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Unik og modig
Samfunnsnær og yrkesrelevant

Oslo
klubb

INNLEDNING
Rotarybevegelsen
Rotary ble stiftet i 1905 av Paul Harris. Rotary arbeider bl.a. for internasjonal forståelse, samhold og
fred. Rotary er en verdensomspennende yrkesorganisasjon med over 1,2 millioner medlemmer i mer
enn 34.000 klubber i 200 land. Det organisatoriske fundamentet i Rotary er de lokale klubbene, der
arbeid og ansvar roterer. Som Nordens eldste og største klubb har Oslo Rotaryklubb et spesielt ansvar
for å videreføre Rotarys tradisjon og formål.
Helt siden starten, for mer enn 100 år siden, har Rotarys formål vært ”Service above Self». Varemerket vårt, hjulet, symboliserer bevegelse, rotasjon og nytte. Som rotarianere skal vi lære våre medmennesker å kjenne, men også søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som
samfunnsborgere, ved bl.a. å stille høye etiske krav til oss selv. Rotarianere viser respekt og forståelse
for alt nyttig arbeid, og våre klubber viser yrkesmessig bredde. Vi representerer våre yrker på en verdig
måte.
RI President Barry Rassins motto for 2018-2019 er
«Rotary: Be the inspiration!»

Oslo Rotaryklubb
Kristiania Rotary Klubb hadde sitt første møte 13. oktober 1921 der det ble valgt president og sekretær.
De møttes så 23. februar 1922 for konstituering. Fadderklubb var Fort Dodge Rotary Club, Iowa, USA
og klubben vår fikk sitt Charter 1. juni 1922. Vi er den eldste klubben i Norden. I 1924 skiftet klubben
navn, som byen forøvrig, til Oslo Rotary Klubb (Oslo Rotaryklubb).
Oslo Rotaryklubb har gode tradisjoner og aktiviteter som gjør oss til en inspirerende og interessant
klubb å være medlem av. Et mangfold av aktive, interesserte og ressurssterke medlemmer på et yrkesmessig høyt nivå, er klubbens aktivum. Innholdsrike foredrag gir oss ny kunnskap og forståelse, og
øker vår innsikt på tvers av fagfelt og bakgrunn. Rotary var - og er - et yrkesnettverk der kontakter
knyttes! Komitémøtene er også av stor betydning. Det er gjerne i komitéarbeidet at nære relasjoner
utvikles, og samspillet her bidrar til et trivelig klubbmiljø.
En fordel ved Rotary-medlemskap er å være en del av et globalt nettverk, der du alltid er velkommen!
Nettstedet www.rotary.org/myrotary og appen «Club Locator», gir informasjon om alle verdens
klubber.
Oslo Rotaryklubb tilhører distrikt 2310. Det er 52 klubber i vårt distrikt (Oslo, Asker, Bærum og
Buskerud) med totalt ca. 2.150 medlemmer. Distriktsorganisasjonen er en serviceenhet for driften av
klubbene. Distriktet organiserer noen fellesaktiviteter på regionalt og internasjonalt nivå, herunder
RYLA og End Polio Now-aktiviteter.
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Medlemmer
Medlemstallet i klubben har de senere år har vært +/- 200 medlemmer, og det ønsker vi å beholde.
Andelen kvinnelige medlemmer er i dag litt under 30 %, noe vi gjerne vil skal øke. Det samme gjelder
nye medlemmer i 40- og 50-årene og gjerne flere med bakgrunn fra andre kulturer og nye yrker og
samfunnsarenaer. Alle klubbmedlemmer kan fremme forslag om nye medlemmer, og klubben har
neste opptak 7. februar 2019.

Møter
Oslo Rotaryklubb møter torsdager kl. 12.15-13.00 i Grandkjelleren på Grand. Det er mulig å få en god
prat, en kopp kaffe og noe å bite i fra ca. kl. 11.30. Møtet avsluttes presis kl. 13.00.

Mål for klubben i 2018-2019
Styret i Oslo Rotaryklubb har valgt «unik og modig, samfunnsnær og yrkesrelevant» som inspirasjon
og ledestjerne for klubben i 2018-19. «Be the Inspiration» er satt som internasjonalt motto.
Som en av Nordens største klubber er Oslo Rotaryklubb unik. Med en høy snittalder i dag, ønsker vi å
gjenskape klubben som en aktiv møteplass også for en ny generasjon yrkesaktive; for ledende kvinner
og menn innen det mangfold av bransjer, fag og yrkesroller som preger en moderne tid. Det krever mot
til å prøve nytt og gå nye veier.
Vi ønsker at våre nye medlemmer blir inspirert av Rotarys formål; våre idealer og vårt miljø. Skal
en travel og etterspurt leder i sin mest ekspansive livsfase rive seg løs fra en hektisk arbeidsdag, må
vi evne å gjenreise klubbmøtet som ukens pustehull; vannpost og vitamininnsprøyting. Gjerne litt
høytid. Gjerne litt «Grand», friskt og fargerikt.
Som rotaryklubb ønsker vi å speile norsk arbeids- og samfunnsliv på sitt beste. Rotarys mål om
«Service above Self», forplikter, og rotarynålen bærer vi best med stolthet. Det er gjennom det vi
gjør, og de humanitære prosjekter og samfunnsoppdrag vi aktivt støtter, vi evner å bygge goodwill og
interesse for vår sak og vårt miljø.
Paul Harris, vår grunnlegger, hadde en idé om Rotary som et levende og livskraftig yrkesnettverk. En
klubb der yrkesvenner i gjensidig respekt alle tar sin «turn», der ansvar og oppgaver går på omgang.
Medlemmer med ryggrad og høyt integritet, der makt ikke setter seg hos noen få.
Vi ønsker å kvittere ut vårt år med en god og grundig diskusjon om hvem vi er og hvor vi skal. Og vi
ønsker å konkretisere dette i en strategisk plan for klubben, godt forankret og forpliktende, med et
perspektiv langt utover et kort driftsår. Om ikke lenge fyller vi 100 år. 7. februar 2019 vil vi invitere alle
medlemmene til en bred diskusjon og avklaring om vår klubb, våre samfunnsoppgaver og våre bidrag
«above Self»
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Styret
Styret i Oslo Rotaryklubb 2018-2019:
Jens Petter Heyerdahl 		
president
		
Maren Malthe-Sørenssen 		
visepresident
Kerstin Biering			visepresident
Trond Lien 				finanssjef
Christian Lorck			styremedlem				
Einar Tvedt				styremedlem
Torhild Hallre 			
Terje C. Gløersen 			

Past President 				
President Elect (Incoming)			

Roar Gudding, mangeårige medlem og tidligere president i klubben, er engasjert som fast
klubbsekretær.
Klubbens e-post adresse er: oslo@rotary.no

Oslo Rotaryklubb
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Arbeidet i komitéene
I en stor Rotaryklubb er det mange oppgaver og alltid mye ugjort. Alle medlemmer i Oslo Rotaryklubb
innehar verv, enten i styret eller i de 20 komitéene vi har for året 2018-19. Styret har oppnevnt ledere,
og i år også nestledere, i komiteene. Noen har også tillitsverv på distriktsnivå eller nasjonalt i NORFO,
Norsk Rotary Forum.
Komitémøtene er viktige for å løse konkrete oppgaver, men også for å bli bedre kjent. God tradisjon er
at det holdes 4 komitémøter i året og at alle bidrar etter evne. Møtene holdes vanligvis hjemme hos
medlemmer som har anledning til det. Et alternativ er å invitere til komitémøte på sitt eget kontor.
Korte komitémøter kaan også holdes etter behov i etterkant av klubbmøtene, såkalte 13.05-møter.
Medlemmer med permisjon fra klubben, og medlemmer som ikke så lett kommer fra på kveldstid, er
tilbudt tilknytning til «Storefri», et nytt tilbud av året.
Noen komitéer har løpende oppgaver inklusive vaktordninger. De fleste komiteene har funksjonstid
lik Rotary-året, dvs. 1/7-30/6, men enkelte komitéer har oppgaver som gjør det nødvendig å starte
arbeidet tidligere. Samarbeid er nyttig og nødvendig for å løse oppgavene i klubben på en god måte, så
det oppfordres til å samarbeide mye mer på tvers.
Komiteene velger selv arbeidsform. Komitélederne er ansvarlig for innkalling, at det skrives korte
referater samt en «årsrapport» som skal være ajourført i god tid før utløp av rotaryåret. Møtedatoer
sendes klubbsekretær slik at de kommer på Ukeseddelen. Referater sendes til sekretariatet,
oslo@rotary.no for arkiv og registrering av fremmøte. Styret informeres om arbeidet i komitéene via
den som er områdeansvarlig i styret. Informasjon til klubbens medlemmer om felles tilbud og aktiviteter kan skje via ukeseddelen; eventuelt i korte innlegg på et klubbmøte.
Komitéer som arrangerer aktiviteter som medfører inntekter/utgifter skal benytte klubbens
driftskonto. Godkjente prosjekter kan få prosjektkontonummer hos regnskapsfører. Oslo Rotaryklubb
er pliktig til å etterleve reglene om skatt og avgifter for sin drift. NB! Vi samler alle mva-utlegg på
distriktsnivå! All godtgjørelse av evt. utlegg, skal skje mot originalbilag/faktura.
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Komitéer i 2018-19
1.
2.
3.

Program
2-minutter
3-minutter

4.
5.
6.

Miljø og velkomst
Logistikk og aktivitetsstøtte
Seremoni

7.
8.
9.

Ny giv, nye medlemmer
Vennskap og fadder
«Storefri»

10. Sommertreff på Grand Hotel
11. Kultur, arrangementer og utflukter
12. Kommunikasjon
13. Digitalisering og dokumentasjon
14. Verdikommisjonen
15. Ungdom, entreprenørskap og utvikling
16. Klubb og byhistorie gjennom 100 år
17. Jubileumsmarkeringen 2022
18. Lov og finans
19. Råd og valg
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1.

Program

Leder: Ole-Wilhelm Meyer, nestleder Arent Skjæveland
Styreansvarlig: Maren Malthe-Sørenssen
Oslo Rotaryklubb - en attraktiv talerstol! Vår målsetting er hver uke å gi klubbens medlemmer og
gjester et aktuelt, godt, meningsfullt og engasjerende foredrag - til læring, refleksjon og ettertanke for
den enkelte, kanskje også til debatt og diskusjon blant flere. Vi ønsker at vår talerstol og våre foredrag
skal være av en slik kvalitet at de bidrar til å gjøre klubben kjent, at den tiltrekker seg gjester og bidrar
til å styrke grunnlaget for å rekruttere nye, yrkesaktive medlemmer.
Foredragsholder og tema kunngjøres på klubbens hjemmeside og i ukeseddelen, og utvalgte foredrag
og presentasjoner vil bli lagt ut på vår hjemmeside, etter nærmere avtale.
Programkomitéen vil vektlegge:
•

Et bredt og variert program, blant annet med temaer fra samfunnsliv, næringsliv, politikk, kultur
og vitenskap. Et program som gjenspeiler aktuelle hendelser, yrkes- og samfunnsetiske dilemmaer
og problemstillinger.

•

Yrkesforedrag fra nye medlemmer. Kort presentasjon av foredragsholderen fra klubbens talerstol.
Alltid å ha en reserve foredragsholder som kan tre inn dersom dagens foredragsholder må melde
forfall.

2.

2-minutter

Leder: Lars Trømborg, nestleder Henrik Mathisen
Styreansvarlig: Maren Malthe-Sørenssen
Komitéen skal ta pulsen på, og holde klubben oppdatert, om medlemmenes karriereutvikling og yrkesmessige endringer og utfordringer.
Vi ønsker en presentasjon av ny eller endret stilling, styreoppdrag, nytt prosjektansvar eller yrkesrelaterte dilemmaer og prosessløp. Vi skal la medlemmer, innen rammen av 2 min., formidle hva som
ligger bak endringen og hvordan de går videre.
Vårt mål er at klubbens medlemmer skal være oppdatert i forhold til hva medlemmene er engasjert i,
og hva de arbeider med, for å bidra til å forsterke og å videreutvikle Oslo Rotaryklubb som en aktiv og
relevant yrkesklubb.
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3.

3-minutter

Leder: Sven Erik Svedman, nestleder Olav Dag Hauge
Styreansvarlig: Maren Malthe-Sørenssen
Komitéen ønsker å være Oslo Rotaryklubbs «Speakers Corner» - ikke i Hyde Park, men i Grandkjelleren der det tradisjonelt er høyt under taket. En talerstol for samfunnsengasjerte, gjerne yrkesrelaterte, innlegg for å reise tankekors og meninger om temaer av allmenn interesse.
Komitéen skal synliggjøre våre medlemmers vide samfunnsengasjement og brede yrkesdeltagelse og
fremme en kultur hvor det er trygt å tenke høyt og dele tvil og tro.
Komitéen skal bidra til at et hvert møte i Rotary starter med tankevekkende, innsiktsfulle innlegg,
gjerne fremført med spiss, innen rammen av strengt tildelte tre minutter.
Vi håper at mange vil dele sin visdom, sine kunnskaper og sine tanker, særlig knyttet til vårt yrkes- og
samfunnsliv.

4.

Miljø og velkomst

Leder: Jostein Albert Refsnes, nestleder Christopher Millan
Styreansvarlig: Christian Lorck
Komitéens medlemmer er første kontakt og vertskap å regne når man kommer på et møte. Et møte i
Oslo Rotaryklubb skal oppleves som hyggelig, og medlemmet og gjester skal føle seg vel tatt imot og
hjertelig velkommen. Det er komitéens ansvar at førsteinntrykket er bra og at en ellers enkel bevertning fungerer godt.
For å bidra til en effektiv «bli kjent»-prosess for nyinnmeldte medlemmer skal komitemedlemmer
som er på vakt bære navneskilt og sørge for at fremmøte og gjester blir registrert. Komitéen har i samarbeid med presidenten ansvar for at gjester blir presentert fra talerstolen på en inkluderende måte,
gjerne med angivelse av gjestens yrkesbakgrunn.

5.

Logistikk og aktivitetsstøtte

Leder: Suela Kristiansen, nestleder Hilde Wiese
Styreansvarlig: Trond Lien
Klubbens møter skal avvikles på en profesjonell måte, og foredrag og presentasjoner skal gi best mulig
lyd og bilde for alle. Foredragsholdere og møteleder skal oppleve at teknikk er klargjort og testet før
møtets start.
Komitéen skal sørge for at klubben har tilstrekkelig audiovisuelt utstyr i form av mikrofoner, miksebord, prosjektør, PC og andre rekvisitter tilgjengelig på Grand. Utstyret skal være klart til bruk ved
klubbmøter og andre arrangementer.
Oslo Rotaryklubb
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6.

Seremoni

Leder: Leiv L. Nergaard, nestleder Vitalis Pavlovas
Styreansvarlig: Christian Lorck
Oslo Rotaryklubb har lange tradisjoner og enkelte aktiviteter vil gjennomføres med gode rammer og
ekstra preg av høytidelighet.
Komitéen skal planlegge og lede julemøtet 20.desember 2018, det store medlemsopptaket 7.februar
2019, bistå ved gjennomføring av medlemsmøtet samme kveld, samt presidentskifte 20.juni 2019.
Komitéen skal også bidra ved evt. andre arrangementer som bør ha et formelt preg, blant dem klubbens «Get Together», en informasjons- og bli kjent- kveld for klubbens nye medlemmer. Planleggingen, hva gjelder regi og budsjett, vil skje i nært samarbeid med styret.

7.

Ny giv og nye medlemmer

Leder: Gisle Skagen, nestleder Tore Skeidsvoll Tollersrud
Styreansvarlig: Maren Malthe-Sørenssen
Komitéen vil være en sentral del av det pågående fornyelsesarbeidet i klubben. Vi ønsker å tenke nytt
hva gjelder hvordan vi rekrutterer interessante medlemmer til klubben. Vi vil identifisere og rekruttere ressurspersoner som kan bidra positivt med egen erfaring, samtidig som de tiltrekkes av å være
en del av Rotarys kjerneverdier. Vi vil på kort sikt jobbe for en økt rekruttering av medlemmer, mens vi
samtidig ønsker å etablere prosesser og metodikk som sikrer en kontinuerlig og økende rekruttering
av gode kandidater.
Vi ønsker at klubben skal være en av byens viktigste møteplasser på tvers av markeder, bransjer organisasjoner. Vi ønsker å være kreative, utfordre oss selv og være en sentral bidragsyter til utviklingen av
en spennende møteplass for de mange ledende, samfunnsbevisste og yrkesaktive i Osloområdet.

8.

Vennskap og fadder

Leder: Kirsten Ullbæk Selvig, nest leder Christoffer Nicolaisen
Styreansvarlig: Christian Lorck
Oslo Rotaryklubb skal være en aktiv klubb og stimulerende møteplass. Komitéen skal legge til rette
for et stort engasjement og trivsel hos alle medlemmer. Komiteen vil bidra til å klargjøre fadderrollen
og veilede fadderne slik at de gjør den nødvendige oppfølgingen av dem de er fadder til, og slik at nye
medlemmer føler seg inkludert i klubbens liv og aktiviteter.
Komitéen skal holde god oversikt over medlemmenes frammøte og evt. fravær, sykdom mv. samt kontakte medlemmer som «faller utenfor» i samarbeid med «Miljø og velkomst» og «Storefri».
Organisering av transport av medlemmer med særlig behov er også blant komitéens oppgaver.
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9.

«Storefri»

Leder: Helge Krafft, nestleder Alf Boy Asheim
Styreansvarlig: Christian Lorck
Oslo Rotaryklubb kan i år tilby fritak for komitéarbeid til de medlemmer som av ulike grunner ikke har
anledning til å delta på klubbens kveldsaktiviteter. For å ta vare på disse medlemmene, og for å styrke
deres tilhørighet til klubben, er det etablert en ny komité under navnet “Storefri”.
Komitéen tar sikte på å arrangere ett til to samlinger i løpet av Rotary-året for disse medlemmer.
Klubben har også medlemmer som i liten grad deltar i klubbens torsdagsmøter. Det er en viss risiko for
at denne gruppen går mot avslutning av sitt medlemskap. Komitéen skal, i samarbeid med Vennskapsog fadderkomiteen, bidra til å redusere sannsynligheten for at medlemmer melder seg ut.

10. Sommertreff på Grand
Leder: Johannes Øvereng, nestleder: Glenn Kristiansen
Styreansvarlig: Trond Lien
De av klubbens medlemmer som ønsker et sommertilbud, skal få anledning til å samles i klubbens
sommerstengte periode i «fellesferien», fra og med torsdag 12.juli (uke 28-31).
Komitéen skal sørge for at klubbens medlemmer har tilbud om et sosialt treff på Grand Café, eventuelt
på Caféens uteservering, i den fireukersperioden klubben har opphør av ordinære møter. Den gode
samtale vil erstatte ordinært program, og det vil bli registrert frammøte.

11. Kultur, arrangementer og utflukter
Leder: Harald Herresthal, nestleder Jørg Willy Bronebakk
Styreansvarlig: Einar Tvedt
Komitéen skal planlegge og gjennomføre tiltak som skaper trivsel og blest om Rotary. Stikkord er
alders- og yrkesrelevans, trivsel og glede, oppleve noe nytt, fornyelse og foryngelse. Komitéen skal
sørge for et mangfold av kulturtilbud og møteplasser for nettverksbygging, slik at også de yngre medlemmene, som har anledning til det, får lyst til å delta på miljøskapende aktiviteter innenfor og utenfor
klubben.
Arrangementene skal også virke fristende på mulige, fremtidige medlemmer.
Det er lov å tenke utenfor boksen både med hensyn til sted og form. Det er mye som kan rammes inn i
en kulturdefinisjon.

Oslo Rotaryklubb
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12. Kommunikasjon
Leder: Mona Lunde Martinsen, nestleder Dimitrios Polychronopoulos
Styreansvarlig: Einar Tvedt
Vi skal nå alle våre medlemmer, med særlig appell til våre yrkesaktive, og vi skal tydeliggjøre og formidle hva vi står for og hvordan vi arbeider.
Omdømme og merkevarebygging er viktig for vår klubb. Det er et mål at kommunikasjonen flyter godt
internt i klubben, og at det som formidles oppleves som relevant, særlig for våre yngre, yrkesaktive
medlemmer.
Medlemsmatrikkelen sier noe om hvem som er medlemmer. Ved siden av å kunne brukes til nettverksbygging og oppslagsverk internt, skal den kunne brukes til å inspirere til nyrekruttering av
yrkesaktive.
Jevnlige oppdateringer til medlemmer og informasjon klubbens ukesedler må tilpasses nye digitale
plattformer.
Kommunikasjonskomitéen skal videreutvikle vår kommunikasjonsstrategi og vår reviderte kommunikasjonsplan. Arbeidet med redaksjon, revisjon og utforming av medlemsmatrikkelen og nytt format
på ukesedler inngår i dette. Hovedfokus for komiteen vil ligge på budskapet og innholdet vi ønsker å
formidle.

13. Digitalisering og dokumentasjon
Leder: Tom Scharning, nestleder Knut Solem
Styreansvarlig: Einar Tvedt
Vi skal utvikle vår digitale kompetanse og utnytte de verktøy Rotary sentralt leverer.
Stikkord er synliggjøring, inspirasjon, spredning og modernisering. Vi skal nå bredt ut og sette Rotary
tydeligere på det digitale kartet.
Komitéen skal legge grunnlaget for en mer konsistent bruk av sosiale medier, slik at kommunikasjonsarbeidet innad og utad får større gjennomslag. Vi skal utnytte de muligheter som implementering
av verktøy fra Rotary sentralt gjør mulig. Komitéen skal videre utarbeide forslag til plan for bruk av
sosiale medier som Twitter, Facebook, podcast mv. I dette ligger også bruk av lenker, små filmsnutter,
html/mobil web, lydfiler etc. Komitéen skal bidra til å sette oss i stand til å bruke nåværende og kommende generasjoners medier og kanaler effektivt.
Planen skal også inneholde forslag til hvordan arbeidet vårt og møtene våre kan profileres og dokumenteres. Et eksempel til inspirasjon er at presidentskiftet 21.juni blir «tapet» og at det ligger en
lydfil/podcast på nettet dagen etter, krydret med bilder fra møtet.
Det er naturlig at Kommunikasjon og Digitalisering og dokumentasjon etablerer et nært samarbeid.
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14. Verdikommisjonen
Leder: Kjersti Steinskog og Ivar Amundsen
Styreansvarlig: Kerstin Biering
«Verdikommisjonen» vil samlet utgjøre klubbens «Think tank» i den første etappen i
fornyelsesarbeidet.
«Oslo Rotary; hvem, hva og hvor» og «Filantropi og samfunnsansvar» vil sammen inngå i dette
teamet. Som inspirator for styret, klubbsamråd og medlemsmøtet ønsker kommisjonen å gi viktige bidrag til strategi- og fornyelsesarbeidet, som en del av forberedelsene til vårt nært forestående
100-årsjubileum.
		

Oslo Rotary; hvem, hva og hvor
nestleder Ingelin Killengreen

Hva er Rotary, - hva vil vi - hva gjør vi - hva er vår identitet og vårt varemerke? Vi må møte disse spørsmålene med tydelighet, med et vitalt produkt, et innhold og mening. Vi må gjenfinne vårt utgangspunkt og vårt verdigrunnlag. Vi må ha et samfunnsengasjement som det står respekt av for å fremstå
som aktuell, seriøs og relevant.
Vi skal fremstå som en unik, modig, samfunnsnær og yrkesrelatert Rotaryklubb.
		

Filantropi og samfunnsansvar (TRF)
nestleder Jon Axelsen

Våre forhåpninger i løpet av de 4 årene frem til 100 årsjubileet i 2022 er å vise at Oslo Rotary påtar
seg et samfunnsansvar. Vi skal være stolte av å være medlem i Norges og Skandinavias eldste og
største Rotary klubb. Men det er ikke nok å være størst og eldst. Det er ikke nok å holde basarer og yte
noen hundrelapper til gode formål med jevne mellomrom. Vi må sette avtrykk ved å finne spennende
prosjekter. Vi må møte den rivende utviklingen i samfunnet ved å være mere aktuelle med våre
tjenester. Rotarys motto «Service above Self» forplikter.
Komitéen vil arbeide med oppgavene i et langsiktig perspektiv, slik at vi bidrar til å styrke klubbens
relevans i årene fremover. Det innebærer å vurdere målene til komitéen, målgruppene, samarbeidspartnere og måten vi arbeider på utad og innad for å bli oppfattet som relevante i samfunnet i de neste
årene. Vi ser også for oss at det vil ta tid å bygge en styrket posisjon.
Filantropikomitéen har parallelt et overordnet ansvar for å følge opp klubbens internasjonale engasjement gjennom «The Rotary Foundation» og «Polio Pluss/End Polio Now»-programmene, der Verdens
helseorganisasjon (WHO), UNICEF og Bill and Melinda Gates Foundation også deltar aktivt.
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15. Ungdom, entreprenørskap og utvikling
Leder: Kristin Mourud, nestleder Fatih Mehmet Deveci
Styreansvarlig: Trond Lien
Oslo Rotaryklubb skal støtte opp under aktiviteter som fremmer entreprenørskap og kreativitet hos
unge mennesker. Gjennom dette arbeidet skal ungdom bli kjent med Rotarys virksomhet og grunnleggende idé og verdier.
Komitéen skal sørge for at klubbens medlemmer ønsker å engasjere seg i utadrettet virksomhet, særlig
knyttet til ungdom og entreprenørskap. Komiteen oppretter en intensjonsavtale med Ungt Entreprenørskap Oslo om mentorer og jurymedlemmer til UEs arrangementer. I det omfang komiteen finner
det hensiktsmessig, opprettes det kontakter til skoler, hvor klubbens medlemmer stiller opp som mentorer for elev- og ungdomsbedrifter.
Komitéen får også et spesielt ansvar for å følge opp en mulig reetablering av Rotaract i Oslo.

16. Klubb- og byhistorie gjennom 100 år
Leder: Morten Mørch, nestleder Karen Alette Melander
Styreansvarlig: Kerstin Biering
Komitéens oppgave er å grave i klubbens fortid og dens samspill med omverdenen. Vi må gjøre oss
kjent med vår historie, vårt verdigrunnlag, våre bragder og feilskjær og pussigheter, trekke frem historier rundt jobbetid, Rotaryhytta og krigen, med dens dilemmaer, på en slik måte at det vekker interesse
hos våre medlemmer, øker våre kunnskaper om klubben og gleden og stoltheten av å være medlem.
På den måten skal vi både bidra til at 100-årsmarkeringen i 2022 blir noe mer enn tomme ord og flaut
skryt, og at vi blir mer bevisste vår historie, våre verdier og veivalg når vi staker ut klubbens videre
kurs.

17. Jubileumsmarkeringen i 2022
Leder: Ola Dybvik, nestleder Karls Aiwerioba
Styreansvarlig: Einar Tvedt
Oslo Rotaryklubb fikk sitt «Charter» som Skandinavias første rotaryklubb i 1922, og vi feirer om ikke
lenge våre 100 første år. Det er viktig at jubileumsmarkeringen bidrar til fornyelse og nytenkning av
klubben og rotarybevegelsen. Vi skal våge å fokusere på utfordringen med å finne en form som gjør
klubben levedyktig også de neste 100 år. Vi skal slippe til krefter og initiativ som er fremtidsrettet.
Det er et omforent mål at jubileumsmarkering må bli synlig og vekke nysgjerrighet og interesse langt
utover klubbens egne rekker. Jubileumskomitéen er alt godt i gang og jobber langsiktig etter tidligere
gitt mandat.
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18. Lov og finans
Leder: Kent Plavnik, nestleder Lisbeth Rognstrand
Styreansvarlig: Trond Lien
For det kommende året skal komitéen støtte styrets arbeid med å sikte et balansert driftsbudsjett
for klubben. Det er styrets mål at klubbens ordinære inntekter dekker den løpende driften, og at et
eventuelt overskudd fra kurs- og programaktiviteter kan kanaliseres til gode formål, også her «above
Self».
Komitéen skal sammen med styret vurdere hva som er en hensiktsmessig og forsvarlig grunnkapital
for klubben. Komitéen skal være premissleverandør til en god strategi for den langsiktige forvaltningen av klubbens midler. Det skal vurderes å omdanne noe av klubbens finanskapital til et legat som
bidrar til klubbens humanitære innsatser.
Komitéen skal videre påse at lover og vedtekter i Oslo Rotaryklubb er i samsvar med RI’s gjeldende
regelverk, og at de er oppdaterte og tilgjengelige for klubbens medlemmer.
For øvrig henvises det til egen instruks for Lov og finanskomitéen, blant annet med ansvar og oppgaver
som klubbens internrevisjon.

19. Råd og valg
Leder; Torhild Hallre, Past President
Komitéen skal fremme forslag til nytt styre og ny president i klubben. På nominasjonsmøtet 27.
september fremmes forslag til styremedlemmer for rotaryåret 2019-2020 i samråd med President
Elect (Incoming President). Komitéens nominasjon til President for rotaryåret 2020-2021 legges
tilsvarende frem på det samme møtet. Valgene gjennomføres samlet, måneden etter, torsdag 28.
oktober. Slik kommer det påtroppende styret godt i gang.
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Møteplan for Oslo Rotaryklubb 2018 – 2019
Viktige datoer er:
Torsdag 7. juni:			
Torsdag 21. juni:			

klubbsamråd i «Hall of Fame» på Grand
presidentskifte 2018-19 i Grandkjelleren

Torsdag 5. juli:			
Ukene 28 – 31:			

siste ordinære klubbmøte før sommerferien
sommerstengt/alternativt sommertreff på Grand Café

Torsdag 9. august: 			
Tirsdag 21. august: 			

første ordinære klubbmøte etter ferien
golfturnering i Drøbak

Torsdag 27. september:		
Torsdag 27. september:		

årsmøte i Grandkjelleren
PP-middag på Ekebergrestauranten (frist 23.august)

Torsdag 25. oktober:			
Lørdag/søndag 27.-28. oktober:

valgmøte i Grandkjelleren
distriktskonferansen på Klækken hotell

Torsdag 8. november:		
Torsdag 8. november:		

guvernørbesøk i Grandkjelleren
klubbsamråd i «Hall of Fame» på Grand

Torsdag 20. desember:		

julemøte i Rokokosalen på Grand

Torsdag 7. februar:			
Torsdag 7. februar:			

årets medlemsopptak i Grandkjelleren
allmøte/medlemsmøte m/middag i Rokokosalen på Grand

Tirsdag 20. juni: 			

presidentskifte 2019-20 i Grandkjelleren
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Rotary på nett og sosiale medier:
Nettsider
www.oslorotary.no 			
www.d2310.rotary.no		
www.rotary.no			
www.rotary.org			
www.rotaract.no
		

Facebook-grupper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslo Rotary Klubb
D2310
Rotary i Norge
Rotary International
End Polio Now			
Rotary International presidents
Rotary Peace Centers
Rotary Reconnect
Rotaract / Interact

Blogger
• Rotary Voices & End Polio Now

Twitter
• Rotary International
• End Polio Now
• Rotaract

LinkedIn
• Rotary International
• Rotary Peace Fellowships
• Rotary Youth Exchange

