Årsberetning
for Skøyen Rotary Klubb
2005/2006
1.

Oppsummering

Hovedmålsetting for året var:







Revitalisere klubben
Øke fremmøteprosenten (mer enn 61%)
Opprettholde medlemstallet (62 medlemmer)
Styrke oppmerksomheten mot yrkesetikk
Revidere klassifikasjoner
Opprette CV med bilde av medlemmene

Ved utgangen av Rotaryåret kan det konkluderes med at det har vært et godt år for Skøyen
Rotary. Vi har hatt gode og engasjerende møter og fremmøtet har vært akseptabelt. Det er
møtene og medlemmenes tilstedeværelse og deltagelse som gjør et Rotary-år til et godt år.
Året har vært preget av ønsket om å få frem klubbens motto som uttrykk for en levende yrkesog serviceorganisasjon som gagner andre. Vi skal være et speilbilde av samfunnet representert
ved ulike yrker, kultur, alder og kjønn. Og vi vil styrke arbeidet med å utvikle en høy etisk
standard i yrkes- og privatlivet.
Alle komiteene har jobbet bra. De har bidratt med gode foredrag og holdt et høyt engasjement
i komitéarbeidet. Dette har medført involvering i flere prosjekter (bl. a mineskadde barn i
Zagreb, Ungt Entreprenørskap i samarbeid med skole, næringsliv og det offentlige og
videreføring av Rusinfo).
Det er lagt vekt på at gamle og nye medlemmer skal inspirere hverandre til å holde hjulet i
gang.
”Komitemøter hjemme hos hverandre gir den beste anledning
til å bli bedre kjent og styrker vårt Rotary-vennskap”
Totalt har klubben 61 medlemmer hvorav 15 er kvinner og gir oss en kvinneandel på 25%, og
er distriktets aller beste.
Følgende medlemmer har blitt hedret med Paul Harris i Rotaryåret 2005/06
Hans Ellefsen

(utdelt på lutefiskaften) medlem siden 1964, klubbens butler og
ansvarlig for middagsserving i en rekke år.

Siri Fossum

(utdelt på sommerfesten) første kvinnelige medlem fra 1991 og
president (første kvinnelige) i perioden 1998/99, Faglig
ansvarlig for Døveprosjektet i Riga som ble avsluttet i 2002.
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Totalt har 9 medlemmer i Skøyen Rotary blitt tildelt med Paul Harris siden 1987.

2.

Styret

Styret har bestått av:
President
Britt Helene Sunde Trondsen
Visepresident
Agnes Beathe Steen Fosse
Sekretær
Gunnar Svendsen
Visesekretær
Margrethe Lied
Kasserer
Steinar Støtvig
Past President
John Arnt Aase
Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært styremøte i perioden.

3.

Medlemssituasjonen

Ved starten av Rotaryåret hadde klubben 62 medlemmer hvorav 53 som aktive. Antall kvinner
i klubben var 14.
4 medlemmer hadde permisjon for lengre opphold i utlandet hvorav 2 medlemmer, Jostein
Osnes og Knut Tøraasen, har kommet hjem. Arne Olav Brundtland og Knut Søraas har fortsatt
utenlandspermisjon.
10 medlemmer har vært fritatt for møteplikt iht. 85 års regelen; Lars Bull-Berg (pga sykdom),
John Bennett, Kai Didriksen, Hans Ellefsen, Olav Krosby, Johan L’Orange og Martin
Møllhausen, Ragnar Østrem og Erling Øverby, samt John Arnt Aase fra februar til han meldte
seg ut 20. juni.
I løpet av året har 1 medlem, Ole K. Aabø-Evensen blitt meldt ut grunnet manglende
fremmøte over flere år og 3 medlemmer; Tore Næss, John Arnt Aase og Christian Oppegaard
har meldt seg ut av Skøyen RK. (T.Næss er overført til Maridalen RK).
2 medlemmer, Tor-Ståle Hansen og Bjørg Høye har hatt permisjon grunnet arbeidssituasjon.
Klubben har tatt opp 3 nye medlemmer i perioden, Rico Ferrarese, Eival Røren og Kirsten
Bugge Thorkildsen.
Ved utgangen av året har vi 61 medlemmer hvorav 50 møtepliktige; 9 har møtefritak basert
85 års-regelen og 2 permisjoner.
Fremmøtestatistikken viser gjennomsnitt for perioden august 2005 til juni 2006 på 62,4 %
(målsetting var mer enn 61%).

4.

Programkomiteen - møter og foredrag

Leder Thor Erling W. Hansen og nestleder Eva Fosse (ansvarlig for lystennerlisten)
Medlemmer: Svein Erik Brodal, Ole Petter Bjerkek, Kari Uglem, Eivind Bordewick og
Gunnel B Wullstein
 Yrkesforedrag arrangert i samarbeid med yrkeskomiteen - tema etikk innenfor de
forskjellige yrkesgruppene
 Internasjonalt tema i samarbeid med internasjonal komité

2

Skøyen Rotary Klubb
 Samfunnsaktuelt tema i samarbeid med samfunnskomiteen
 Ekskursjon til bedrift – en høst og en vår
 Kultur/Teateraften og/eller konsert høst og vår
Det har vært avholdt 43 møter inkludert Lutefiskaften 16. november, juleavslutning 21.
desember og sommeravslutning på Lysebu 21. juni, samt 2 bedriftsbesøk til Rikshospitalet 21.
september og Nasjonalbiblioteket 19. april og teateraften 19. oktober og 24. mai.
Høst- og vårprogrammet har hatt god balanse mellom kultur- og yrkesliv. Komiteene har hatt
godt samspill med programkomiteen og med interessante bidrag.
Av eksterne høydepunkter kan vi nevne følgende foredrag:
Kultur: Toralv Maurstad: ”Minner fra teateret”, Dag Solstad og Therese Bjørnebo: ”Hvordan
det er å bo i Berlin”, Konservator ved Norsk Folkemuseum Anne Moestue: ”Juletradisjoner”,
Arkitekt Thomas Willoch: ”Det konglige Slott, historie og betydning”,
Yrkeliv: Direktør Sigrun Vågeng fra NHO: ”Arbeidslivet er blitt mer krevende”, Biskop
Sigurd Oseberg: ”Etikk og moral i arbeidslivet”, Arnfinn Hofstad: ”Norske Skog, et
industrieventyr”, Eival Røren: ”Energi – blir det krise?”, Direktør Haakon Thaulow: ”Den
globale ferskvannskrise”, Christian Borch fra NRK: ”Pressen og vårt nye virkelighetsbilde”,
UDI Direktør Trygve G. Norby: ”Norges Migrasjonsutfordringer”, tidl. Finansminister Per
Kristian Foss: ”Norsk økonomi fremover”, Reiulf Steen: ”Norge - EU og Europa” og tidl.
kinodirektør Moræus Hansen.

4 møter er gjennomført med foredrag av klubbens medlemmer, Agnes Beathe Steen
Fosse, Audun Bell, Jomar Kuvås, Kari Uglem og Terje Johannessen.
2 medlemmer, Tor Petter Guldbrandsen og Rico Ferrarese har presentert seg for klubben med
Ego foredrag.
Peiskveld ble arrangert med påfølgende klubbmøte for å kartlegge mulige måter å revitalisere
klubben (jfr. oppsummering fra peismøtene 26.10.2005, lagt på Web). Samtidig ble Websiden til Skøyen Rotary presentert av Tor-Ståle Hansen for å få gjort siden bedre tilgjengelig
for medlemmene.

5.

Internasjonal komite

Leder Per Gustav Lindeberg og nestleder Bjørn Søsveen
Medlemmer: Terje Johannessen, Sigurd Olsvold, Salih Sezgin og Valeria Birkenes
”å arbeide for internasjonal forståelse og fred, gjennom vennskap
over landegrensene og mellom mennesker fra alle yrker”
Det ble bevilget kr. 10.000 fra SRK til felles Rotary prosjekt i Etiopia til fiskepirutbygging.
Klubben hadde vedtatt et Matching Grant prosjekt sammen med Zagreb RK for mineskadde
barn i forrige Rotaryår. Men etter flere purringer måtte prosjektet utgå pga. manglende
oppfølging fra Zagreb RK. I begynnelsen av 2006 fikk prosjektet en ny giv som har medført
klubbens engasjement. Vi har mottatt god dokumentasjon. Per Gustav Lindeberg besøkte
Zagreb i mai og fikk en strålende mottagelse. Det er bevilget kr. 17.837 fra SRK.
Skoleprosjektet i Ghana er et samarbeidsprosjekt med Nordberg RK. Prosjektets ansvarlige i
mottakerlandet, Nimo Ahinkorah, er Rotarianer. Han bor i Accra. Prosjektet er i hans hjemby
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Akim Kotokuom. Vår støtte er del av 2. byggetrinn. Det er søkt om Distrikstøtte der klubbene
fikk bevilget kr. 28.000,-. 2. pengeforsendelse vil ikke gå fra Nordberg før rapport og bilder
fra prosjektstart og utførelse foreligger.
Hvis samarbeidet fungerer, kan det tenkes at vi bygger opp en hel førskole. Klubben er også
innstilt på et noe mer varig samarbeid med Nordberg om prosjektet i årene fremover, hvis
prosjektet fungerer og vår klubb vil. Det er bevilget kr. 14.000 fra SRK.
Det videreføres mulig prosjekt i Mali med Bjørn Søsveen som ansvarlig.

6.

Samfunnskomiteen

Leder Audun Bell og nestleder Hildegunn Bomnes (leder av komiteen fra januar 2006)
Medlemmer: Jürgen Marggraf-Tietgen, Anne Marie Hadenius, Siri Fossum, Evabeth Astrup,
Bjørg Høye, Tore Næss, Jomar Kuvås og Tor Petter Gulbrandsen

”å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv,
yrkesliv og som samfunnsborgere”
Anne Marie Hadenius, som leder Rus-prosjektet har innledet et nært samarbeid med Blå Kors,
som allerede driver et eget rus-prosjekt på ungdomsskolene i Oslo. I motsetning til hva tanken
har vært med ”Rus-folderen”- nemlig å utdele den til foreldrene - deles folderen ut til elevene
samtidig som det gis muntlig informasjon om rus-problematikken. Årsaken er at det er
vanskelig å nå foreldrene, som ofte bare møtes en gang hvert skoleår. Anne Marie har vært
meget entusiastisk i forhold til dette prosjektet og er sterkt engasjert. I alt skulle det deles ut
1000 foldere, og det er tilbake 100 brosjyrer som en vil få utdelt ved skolestart høst 2006.
Komiteen mener at en evaluering av prosjektet er nødvendig før vi tar stilling til om og evt.
hvordan prosjektet skal videreføres fordi ”rusfolderen” brukes på en helt annen måte enn
forutsatt.
Det ble bevilget kr. 5.000,- til Frogner/Skillebekk Seniorsenter til opprettelse av et bibliotek
med lydbøker og bøker med stor skrift. Pengegaven ble overlevert 21. desember.
Andre aktiviteter fra komiteen er blomster til Skøyen kirke til jul som Ola Lundgaard tatt seg
av og transport av eldre til Skøyen kirke på søndager som Sjur Borgen har hatt ansvaret for.

7.

Yrkeskomiteen

Leder Nils Grøholt og nestleder Erling T. von Düring
Medlemmer: Per Arild Mørk, Gernot Wullstein, Finn Bjerke, Tone G. Larstorp, Nina
Bjergene, Svennik Høyer og Svein Wiik.
”å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv,
samt å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid”

Komiteen har hatt ansvar for to klubbmøter i høstsesongen og to i vårsesongen. Følgende
foredragsholdere har belyst aktuelle tema: direktør Sigrun Vågeng: ”Arbeidslivet er blitt mer
krevende, og vi liker det”, biskop Sigurd Oseberg: ”Etikk og moral i arbeidslivet”og
klubbmedlem Kari Uglem: ”Utfordringer i flybransjen”. Til klubbmøtet 19. april arrangerte vi
møte med omvisning i Nasjonalbiblioteket.
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Komiteen har engasjert seg i Ungt Entreprenørskap, en aktivitet i samarbeid mellom skole,
næringsliv og det offentlige, som skal bidra til å øke unges interesse for næringsliv og egen
virksomhet. Nils Grøholt har i skoleåret vært mentor for to ungdomsbedrifter ved Ulsrud vgs,
og han har holdt et lystennerinnlegg i klubben om virksomheten. Nils er også engasjert som
mentor for et nytt skoleår, og han vil samarbeide med den nye yrkeskomiteen om klubbens
videre engasjement i Ungt Entreprenørskap.
Komiteens hjemmemøter har gitt gode diskusjoner, og relevante temaer fra
yrkeslivet er belyst.

8.

Klubbtjensten

(Informasjonstjenesten, Klassifikasjon- , Medlems- og Fremmøtekomité)
Leder Agnes Beathe Steen Fosse, ansvarlig for koordinering av tjenesten.
”å lære våre medmennesker å kjenne”
8.1. Informsjonskomiteen
Leder Tor-Ståle Hansen og nestleder Christian Oppegaard
Backup: Margrethe Lied og Petter Rasch
 Formidle og oppdatere informasjon til medlemmene på Web’en
 Videreføre oversikt over medlemmenes CV med bilde.
 Oppdatere Websiden til Skøyen Rotary og gjøre den tilgjengelig for alle
medlemmene
Det er designet en flott Web-side for klubben. Den 12. oktober 2005 ble Web-siden presentert
for Guvernøren, som mente at ”oppgradering av klubbens nettsider var overbevisende og
eksemplifiserende”.
Alle medlemmene har fått passord for å komme på klubbens medlemssider.
Referat fra komiteene og annen informasjon er lagt på Web-siden fortløpende. Medlemmene
har mulighet til å søke informasjon. Vi må stadig arbeide med å oppdatere og gjøre
informasjonen bedre tilgjengelig.
92% av medlemmene er oppdatert med CV på nettet; fortsatt mangler 5 CV’er og 23 av
medlemmene mangler bilde. Målsettingen var at samtlige medlemmer skulle være oppdatert
med CV. I tillegg skulle det lages en enkel medlemsfolder med de viktigste opplysningene om
hvert enkelt medlem når alle CV’ene var oppdatert.
Målsetting var også å sende ut informasjon fra hvert møte pr. e-mail med kopi til dem som
ikke har e-mailadresse.
8.2. Klassifikasjon- og medlemskomiteen
Leder Petter Rasch
Målsetting var å opprettholde antall medlemmer. Med tilførsel av 3 nye medlemmer ble målet
ikke nådd som følge av 4 i avgang.
 Ansvar for å verve medlemmer
 Ansvar for opplæring av nye medlemmer
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 Ansvar for å følge opp fadderskapsordningen

9.

Fremmøtekomieen

Ledere Sjur Borgen og Kjell Vogth-Eriksen
Månedsansvarlige: Tore Næss, Bjørn A. Søsveen, Ola Lundgaard, Eivind Bordewinck, Audun
Bell og Anne Marie Hadenius. Møtene ble avviklet med betydelig innsats fra mange av
medlemmene og tjenesten har rotert. Målsettingen var at alle skulle delta.





10.

Istandsetting/rydding av lokalet
Registrering av fremmøte og kasseansvarlig
Møteregi, mottak av foredragsholder og gjester
Mathenting og matservering

Økonomi

Kasserer: Steinar Støtvig
Revisor: Olav Krosby
Klubben har en svært god økonomi, se vedlegg 1, Regnskap og Balanse (revidert).
Egenkapitalen er på kr 311.378- .
Medlemskaps kontingenten har vært på kr. 1.600,- i perioden.
Driften gikk i inneværende år med overskudd på kr. 12.646 vesentlig på grunn av lave
administrasjonskostnader.
Bidragene til prosjektene på til sammen kr. 46.837 er nesten i sin helhet blitt finansiert av
inntektene fra Bingo og matsalget (jfr. ekstraordinære poster).
Netto overskudd er kr. 7.541.

Som avtroppende president takker jeg alle klubbens medlemmer for et spennende år. En takk
til hver især, ingen nevnt - ingen glemt, for at hjulet holdes i sving.

La hjulet rulle!
Det blir ikke moro uten at vi har det gøy sammen

Skøyen Rotary Klubb
Britt H. Sunde Trondsen
President i perioden 2005/2006
Oslo, august 2006

Behandlet og godkjent på klubbmøte 23. august 2006
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Vedlegg 1. 1, Regnskap

Regnskap 2005-2006
Regnskap
Inntekter:
Kontingenter
Annonser
Tigris
Diverse
Total inntekter
Utgifter:
Kontigent RI
Kontingent 2310 inkl. Handicamp
Rotary Foundation
Distriktskonferanse
Distr.seminar
PETS
Husleie
Administrasjon/møtekost.
Trykk av program
Gaver og effekter
Diverse kostnader
Totale utgifter

Budsjett

96 800
2 200
1 117
0
100 117

95 000
2 400
1 300
2 000
100 700

-18 574
-26 839

-16 000
-20 000
-6 000
-10 000

-8 100
-550
-2 500
-26 750

Avvik

-583

-87 471

-2 500
-28 000
-9 000
-2 500
-1 000
-3 000
-98 000

10 529

Driftsresultat

12 646

2 700

9 946

Ekstaordinære (inntekter og kostnader)
Bingo
(inntekt)
Renter
(inntekt)

37 272
3 271

18 500
2 000

Matsalg netto
(inntekt)
Lutefiskaften (inkl. Guvernør og gjester)
Sommeravslutning Lysebu inkl. musikk
Nasjonalbiblioteket omvisning

7 640
-3 327
-2 584
-540

Prosjekt Etiopia (fiskepir, felles distr. prosjekt)
Bidrag Frogner Senior Senter (lydbøker)
Prosjekt Croatia (mineskadde barn)
Prosjekt Ghana (samarb. med Nordberg RK)
Sum ekstraordinære

-10 000
-5 000
-17 837
-14 000
-5 105

-10 000

10 500

-15 605

7 541

13 200

-5 659

Netto resultat

-2 000
-2 158
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Vedlegg 1. 2, Balanse

Balanse 30.06.2006
Eiendeler:
Nordea konto 6087.05.16870
BN-Bank
Kasse

20 691
297 107
326
318 124

Egenkapital og gjeld:
A.S.Mørk - trykking av program
La Rosa Magra - matregning pr. juni
Egenkapital 1.07.2005
Overskudd 2005/2006
Egenkapital 1.07.2006

2 000
4 746
303 837
7 541
311 378
318 124

Vedlegg 2, Fremmøtestatistikk

Fremmøtestatistikk for året 2005/2006
August 2005

75,2 %

September

65,7 %

Oktober

61,8 %

November

57,2 %

Desember

64,2 %

Januar 2006

66,5 %

Februar

63,5 %

Mars

59,6 %

April

60,3 %

Mai

54,6 %

Juni

57,3%

Gjennomsnittet for perioden august 2005 – juni 2006 gir 62,35 %.
Gjennomsnitt for 12 måneder gir 57,16 % (inkl. juli 2005 som ikke har møteaktivitet).
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