  
Rotary. 
 

Verktøyene for å gjøre Rotary mer inkluderende, mer relevant og 
morsommere for alle er innen rekkevidde. La oss bruke dem nå, og 
vi vil se hvordan Rotary åpner muligheter for oss selv og for de som 
ennå ikke har oppdaget oss. 
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Når vi snakker om Rotary  
v/Bjørn Rismyhr, AG3 og sekretær i Karmøy Vest Rotary klubb 

 
Når vi snakker om Rotary, 
blir det altfor ofte snakket om hva som ikke er bra. Vi blir stadig færre. Vi 
er for gamle. Klubber legges ned. Det er for få kvinner med. Osv. osv.  
Det er greit at det er en del av sannheten. Men det er like sant at noen 
klubber vokser i medlemstall, får yngre medlemmer og bedre kjønnsforde-
ling. Og gjerne blir medlemmene eldre fordi det er veldig sunt å være med 

i Rotary. Gjerne lever vi lenger av det. Det har ingen forsket på, så det kan godt være 
sant. Og medlemmene representerer med sin alder en skatt av kunnskap, erfaring og vis-
dom, alle med ønske om å bidra til samfunn, mennesker og miljø omkring. Det er dette vi 
skal fortelle og snakke om. 
 
Hva inspirerer mest? Selvsagt sistnevnte informasjon. Det er viktig at vi forteller hverandre 
om hva som går bra, hva som gir inspirasjon til videre arbeid i Rotary, hva som kan enga-
sjere. De negative fakta skal ikke underkommuniseres, men det er ikke dem vi stadig skal 
minne hverandre om. 
 
Mange ganger har jeg opplevd at klagesangene framføres i forbindelse med medlemsopp-
tak. Da lurer jeg på hva nye medlemmer tenker: Har jeg gått om bord på et synkende skip, 
et skip på vei til avgrunnen? 
 
Fortell andre om alle mulighetene i Rotary: klubbtjeneste, samfunnstjeneste, yrkestjenes-
te, fredsarbeid, internasjonal tjeneste og ungdomstjeneste, om kameratskap og om hjelp til 
å kjenne lokalt næringsliv og mye mer. Gjør det med engasjement! Da burde det ikke 
være vansker å få med nye medlemmer!  
 
Og husk: Det er mange spennende mennesker der ute som bare venter på å bli spurt om 
de kan tenke seg å bli med i Rotary. Spør dem! 
 

Jeg vet det. For jeg har gjort det. Derfor har flere blitt med. 
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I samme stol  
v/ Bjørn Rismyhr, AG3 og sekretær i Karmøy Vest Rk 

 
Når guvernøren er ute og besøker klubbene, er det alltid like kjekt 
å for assisterende guvernør (AG) å være med. Slik blir AG kjent 
med både guvernøren og med klubbenes virksomhet, til dels også 
ledelsen i klubbene. 
I Karmøy Vest RK hvor jeg selv er medlem og sekretær, har vi nett-
opp hatt besøk. Årets distrikts guvernør Jostein Osnes var her den 

8.9. Han ga oss en fin anledning til å presentere klubbens aktiviteter og framtids-
planer. Og vi fikk tenke sammen om veien videre. 

 

Selvfølgelig hadde vi planlagt å 
ta oss godt av guvernøren. 
Derfor hadde vi leid inn store 
lokaler til fest. 43 personer var 
til stede innenfor gjeldende 
smittevernregler. Nytt medlem, 
klubbens medlem nr. 60, Jon 
Salhus, ble tatt opp som med-
lem denne kvelden. Og Paul 
Harris Fellow, Rotarys tilsvar til 
Kongens fortjenstmedalje i gull, 
ble tildelt Svein Jensen fra 
Åkrehamn. Svein Jensen er 
mer enn en lokal størrelse in-
nenfor ambulansetjenesten. 

 

 

 

Guvernør Jostein Osnes hilser Karmøy Vest RK (Foto: Per Inge Eriksen)  

Fra venstre: President i Karmøy Vest RK Svenn-Børge Vatland, PHF mottaker Svein Jensen, AG3 Bjørn  
Rismyhr, Wenche Jensen og guvernør Jostein Osnes (Foto Per Inge Eriksen)  
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Guvernør Jostein Osnes og Bjørn Rismyhr (Foto: Svenn-Børge Vatland)   

Han har bygd opp ambulansetjenesten rundt vårt lokale sykehus og stått for utvikling og 
oppbygging av prehospitale helsetjenester både lokalt, regionalt og nasjonalt.  
Svein Jensen er ikke med i Rotary. Foreløpig. Han var invitert til et møte med guvernø-
ren sammen med sin kone for å se hvordan vi har det i klubben. Han var derfor helt ufor-
beredt på at han skulle motta Rotarys hederspris.  
 

En ellers meget talefør mann ble helt stum.  
Begivenheten fikk flott oppslag i lokalpressen (Karmøynytt 8.9.20). 
Guvernørens hilsen til klubben under festen ble satt stor pris på. Også hans dikt av Olav 

H. Hauge og å gjøre hverandre «ei 
beine«, 
 

Under besøket tok vi guvernøren med 
rundt i vårt lokale distrikt for å se på 
minnesmerket over bortkomne sjø-
menn på havet. Og han fikk se Åkre-
hamns kjente statue Sildakånå.  
 

Han ble også med på Åkrasanden 
hvor vi gjør strandryddig og har satt 
opp fire flotte benker med Rotarylogo 
for alle turgåere. Ikke minst måtte han 
spise seg gjennom Åkras 
«verdensberømte» Kanuttapølse, et 
obligatorisk nummer for alle besøken-
de guvernører. 
 

For å lage et symbol på at guvernør 
og AG3 arbeider sammen og i så må-
te sitter i samme stol, fikk jeg Jostein 
med på å sitte sammen med meg i en 
av de mange store og spesielle tre-
stolene som er satt ut på Åkrasanden.  
 
Som bildet viser, sitter to godt voksne 
gutter i en altfor stor stol hvor de støt-
ter hverandre, men får dingle med 
beina.  
 
Slik ble guvernørbesøket både nyttig, 

lærerikt og til et smil for framtiden. 

 

 

Bilde 4: Guvernøren og AG3 (Foto: Svenn-Børge Vatland) 



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

9 

Klipp fra klubber     

 

 

Sotra Rotary er blitt EPS-ambassadørklubb for Norge. 
 

Gunnar Buvik, Sotra Rotary 
 

Helt siden den berømte plasthvalen strandet på Sotra i 
2017, og ble en vekker for hele verden, har Sotra Rotary 
hatt fokus på plastproblematikken. Ikke bare var det i 
vårt nærområde dette skjedde, men vi er også så heldi-
ge at han som etter hvert skulle bli selveste plastkriger 
nr. 1 på Vestlandet, Kenneth Bruvik, er medlem av  
klubben vår.  

Etter hvert har dette resultert i et enormt engasjement verden over, så også i Ro-
tary. Rotary har etablert et internasjonalt initiativ kalt Rotary EPS 
(EndPlasticSoup). Initiativet startet i Nederland, og Sotra Rotary var en av de  
første klubbene utenfor Nederland som ble medlem av EPS-prosjektet. I dag in-
kluderer prosjektet rotaryklubber over hele verden.  
 

Sotra Rotary har nå blitt EPS-ambassadørklubb for Norge, og vil i den kommende 
tiden sende ut info om EPS til alle klubbene i Norge, med oppfordring til å bli med 
i EPS-prosjektet. Men, dere trenger egentlig ikke vente på dette – gå gjerne inn på 
https://endplasticsoup.nl/en/ - der finner dere all info dere 
trenger. Det er to nivåer, enten så kan man signere et opp-
rop for å tilkjennegi sin støtte, eller så kan man melde inn 
klubben som medlem av EPS. Da vil man bl. annet få til-
sendt promo-materiale for EPS, inkludert et stort banner 
med klubbens egen EPS-logo, som på bildet. 

 

 

 

https://endplasticsoup.nl/en/
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Referat fra Askøy Rotary Klubb torsdag 24 september 2020  
 

 På programmet sto Rotary Quiz med Per Ove. 
 

Presidenten klinget på bjellen og møtet startet med en sang. Einar foreslo:» Det går bedre og bedre 
dag for dag», og alle stemte i. Vi får inderlig håpe at det går troll i ord, som det heter, og at pandemi 
situasjon vil endre seg til det bedre, dag for dag. Vi var flinke til å holde avstand til hverandre, også 
når vi sang. 
 

Så tente presidenten Terje et lys for de som er rammet av Corona virus og Covid 19. Det er fortiden 
6 isolert og 40+ i karantene i Askøy kommune, men mest tenker vi på våre venner i Kenya og hå-
per på at de har det bra og klarer seg. 
Det er en del medlemmer som har fødselsdag i løpet av siste uken i september. Arvid var raskt ute 

med å nevne at han har 31 september, men 
før han er det Helge, Yngve og Jan.  
 

Jonas hadde sine 3 minutter og redegjorde 
for diverse pensjonsordninger. Selv er han 
berettiget til sjømannspensjon fra fylte 60 år 
til 67. Så trer AFP inn ved 62 år og i tillegg 
kan man ta ut folketrygden. Han nådde nå 
den magiske grensen på 62 år og vil gå av 
med pensjon. Selv om det vil bli mindre utbe-
taling om noen år, så får man sette i banken 
og spare, for utsetter man uttaket, er det 
høyst usikkert hvor lenge en lever og hvor 
mange år en vil få som pensjonist.  

 

Presidenten ønsket en status oppdatering fra komiteene. Asbjørn redegjorde for yrkesmessen. De 
har vært kontakt med skolene og de er interessert i at man kan få til noe. Mest av alt er bladet øns-
ket. Det er populært. Man ser på muligheten for en virtuell løsning og det alternativet kan presente-
res for medlemmene av messe -komiteen på tirsdag kl 1800. Eli orienterte om at Sotra RK går for 
en virtuell løsning. Det er mulig for oss å delta på denne sammen med dem, og dele på kostnaden. 
Usikkert om Sotra vil ha messeavis dette året.  
 

Så ble det Quiz. John Ivar seilte inn som tause Birgitte, eller smilende Lucy Smith. 
Vi ble delt inn i tre lag A, B og C. Denne gangen hadde det sneket seg inn noen spørsmål om Ber-
gen og Askøy, da han trodde en ren Rotary quiz ville bli for lett. 
 
Så nå vet vi alle i hvilket år Bergen ble grunnlagt og av hvem. Olav Kyrre i 1070 
Høyden på Ulriken er ca 643,5 m og fjellene i den opprinnelige 7 fjells turen repetert. Nå vet vi hvor 
Askøy har navnet sitt fra, hvor mange innbyggere vi er på Askøy pr 2. kvartal 2020, ca. 29 623 av-
rundet til 29 500, noen flytter og noen dør 
 

Det ble noen spørsmål om Askøybroen, og Norges største sjøslag, som fant sted på Florvåg, hvor 
Kong Sverre og birkebeinerne kjempet mot øy-skjeggene i 1194 
 

Selv om dagens referent hadde lest seg opp på Rotary skolen, var det noen spørsmål hun ikke 
kunne om Rotary blant annet hva PETS sto for og årets motto. Her svarte presidenten på laget vårt 
riktig. Magne var god å ha på spørsmål om Askøy og de historiske spørsmål. Så alt i alt var seieren 
et resultat av samarbeid på dette laget. 
 

Som en sterk nr 2 kom lag C, som også var meget engasjerte og kunnskapsrike. 
Lag B var litt mer lavmælte og kom ikke alltid til ordet i dette «slaget», hvor det kanskje gjaldt mest 
å være rask.  
 

Jaja moro var det uansett. Vet ikke om man kan utfordre Per Ove til en Kahoot Quiz  
Da blir det individuelle besvarelser og alternativer, men uansett, som nå, den raskeste vinner der 
også! 
Utrolig hva man kan få tid til på en time! 
 
Referent 
Brith Grane  
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TALENTPRIS FOR ARNA OG OSTERØY 2020 
 
Coronaviruset klarte ikkje å stoppe årets talentpris, men det vart ei litt anna 
ramme rundt utdelinga av prisen enn planlagt. Mandag 27. april fekk pris-
vinnaren, Hannah Moira Midtbø – Bruner, tildelt prisen i ei nesten tom Arna 
kyrkje. 
.  
Til stades var berre kulturkonsertkomiteen, representant for sponsoren Noreng-
ros AS, juryen og Bygdanytt, men stemninga var det ingenting å seie på då 
Hannah gav ein overbevisande minikonsert for ei handfull tilhøyrarar.   

 

Hannah er 17 år 
gamal, og busett 
på Osterøy med 
kanadisk far og 
norsk mor.  I 
grunngjevinga frå 
juryen står det 
mellom anna at 
søkjaren har stor 
interesse for norsk 
folkemusikktradi-
sjon gjennom har-
dingfele- og flat-
felespel, men sy-
ner og interesse 
for kanadisk folke-
musikk og klassisk 
fiolin.  Søkjaren får 

undervisning på høgt nivå i 
alle tre stilartar.  Ho har deltatt 
i folkemusikkonkurransar bå-
de i Canada og Noreg med 
svært gode resultat bla med 
prisar både frå kappleikar i 
Noreg og meisterskap i Cana-
da.  
 
Hannah er aktiv både som 
soloutøvar og som medlem i 
ulike gruppe- og orkester-
ensembler. Søkjaren har ein 
klar ambisjon om å gjere mu-
sikk til eit levebrød gjennom 

vidare musikkutdanning, og har og mål om å bruke talentet sitt til å motivere barn 
og unge til å bli kjend med både folkemusikk og klassisk musikk.  
Vi applauderer og gratulerer. 
 

Bilete 1:  Ove Skjoldal delte ut prisen på vegne av komiteen for kulturkonserten 
Bilete 2: Hannah speler for ei nesten tom Arna Kyrkje 

Klipp fra klubber     

 

1 

2 
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Referat fra Rotarymøtet den 15. oktober 2020 i Askøy Rotary Klubb 
 

16 Rotarianere og en gjest var samlet da president Terje markerte møtestart med det vel-
kjente slaget på «skips»-klokken noen minutter over halv åtte denne torsdagen den 15.  
oktober.  Høsten er kommet og dagene er blitt vesentlig kortere, men stemningen i klubben 
er den samme varme.  Møtet fulgte de vanlige prosedyrene og lyset ble denne kvelden tent 
i solidaritet med FN og FN sin dag for landsbykvinner.  De fortjener denne  
oppmerksomheten. 

I spørsmålsrunden minnet Per Ove om den kommende Polioda-
gen (den 24. okt.) og appellerte til klubbens styre om støtte til RI 
sitt arbeid for en Poliofri verden.  Helge Skogstrand gav deretter 
et grundig referat fra distrikt 2250 sitt digitale årsmøte, som han 
hadde deltatt på fra sitt hjemmekontor.  Referat fra årsmøtet 
kommer og i neste nummer av Rotary i vest (nr. 2.-2020-21). 
 

Kveldens tre-minutter var ved Brith som denne gang fortalte om 
hvorfor og hvordan hun lærte seg Arabisk.  Språket er det 4. eller 
5. mest brukte språk i verden og det dominerende blant  
muslimene.  Særlig utbredd i Midtøsten og Asia.  Mange av våre 
nye landsmenn snakker og språket og det var gjennom venn-
skap med en syrer at Brith hadde kommet på ideen om å lære 
dette tilsynelatende ganske vanskelige språket.  Tre-minutteren 

ble rundet av med noen språkprøver til mer enn «bestått». Stå på videre Brith.  Neste 
gang tar du hele treminutteren på arabisk! 
 

Asbjørn og Eli overtok så stafettpinnen og kom raskt i gang med det første av kveldens 
to hovedtema.  Planleggingen av den innovative yrkesmessen.  Den digitale varianten 
som vi denne gang er godt i gang med å forberede.  Allerede har vi lagt bak oss et digi-
talt møte med leverandøren av messe plattformen og med dertil hørende demonstrasjon.  
Nå var det klubbmedlemmenes tur. 
 

Messen skal avholdes den 28. januar mellom klokken 12.00 og 18.00 og regien er ved 
firmaet «Jobbmesse.no».  Eli gjennomgikk en PowerPoint-presentasjon og besvarte 

Klipp fra klubber    
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spørsmål fra interesser-
te medlemmer.  Oppleg-
get innebærer at vi leier 
en plattform, vi selger 
stand-plasser. Det blir 
etablert direkte chatte-
muligheter og det skal 
arrangeres et webinar 
(en variant av seminar). 
Skoler og bedrifter kan 
få plass til sine presen-
tasjoner der.  Alt på  
direkten mellom 12.00 
og 18.00 på messeda-

gen.  Men messen vil og være åpen for besøk av elever, for-
eldre og interesserte i ca. en måned etter messedatoen.  Nå 
er det bare å gå i gang med salg av standplass og annonser 
til messebladet. 
 
Det siste temaet denne kvelden var en kort presentasjon av 
den oppdaterte og fornyede varianten av klubbens Rotary-
skole.  Den er ført i pennen av John Ivar med litt hjelp av  
gode «konsulenter».   
 
Presentasjonen blir tilgjengelig på klubbens hjemmeside og 
skal bruker i rekrutterings sammenheng og som oppfrisking 
av Rotary kunnskap for medlemmene. 
Eli hadde så en kort avslutning der hun gjennomgikk oppleg-
get for neste møte som dreier seg om kvalifisering og Rotary 

Foundation.  Til dette møtet kommer det og en del gjester. 
 
President Terje rundet av og ønsket vel hjem! 
 

Tekst og foto Per Ove 
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Huspoeten Christen Knagenhjelm 
oppsummerer:  
 
Kveldens, 7.9.2020 - Guvernør og AG  
på besøk 
 
Hva gjør en AG og en guvernør? 
De besøker Rotaryklubber og reiser fra nord til sør. 
 
De sørger for informasjon, 
nødvendig kommunikasjon 
og ikke minst inspirasjon 
i den vestnorske del av Norges rike, 
der det gjelder å utvikle OG å holde vedlike 
Rotarys mål og Rotarys  intensjon: 
Å være en organisasjon 
 
Der Rotarys ledemotiv 
Service above Self   
er supplert med 
Mottoet til Verdenspresidenten Holger Knaack: 
Rotary opens opportunities 
Begge er  viktige sider av samme sak. 
 
Presidenten retter en stor takk til dem som er til  
stede. 
Kveldens samling  vil gi Rotary både inspirasjon  og 
glede!  

Kveldens, 21.9.2020 - Hjå Halldis og Bjørn 

sine vinrankar 

Rotary har i dag vore på ein interessant 

ekskursjon: 

Vi har fått innsyn i ein nesten verdssensasjon! 

Halldis og Bjørn dyrkar vin i norsk frukttrejord. 

Frå båe kjem bevis for kompetanse, kvalitet og 

entusiasme i velvalgde ord. 

I glaset får vi molekylar som står til gull. 

Dette syner at det dei driv med, er kvalitet – ikkje 

noko tull! 

Vi takkar for vitjing til denne unike skatt 

Og signaliserer med dette: Vi kjem gjerne att! 

Kveldens, 5.10.2020: 
Rotary er på Skjer. 
 
Peter gir oss innblikk i Rognkjeksens 
hemmeligheter: 
 
Det viser seg at jo mer man leter, 
innes løsninger på laksens plager 
med måter å ende lusens dager. 
 
Noe som også lakseoppdretterne 
velbehager! 
 
Vi syv fra Rotary har fått innblikk i en 
forunderlig verden 
og følger gjerne med på ferden 
 
Der mikroalger kan være det neste 
som står for tur; 
Vi tror på det: Peter har vist seg å 
være både flink og lur! 
 
Vi ta av oss hatten for hans kreativitet 
 
Og lar oss imponere over alt han 
også om Rognkjeksen vet!  

Klipp fra klubber   - Sogndal Rotary Klubb  

Kveldens, 22.6.2020 
Kaupanger, og Knaken, er stedet for 
siste samling. 
Christoffer kåserer om Kaupanger for 
en lyttende og interessert forsamling. 
 
Enda et Rotary-år er omme – 
Vi vet hva som ligger bak oss, men 
hva vil komme? 
At corona førte til nedsatt aktivitet 
 
Er ikke noe vi aner. Det er noe vi vet! 
 
Vår lille klubb vil at medlemstallet skaI 
øke. 
Fra høsten vil hele klubben forsøke 
Å inspirere mennesker til å finne 
tid for Rotary. Det være seg mann 
og / eller kvinne. 
 
Den nye verdenspresidenten er tysk 
og heter Holger Knaack. 
Hans motto er: Rotary opens oppor-
tunities. 
Han jobber også for samme sak. 
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Årsmøte i Distrikt 2250 
 

Historiens første digitale årsmøte i distrikt 2250 ble avviklet med suksess 
 

Presis klokken 20.00 kunne DG Jostein Osnes ønske velkommen til delegater og 
tillitsvalgte i D 2250.  Dermed var historiens første digitale årsmøte i gang.  Mens 
styret og støttepersoner var fysisk til stede på Stord hotell for å lede prosessen, 
hadde i underkant av 30 stemmeberettigede presidenter og styrerepresentanter 
benket seg foran PC-en hjemme i stua, på kjøkkenet eller på hjemmekontoret.   
Noen flere fra tillitsapparatet var og digitalt til stede (som undertegnede).   

 

Første post på programmet var av-sjekking av tilstedeværende og stemmeberettigede 
representanter fra klubbene.  Siden dette var et digitalt møte og samtidig en systemtest, 
var gjennomgangen en spennende øvelse.  I alt nær 30 stemmeberettigede kunne sekre-
tærkorpset etter hvert kvittere inn. 
 
Etter godkjenning av fullmakter, stemmetall, innkalling og saksliste ble DGE Claus Feyling 
valgt til møteleder mens Odd Henry Hommedal ble valgt til sekretær.  Gaute Handland og 
Terje Steen Edvardsen ble valgt til å skrive under protokollen.   
 

Så fulgte en gjennomgang av årsmeldingen for 2019-20 ved IPDG Odd Henning Johann-
essen.  Årsmeldingen er grundig og god og viser til fulle det flotte og omfattende aktivi-
tetsnivået i distriktet og distriktets klubber. Odd Henning Johannessen var raus med ros til 
medarbeidere og takket for innsatsen.  
 
PDG Ingunn Olsen Mossefin kommenterte statusen for utsending og mottak av utveks-
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lings studenter, som har stoppet opp på grunn av Corona situasjonen, og kunne meddele 
at noen av de som skulle ha reist ut i år er interessert i å reise ut neste år, mens andre er 
i «tenkeboksen».  Bare en har sagt nei til et nytt forsøk.  Ingunn presiserte at klubbene 
må bidra til å få til utveksling neste år.  Hun inviterer til telefonmøter, nettprat eller fysisk 
besøk i de klubbene som er aktuelle for utvekslings studenter. 
 
Det ble og knyttet en kommentar til bruken av Medlemsnett.  Klubbene må bli flinkere til å 
foreta justeringer av medlemsopplysninger i Medlemsnettet ettersom dette koordineres 
og oppdateres med RI sitt register automatisk. 
 

Så ble Kari Furu takket av for den 
gode jobben hun har gjort som dis-
trikts kasserer. 
 

Årsmeldingen og regnskapet for  
2019-20 ble deretter godkjent. 
 
Neste post på sakslisten var god-
kjenning av distriktets budsjett for 
2020-21 som ble presentert på dis-
trikts samlingen under PETS i mars  
tidligere i år.  Distrikts kasserer gjen-
nomgikk budsjettet bl.a. som følge av 
noe reduserte utgifter fordi vi ikke har 

utvekslings studenter i år.  Også Coronasituasjonen har påvirket budsjett og regnskap.  
Mindre aktivitet og færre møter betyr mindre utgifter. 
 
Fra delegatene kom det opp spørsmål om hva NORFO egentlig er og hva pengene til 
NORFO går til (Se ellers Norsk Rotary Håndbok side 46-47).  Det ble og reist spørsmål 
om hvor en kan finne midler til prosjektstøtte. IPDG og DG svarte og gav utfyllende opp-
lysninger.  Det ble og opplyst at det er sendt klage på vedtaket om at klubbene ikke får 

momskompensasjon.  Det jobbes 
fortsatt med denne saken sentralt. 
Så fulgte i rask rekkefølge godkjen-
ning av det valgte styret for 2021-22 
og oppnevningen av distrikts kasse-
rer og distrikts sekretær for samme 
periode. Det samme gjaldt valg av 
revisor.   
Så ble Odd Henry Hommedal fra 
Voss RK formelt nominert til distrikts 
guvernør for 2022-23.  Han er tidlige-
re behørig presentert på PETS. 
 
Et hovedpunkt på sakslisten var 
spørsmålet om distriktet skal støtte 

en søknad om å få tildelt TV-aksjonen 
for 2022 (eventuelt 2023 som alternativ). DGE Claus Feyling sitter i utvalget som jobber 
med dette sentralt og holdt en grundig redegjørelse om saken.  Og saken handler om 
utrydding av POLIO som hovedmål for aksjonen. Feyling kunne bl.a. opplyse at Bill Ga-
tes vil doble beløpet Rotary i Norge klarer å samle inn.  For eksempel: Dersom vi klarer å 
samle inn 100 Mill kroner til POLIO bekjempelse så vil han bidra med ytterligere 200 mill. 
kroner.  
 

Et viktig tilleggsmoment ligger i den totale markedsføringsverdien av alt mediefokuset 
som vil bli Rotary til del.  Omdømmet og profilering av Rotary – bl.a. som en åpen organi-
sasjon, vil kunne ha store ringvirkningen både økonomisk, men og når det gjelder å  
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skape potensiale for rekruttering. De øvrige fem distriktene i Norge har alle vedtatt å  
støtte prosjektet.    

Ved avstemming ble det fattet  
vedtak om å støtte søknaden - mot 
stemmene til noen få  klubber.   
 
Neste sak var forslag til vedtekter 
for D2250.  Vedtektene ble godkjent 
uten kommentarer. 
 
Så fulgte en sak som Karmøy  
Rotary Klubb hadde sendt inn.  
Denne saken handler om spørsmå-
let om det skal være obligatorisk 
deltagelse for innkommende presi-
denter på PETS. RI har vedtatt at 
ingen kan bli president i Rotary uten 
å ha gjennomgått PETS.  President 
Elect Training Seminar handler om 
opplæring, miljø, fellesskap og moti-

vering.  Noe som er nødvending for alle som skal lede en Rotary klubb.  På PETS vide-
rebringes informasjon fra RI og RI presidenten for kommende år.  Dette er viktig at inn-
kommende presidenter får med seg.  Likeså annen ledelses informasjon og informasjon 
om verktøy, profilering, PR mm.  Delegatene kom med gode og relevante innspill og for-
slag, noe som vi nok vil få se resultatet av etter hvert.  Bl.a. kan det for noen klubber 
være aktuelt med streaming/opptak/direktesending fra PETS slik at de som ikke har an-
ledning til å være til stede fysisk, likevel kan få informasjonen.  Fellesutgiftene (altså ikke 
festmiddag og overnatting) for deltagelse, må imidlertid alle klubbene være med å dekke.  
Det innkomne forslaget ble etter dette vedtatt. 
 
Mot slutten av møtet ble det orientert om effektivisering av distriktets regnkapsfunksjoner 
før vi fikk se en fin film om stedet for neste års PETS og distriktskonferanse i Egersund. 
 

Guvernør Jostein Osnes rundet av møtet og takket delegatene for innsatsen.  

 
 
  

 

  

  

 

 

 

EGERSUND 

Tekst:  Per Ove Askeland 
Foto: Odd Henning Johannessen og Per Ove Askeland 
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VERDENS POLIODAG,  

lørdag 24. OKTOBER 2020 markeres av Rotarys distrikter og klubber i hele verden! 

 
En dag – Sett fokus på END POLIO NOW. WHO som global helseekspert, og vi (Rotary), som er 
partnere i Global Polio Eradication (GPEI) er i ferd med å utrydde polio i verden. Nå har alle 
klubber i D 2250 en unik mulighet til å være med på den siste mila mot mål. Vi vet ikke når det 
siste barnet er smittet av polio, men vi vet at vi sammen kan skaffe nok vaksine til å komme i 
mål. Det er 5 viktige måter klubbene og vi rotarianere kan bidra: 

 

1. Vi må tro på en poliofri verden og kjempe for det. 
2. Vi må øke bevisstheten hos oss selv og i omgivelsene om hvor viktig vaksine er for å redde 

barn fra lammelser og tidlig død. 
3. Vi må starte en dialog innad i klubbene og mellom klubbene i den enkelte region for å øke 

økonomiske bidrag til EPN. (1 500 dollar pr klubb i løpet av 2020-2021). 
4. Klubbene/medlemmene kan formidle i lokalsamfunnet og invitere til å donere til EPN. 
5. Klubbene kan sammen eller hver for seg organisere aktiviteter for EPN i hele uke 43:  
6. Stands, flagg, lage en fargerik nettstedsinnstilling for mediebilder med bannere, trekke 

opp bannere, ballonger, flyveblad, gule vester, T-skjorter mm. 
7. Invitere journalister, ordføreren og spesielle gjester ikledd caps m/EPN for å sikre gode 

bilder og synlige oppslag i media og bruk av sosiale media. 
8. Organisere gåtur/ marsj eller sykle i nærmiljøet «The Last Mile» eller andre fysiske aktivi-

teter til inntekt for EPN. 
9. Organisere eks. konsert, bruke utlodding der det passer. 
10. Sammen med lokale helsemyndigheter organisere en vaksinasjonsdag i uke 43, hvor alle 

som ikke er vaksinert for polio siste 10 år kan komme å bli vaksinert. 
 
Det er viktig at tiltakene tilrettelegges slik at det kan gis bidrag til End Polio Now. 
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TRF kvalifiseringsseminar på Askøy 

Det som i utgangspunktet skulle være et ordinært 
Rotarymøte med Wibecke Natås som foredrags-
holder om TRF, ble gjort om til et TRF kvalifise-
rings seminar der både Askøy rotarianere og 
gjester fra andre klubber fikk nyte godt av oppleg-
get.  Etter at påmeldingsfristen var gått ut viste 
det seg at det var hele 30 personer som ønsket 
TRF påfyll.  Det lover godt for kommende pro-
sjekter i klubber og distrikt 2250. 

 
Da president Terje Stevnebø slo på 
klokken og erklærte møtet for åpnet, 
var det i alt til stede 16 Askøyrotaria-
nere og 8 gjester.  I tillegg var det 6 
personer fra arrangørklubben som 
fulgte møtet digitalt. 
 
Asbjørn Asbjørnsen «styrte spakene» 
og sørget for kontakt med de digitalt 
tilstedeværende, mens Eli Lexander 
sto for kursledelsen.  Hun begynte 
med å introdusere distriktets TRF le-

 

 

 

Asbjørn 
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der Wibecke Natås. 

 
I løpet av tiden fra 18.30 til 21.00 ble mø-
tedeltakerne kjent med Rotaryfondet, for-
valtningen av fondet, fondets mål, organi-
sering og ulike prosedyrer og regler.  Ar-
rangørklubben hadde ordnet med for-
friskninger og pausemat og pause praten 
mellom deltagerne gikk stort sett ut på erfaringsutveksling og informasjon om prosjekt og 
planer. 
 
Da Eli takket av klokken 21.10 var det en vel fornøyd Rotarygjeng som tok fatt på hjem-
veien.  Noen hadde opp til to og en halv time i bilen før de var vel hjemme. 
 
Nå ser vi frem til fortsettelsen. 

Per Ove 

 

POA 

Vrimling i pausen 

Anita (ink,pres.) og Ingerbeth 


