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ÅRSBERETNING 2014-2015 

 

Distriktsstyret dette året: DGE Jostein By (Førde RK), DGN Tore Rykkel (Os RK), IPDG Tove Kayser 

(Bergen Sydvesten RK) og DG Veena Gill (Åsane RK) 

Styret har hatt 5 styremøter, 4 møter på hotell i forbindelse med andre arrangement og 1 møte på 

SIU, Bergen. Styret har behandlet et bredt spektrum av saker som dekker hele arbeidsområde for 

distriktsadministrasjon. Referatene fra møtene ble lagt på distriktets hjemmeside. 

Assisterende guvernører: AG 1 Sandnes, Jæren, og Dalane – Arne Vagle (Gand RK), AG 2 Stavanger -  

Christin Sagen Landmark (Gandsfjord RK), AG 3 Haugalandet, Stord og Ryfylke – Odd Henning 

Johannesen (Karmøy RK), AG 4 Hordaland – Inger Johanne Ektvedt (Nordhordland RK), AG 5 Bergen  

og omegn – Tore Rykkel (Os RK) og AG 6 Sogn og Fjordane – Jostein By (Førde RK). Kjell Oppheim fra 

Stryn RK tar over fra 1.7.2015. Det har vært god kontakt med AG´er og bra med tilbakemeldinger. 

AGéne er viktige for distriktet! 

DISTRIKT 2250 består av 47 klubber med 1824 medlemmer. Hafrsfjord, Odda og Stavanger Vest ble 

lagt ned 30. juni 2015 etter en grundig evaluering utført av klubbene selv. 18 medlemmer har meldt 

overgang til andre klubber. Guvernøren og AG´ene har gitt råd og veiledning og fulgt prosessen på 

nært hold. Det jobbes godt med medlemsøkning i distriktet, men faren for en stadig eldre 

medlemsmasse gjør at innsatsen bør økes for å få yngre medlemmer inn i klubbene. Vi bør også få 

bedre representasjon fra forskjellige yrker og samfunnsgrupper. 

Klubbbesøk: Guvernøren har besøkt 24 klubber, resten har hatt besøk av sine respektive AG´er. Det 

er lagt opp til at det blir guvernørbesøk annet hvert år og distriktets klubber har hatt forståelse for 

det.  Dette har lettet mye på guvernørens aktivitet. Ved spesielle arrangement har guvernøren hatt 

anledning til å besøke klubber flere ganger. Ett par klubber har bedt om guvernørbesøk hvert år og 

disse fikk guvernørbesøk i år også. 

Jubileer: Stavanger RK 90 år, Voss 65 år, Bergen Syd 60 år og Sotra 30 år. Distriktets gave til 

jubilantene var kr. 1000, - til klubbenes TRF konto. Guvernøren er imponert over klubbene sitt 

engasjement og bidrag til nærmiljøet og RI, og ikke minst de flotte jubileumsfestene klubbene hadde 

laget i stand. 

Besøk på andre Distriktskonferanser: Guvernøren besøkte Distrikt 2260 hvor tema var 

Kulturforståelse. Det var mange relevante og spennende foredrag om dette dags aktuelt temaet og 

det var en vel gjennomført konferanse. Ms. Safia Abdi Haase som var hovedtaler på arrangementet 



ble hedret som æresmedlem av Rotary av Guvernøren på vegne av Åsane RK. Hun har fått 

anerkjennelse fra Kongen for sitt arbeid for flyktninger i Norge. 

Det er imponerende å vite hva RYLA får til i dette distriktet. Guvernøren besøkte også Distrikt 2310 

på deres konferanse i Oslo. Det er en interessant erfaring å få med et så vellykket program på en 

dagskonferanse! 

Besøk av RI President Gary C. Huang: Alle DG ‘er i Norge bidro til organisering av dette 

arrangementet og det ble en fin anledning for Guvernøren å presentere distriktet 2250 sitt flaggskip 

prosjekt 10 000 Happy Birthdays på dette arrangementet.  Prosjektet fikk mye oppmerksomhet av RI 

presidenten.  Prosjektet, som har til formål å bidra til opplæring av jordmødre i utviklingsland slik at 

barns og mødres liv kan reddes ved fødsel, har skapt stort engasjement i flere klubber i distriktet. For 

hver krone innsamlet av Rotary, gir Lærdal stiftelsen en krone. Etter invitasjon fra D-9210 var DGE 

Jostein By på distriktskonferansen i Livingstone for å legge frem informasjon om prosjektet.  

Prosjektet ble også presentert av Øyane RK på et multidistriktsseminar i Hardanger i juni 2015. 

Pre-PETS og Vårmøter: Det ble arrangert Pre-PETS og Vårmøter for å styrke kontakten med 

klubbene. Det er DGE sammen med AG´ene som har ansvar for pre-PETS om høsten for presidenter 

og sekretærer. Tilbakemeldinger fra deltakerne hovedsakelig presidenter og sekretærer har vært 

positiv. Dette er uten tvil en god møteplass for rotary kolleger å utveksle erfaringer og styrke 

samholdet.  

Distriktsrådet: Utvidet distriktsråd var samlet på Thon Airport Hotell Bergen 16. desember 2014. 

Møtet ble organisert som et mini-seminar og ledet av PDG Fred Schwabe-Hansen.   

NORFO: Guvernøren har deltatt på alle møtene som har vært arrangert. Ny web-løsning ble lansert 1. 

juli og DICO Einar Solheim har lagt ut demonstrasjons videoer på distriktets nye hjemmeside.  

PETS: Åsane RK arrangerte PETS 7.-9. mars 2014 på Thon Airport Hotel Bergen og Førde RK 6.-8. mars 

2015 på Scandic Sunnfjord Hotel Førde. PETS opplæring er obligatorisk for innkommende 

Presidenter. Det er dessverre ikke alle distriktets klubber som har deltatt på disse samlingene. 

Distriktskonferanse: Åsane RK arrangerte distriktskonferanse på Thon Airport Hotel Bergen 26.-28. 

september 2014. Det ble et svært vellykket arrangement og distriktet har fått meget gode 

tilbakemeldinger fra deltakerne og inviterte gjester. RI representant var Christina Bredin fra Sverige. 

Temaet var Mangfold og det ble godt gjenspeilet i programmet og foredragene. Foredragsholder 

Prof. Frank Aarebrot ble hedret som æresmedlem av Rotary av Guvernøren på vegne av Åsane RK. 

Ungdomsutveksling: Komiteen har bestått av Ove Midtskog – leder (Karmøy Vest RK), Espen Nygaard 

(Nordfjordeid RK) og Per Oma (Bryne RK). Fra 28. september 2015 ledes komiteen av Rolf Thingvold 

fra Førde RK. For året 2014-2015 har distriktet sendt ut 5 studenter (3 til USA og 2 til Australia) og 

tatt imot 5 studenter (3 fra USA og 2 fra Australia). Distriktets klubber involvert i dette samarbeidet 

er Os RK, Stord RK, Karmøy Vest RK, Bergenhus RK og Klepp RK).  4 studenter deltok på DK 2250 i 

september 2014. Spesielt de som var fra USA og hadde ankommet bare en måned tidligere 

imponerte med å gi presentasjon på norsk. Det utelukkende har vært positive tilbakemeldinger fra de 

distrikt og klubber som har vært vertskap for våre studenter i utlandet. Round Trip har vært arrangert 

sommeren 2014 ved klubber i Sogn og Fjordane, Nordhordland RK og Austrheim RK. Dette har vært 



vellykkede arrangementer. Summer Camp 2015 arrangeres av klubbene i område 5 (Bergen og 

omegn)2.-16. august.  Distriktsstyret har forskuttert midler i juni 2015 til dette arrangementet.  

Klubbaktiviteter: Guvernøren er stolt over engasjement og aktiviteter som klubber i distriktet har 

gjennomført i 2014-2015. Klubbene har jobbet bra med distriktets 3 satsninger for dette året: 

kontinuerlig rekruttering, omdømmebygging og End Polio Now. Klubbene har sendt avisklipp fra 

lokalaviser som har gitt omtale og slikt gir også positive effekter mellom klubbene.   Det er god 

spredning i type aktiviteter. Noen arrangerte Rotary-dager på ulike måter. Bare for å nevne noe:  

Lund RK som holdt et stort loppemarked, Stord og Arna sine høyst verdsatte utdannings/yrkesmesser 

og Åsane RK sin markering 23. februar 2015 hvor Aarebrot var hovedtaler. Dette ga kr. 10 000,- til 

End Polio Now. Flere gir nå personlige innbetalinger til TRF, og mange klubber har øremerket penger 

til End Polio Now.  Øyane RK har stått i bresjen for å bringe budskap om 10 000 Happy Birthdays 

videre til klubbene og har fått støtte til å dekke kostnader ved rundreise om prosjektet. Mange 

klubber har også støttet Shelter Box og vårt distrikt har vært blant de beste i Europa med bidrag til 

dette formålet. 

Det er en glede for Guvernøren å meddele at følgende klubber har fått annerkjennelse fra RI for sitt 

arbeid med rekruttering av nye medlemmer: Nærbø RK, Askøy-Fenring RK, Stavanger International 

RK, Dale RK og Kopervik RK. Gratulerer! 

TRF: Engasjement har vært godt i distriktet, men det er viktig å få flere klubber med på banen. Det 
har vært gjort en bemerkelsesverdig innsats av mange klubber for å kunne støtte humanitære 
aksjoner og prosjekter i regi av rotary som: Bryne RK prosjekt "Good Hope, Kenya", Stavanger RK 
prosjekt "Skole i Cambodia", Bergen Vest RK prosjekt "Grahamstown Hospice" og Torgalmanning RK 
prosjekt "Mikrofinans Kamerun". 
 
Når det gjelder anvendelse av TRF midler til Global Grants har vi følgende prosjekter i distriktet: 
"Skoleprosjekt i Sierra Leone», Stavanger Internasjonal RK med flere utenlandske klubber og 
distrikter, er godt i gang med prosjektet "Jordbruk og vann i India".  Askøy RK, Sotra RK, m fl har et 
prosjekt om «Forbedring hygiene sykehus i Zanzibar"og Sokndal RK, Lund RK og Egersund RK har et 
prosjekt om "Vann i Cambodia".   
 
Stort sett går prosjekt samarbeid bra men i noen tilfeller av ulike årsaker har det vært en del 
utfordringer om samarbeid med klubbene i mottakerland.  
 
PH: Distriktet har delt ut 2, IPDG Tove Kayser (Bergen Sydvesten RK) og Christin Sagen Landmark 

(Gandsfjord RK). 

RYLA: Torgalmenning RK gjennomførte et flott RYLA – kurs i oktober 2014 på Montana Vandrehjem i 

Bergen. Det var til sammen 16 deltakere. Det har vært en utfordring å få deltakere til å melde seg til 

dette enestående tilbud for unge ledere på Vestlandet.  På sterk oppfordring fra Guvernøren på 

distriktskonferansen i september 2014, meldte 7 klubber fra distriktet 10 deltakere.  6 deltakere ble 

sponset av næringslivet. Guvernøren håper at flere klubber vil foreslå deltakere til neste RYLA, som 

blir i februar 2016. 

Veena Gill 

DG 2014-2015 

Bergen, desember 2015 

 


