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Å R S B E R E T N I N G 
 

for Skøyen Rotary Klubb 
 

2007 – 2008. 
 
1.    Sammendrag 

 
Hovedmålsettingene som styret satte for året var: 

- å styrke medlemskapssituasjonen gjennom rekruttering av nye medlemmer 
og ved å legge forholdene best mulig til rette for særlig nye / yngre 
medlemmer. 

- å legge ytterligere styrke i å søke å styrke den sosiale trivselen for alle 
klubbens medlemmer 

- å revitalisere arbeidet med interessante og gode prosjekter 
- å starte arbeidet med innføringen av Rotarys nye lederskapsplan. 

 
Ved utgangen av Rotaryåret føler styret at det har vært et bra år for Skøyen Rotary Klubb, og 
at vi i hvert fall et godt stykke på veien har klart våre målsettinger i et godt samarbeid med 
alle klubbens medlemmer. 
 
Vi har gjennom året hatt engasjerende og inspirerende klubbmøter der fremmøte har vært 
akseptabelt. Klubbens tillitsmenn har deltatt i sentrale Rotary-engasjementer i regi av Distrikt 
2310, og vi har hatt besøk av distriktsguvernøren. 
 
Som et absolutt høydepunkt i årets virksomhet må vi selvfølgelig fremheve Klima-prosjektet, 
som fikk sin start gjennom det storstilte arrangement i Oslo Gamle Losjes ærverdige lokaler, 
Der deltok bl. a. representanten for en av fredsprisvinnerne i 2007, FN’s-klimapanel, Dr. 
Rachendra Pachauri.   Ca 500 deltakere møtte frem. Eget avsnitt om dette. 
 
Vi nevner også her at vi har gjennomført et 20-års jubileum for klubben, som ble en hyggelig 
fest. Eget avsnitt også om dette. 
 
Styret valgte ved Rotary-årets inngang samme motto for virksomheten som årets RI-president: 
Rotary Shares – rotarianere deler – som rettledende. 
 
Styret har gjennom denne virksomheten forsøkt å leve opp til ønsket om følge vårt motto for 
året, og at klubben gjennom dette skal fremstå som en levende yrkes- og serviceorganisasjon 
som gagner andre. 
 
De valgte komiteer har arbeidet bra gjennom hele året, dog slik at yrkeskomiteen har ”ligget 
litt i dvale” grunnet at komiteens leder valgte å melde seg ut av klubben og flere av komitéens 
medlemmer har vært fraværende store deler av året p.g.a. vanskelig arbeidssituasjon. 
Det henvises her til egne referater fra hver enkelt komité, som er inntatt nedenfor. 
 
Klubben har pr. august 2008 i alt 54 medlemmer, hvorav 15 er kvinner. Selv om 
kvinneandelen fortsatt er for lav, konstaterer vi at vår klubb her plasserer seg meget bra i 
”Rotary-landskapet”.  
 
 



Side 2 

Det har ikke vært delt ut Paul Harris i løpet av året. Totalt er 11 medlemmer i Skøyen Rotary 
blitt hedret med Paul Harris siden 1987. 

      
 

2.    Styret. 
 
Styret har i Rotaryåret 2007 – 2008 bestått av: 
 

President:  Gunnar Svendsen 
Visepresident: Margrethe Lied 
Sekretær:  Tor Petter Gulbrandsen 
Visesekretær: Kirsten Bugge Thorkildsen 
Kasserer:  Eivald M. Q. Røren 
Past President: Agnes Beathe Steen Fosse. 

 
Det har i perioden vært avholdt i alt 8 ordinære styremøter, 4 hvert halvår.  
 
 
3.    Medlemssituasjonen. 
 
Ved starten av året hadde SRK 55 medlemmer, og av disse var 15 kvinner. 46 var 
møtepliktige, 2 medlemmer hadde permisjon for lengre opphold i utlandet, og 7 medlemmer 
hadde møtefritak basert på 85-års regelen. Klubben hadde ingen honorære medlemmer. 
 
Årets gjennomsnittlige fremmøtestatistikk viser 56,5 %. 
 
I løpet av året har i alt 7 medlemmer meldt seg ut av klubben og ett medlem har avgått ved 
døden. Vi har fått i alt 8 nye medlemmer. Det er følgelig også 55 medlemmer ved inngangen 
til Rotaryåret 2008-2009. 
 
De utmeldte er: 
Nina Bjergene 
Erling Øverby 
Thor-Erling W. Hansen 
Anne Kristin Jarlsbo 
Jürgen Marggraf-Tietgen 
Knut Tøraasen 
Steinar Støtvig 
 
Thor-Erling W. Hansen, Jürgen Marggraf-Tietgen og Knut Tøraasen har meldt overgang til 
annen Rotaryklubb. 
 
Nyinnmeldte medlemmer er: 
 

Geir Berg. 
Arne Elias Corneliussen 
Haakon Eriksen 
Annette Frydenberg 
Kristian Kristiansen 
Karl K. Stenhagen 
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Ole Petter Sverre 
Anne Torsvik 

 
 
Et av våre chartermedlemmer, Kjell Vogth-Eriksen, døde i løpet av året, og klubben mistet et 
kjært og meget trofast medlem.  
 
Flere medlemmer har også i løpet av året hatt permisjon grunnet kortere og lengre 
utenlandsopphold og arbeidssituasjon. Arne Olav Brundtland, Kari Uglem og Knut Sverre 
Søraas har hatt permanent utenlandsopphold hele Rotaryåret og permisjon av denne grunn. 
Bjørg Høie har også hatt permisjon stort sett hele året grunnet presset arbeidssituasjon. 
 
Andre som har hatt kortere og lengre permisjoner er: 
Erling Thomas von Düring (sykdom), Audun Bell (utenlandsopphold). 
 
Medlemmer som ikke har fremmøteplikt grunnet 85-års regelen er følgende: 
John C. Bennett, Kai Didriksen, Olav Krosby, Johan L’Orange, Martin Møllhausen og Ragnar 
Østrem. 
Flere av disse har til tross for dette til klubbens store glede meget stor fremmøtefrekvens. 
 
 
4.    Komitéene. 
 
Programkomitéen – møter og foredrag. 
Leder: Kirsten Bugge Thorkildsen 
Nestleder: Eivind Bordewick. 
(Styrekontakt: Gunnar Svendsen) 
Øvrige medlemmer: 
Evabeth Astrup 
Gisle Hollekim 
Per Arild Mørk 
Gernot H. Wullstein 
Salih Sezgin 
 
Komitéen rapporterer følgende: 
Vi har jobbet godt og konstruktiv med programmet.  Programkomiteen samt alle medlemmer i 
Skøyen Rotary har bidratt med innspill.  Kirsten Bugge Thorkildsen sydde sammen 
programmet og tok ansvar for oppfølging av foredragsholderne.  
Tilbakemeldingene underveis i sesongen fra medlemmene og i etterkant har vært positive. 
 
Internasjonal   komité – prosjekter. 
Leder: Per Gustav Lindeberg 
Nestleder: Knut Tøraasen. 
(Styrekontakt: Gunnar Svendsen) 
Øvrige medlemmer: 
Bjørn A. Søsveen 
Petter J. Rasch 
Steinar Støtvig 
Sigurd Olsvold 
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Av disse meldte Knut Tøraasen overgang til annen klubb I slutten av året.  
 
Komitéen rapporterer følgende: 
 
Flere av medlemmene hadde vært medlemmer i Internasjonal komite året før. 
Komiteen har fortsatt arbeidet med de  prosjekt som ble identifisert og godkjent tidligere. 
Komiteen har hatt seks møter, alle hjemme hos medlemmer med god og hyggelig servering. I 
tillegg har formannen hatt korte arbeidsmøter på sitt kontor for å følge opp enkelte saker.  
 
Året startet med en gjennomgang av de aktuelle prosjekt initiert året før  
 
Det var : Skolebygg i Ghana, sammen med Nordberg RK 
  Sommerskole i Oslo for ungdom fra Kroatia 
  Sanitærbygg i Mali 
 
Skoleprosjekt i Ghana i samarbeid med Nordberg Rotary 
Dette er et prosjekt hvor vi er helt uten innflytelse, og siste meldinger går ut på at prosjektet 
har stanset opp i Ghana, uklart av hvilken grunn. Komiteen besluttet at vi fremdeles kunne stå 
ved våre forpliktelser og støtte Nordbergs arbeid, hvis de ba om det. Inntil det skjedde gjorde 
vi ingenting 
 
Prosjekt Kroatia. 
Gjennom de siste tre årene har Skøyen Rotary Klubb hatt et prosjekt sammen med to klubber i 
Kroatia. Vi har samarbeidet med ZagrebRK og ZadarRK. Sammen har klubbene finansiert og 
organisert ortopediske operasjoner og behandling av mineskadde barn fra  området utenfor 
Zadar.  
Prosjektet ble avsluttet våren 2007. 
 
Vi ønsket å fortsette samarbeidet med ZagrebRK i et nytt prosjekt. Vi foreslo et Shalom 
Salam prosjekt for Kroatia, at vi skulle invitere ungdom fra tidligere Jugoslavia til å et 
sommeropphold i Norge for å gå på Oslo Universitetets Internasjonale Sommerskole.  
At ungdommene var mineskadet er ønskelig, men ikke nødvendigvis en forutsetning. Det 
viktigste er at det er ungdom som gjennom dette oppholdet får en ny og viktig opplevelse.   
 
Det nye prosjekt ble presentert for våre venner i ZagrebRK. De tente på ideen og etter en del 
mailer frem og tilbake besøkte Petter Zagreb i desember og satte prosjektet i gang.  
Prosjektet har også fått innvilget støtte fra vårt distrikt 2310.  
 
Mens han var i Zagreb var Petter også gjest ved en stor veldedighetskonsert som Zagreb 
Rotary Klubb organiserte. Kroatias mest fremstående kunstnere underholdt og arrangementet 
var meget godt besøkt. Petter hilste på guvernør Anton Hilscher fra Rotary distrikt 1910, 
Wien. Han ga prosjektet stor støtte. Zagreb tilhører dette distriktet. 
 
Etter ytterligere en del mailer fram og tilbake ble to kvalifiserte personer nominert fra Zagreb 
og akseptert på sommerskolen. Begge var lettere handikappedee, men ikke mineskadde.  
En av dem ble syk før avreise. En jente, Jelena kom til Oslo. Hun var en spennende dame og 
hadde etter eget utsagn en fantastisk tid. Siste wek-end i Oslo, 1 – 3 august tilbrakte hun hos 
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våre medlemmer Arne Corneliussen og Evind Bordewick. Lørdag ble hun kjørt rundt i byen 
av Rotoracter Lars Kielland Haug. De ga henne et hyggelig møte med Oslo. 
 
Status prosjekt Mali.  
Dette er et prosjekt for bygging av sanitæranlegg, dvs utedoer ved en skole i Mali. Professor 
Drissa fra Mali kom til Oslo i mai 2007. Per Gustav og Bjørn hadde et møte med ham. Vi 
informerte ham om hvorledes vi kunne støtte ham.  
Vi har tidligere vedtatt å gå videre med dette prosjektet, men det er en forutsetning at vi får 
kontakt med et lokalt Rotary lag i Mali for å komme videre. Professor Drissa skulle arbeide 
videre med å få til det. Ingenting skjedde i løpet av året  
Vi er noe usikre på om når vi får prosjektet opp og stå. 
 
Konklusjon 
Å drive med internasjonale prosjekt i Rotary er forbundet med endel venting på svar fra 
andre, det være seg klubber i Norge eller i utlandet. Av og til er fremdriften liten. På den 
annen side, hvis vi gjør tingene riktig og aksepterer at ting tar tid, da kan vi oppleve at vår 
innsats kan føre til noe. Vi vil i kommende år vurdere om vårt prosjekt i Kroatia kan fortsette 
og utvides. Vi er kommet i gang med noe der. 
 
Vår komité har i tillegg hatt et hyggelig og godt miljø. Vi har truffet hverandre, vi har spist 
sammen og vi har også tatt noen glass med god vin.  
Som nevnt, av og til går prosjektene noe sent. Men da trøster vi oss med at vi i hver tfall 
lykkes med den delen av Rotarys intensjoner som går på å dyrke kameratskapet. 
 
 
Organisasjons- og medlems- og økonomikomitéen 
Leder Ola Lundgaard 
Nestleder: Nils E. Grøholdt 
(Styrekontakt: Margrethe Lied) 
Øvrige medlemmer: 
Svennik Høyer 
Audun Bell 
Olav Krosby 
Finn Bjerke 
 
Komiteéen rapporterer følgende: 
Komiteen har sørget for ved hvert ordinære møte å være til stede med klubbens nøkler i god 
tid før møtets begynnelse for å låse opp nødvendige dører og skap for tilgang til det materiell  
som skal være tilstede ved hvert møte.  Før møtets begynnelse ble kassen kontrollert, 
gjestebok lagt frem, og dagens fremmøteskjema gjort tilgjengelig for registrering av de 
fremmøtte medlemmer.  Gjester, både rotarianere fra andre klubber og andre besøkende ble 
ønsket velkommen og vist inn i salen for å få kontakt med de øvrige medlemmer.  
Ved middagsservering har komiteen sørget for å ta imot riktig beløp for maten og levert ut 
kontrollbonger for kontroll med antall serveringer på kjøkkenet. Alle gjester ble innskrevet i 
gjesteboken, og gjesteliste levert til presidenten for presentasjon i salen. 
Ved møtets slutt har komitéleder organisert bortrydding av alt materiell og låsing av klubbens 
skap . Kassen ble kontrollert og dagens omsetning innført  i kontrollskjema og regnskapsbok. 
De fleste møtedager har leder eller nestleder hatt sekretærfunksjonen, men også andre 
komitémedlemmer har sittet ved mottaket og utført de nødvendige funksjoner. 
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Øvrige medlemmer er blitt tilkalt for å å hjelpe til ved møtenes begynnelse og avslutning.  
Organiseringen av denne komiteen 2007-2008 ga enkelte medlemmer små sjanser til å høre 
dagens foredrag eller delta i debatten. Vi støtter derfor ordningen i det nye Rotaryår med 
større fordeling på alle medlemmene når det gjelder de oppgaver organisasjons og 
økonomikomiteen har. 
  
Samfunnskomitéen. 
 
Leder: Britt H. Sunde Trondsen 
Nestleder: Anne-Marie Hadenius 
(Styrekontakt: Margrethe Lied.) 
Øvrige medlemmer: 
Hildegunn Bomnes 
Svein A. Wiik 
Kai Didriksen 
Jomar Kuvås 
Trygve G. Lindeberg. 
 
Komitéen rapporterer: 
Samfunnskomiteen har hatt 4 møter hvorav 2 har vært med servering der kun 3 av komiteens 
medlemmer stilte. 
 
Komiteen har gjennomført:   

1) Temakveld onsdag 5. mars der Hildegunn Bomnes hadde fått 2 foredragsholdere, en 
representant for FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål som fortalte om FOKUS 
som organisasjon nasjonalt og internasjonalt (Martha R. Skretteberg som er Leder/Director 
var forhindret fra å komme) og Safia Yusuf Abdi som fortalte om sitt prosjekt i Somalia. Det 
var satt av ekstra tid for spørsmål og diskusjon. Safia hadde i tillegg et fargerikt kulturinnslag. 

Det ble servert mat fra flere kontinenter fra Gledesbordet og med vin/øl.  

Martha R. Skretteberg lovet å komme tilbake til klubben for å holde foredrag.  

2) Bidrag til miljøutfordringene ble klubbens egen profilering ved å synliggjøre våre 
medlemmers bruk av Miljøbilen Prius gjennom klubbladet Rotary Norden. 
 
Komiteen hadde en fin diskusjon i forkant som endte opp i Eivald Rørens 
prosjekt med klimautfordringene, som ble et eget klubbprosjekt. (Omtales spesielt nedenfor). 
 
3) I tillegg til ovennevnte har komiteen et fast prosjekt ved juletider hvor vi gir blomster til 
Skøyen kirke.  
 
 
Informasjonskomitéen 
Leder: Tor Petter Gulbrandsen 
Øvrige medlemmer: 
Ragnar Østrem 
Knut Sv. Søraas 
Andre komitémedlemmer. 
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Komitéen rapporterer: 
Informasjonskomitéen har i 2007-2008 bygget videre på den plattformen som ble etablert i 
foregående Rotaryår. Våre sider på internett har vært aktivt oppdatert, og utgjort den viktigste 
kommunikasjonskanalen i klubben. Det har også vært sendt e-post til medlemmene ved 
mange anledninger. Vi har ikke lyktes like godt med løpende informasjon til de, riktignok få, 
av klubbens medlemmer som ikke har tatt steget inn i den elektroniske tidsalder.  
 
Informasjonskomitéen skulle gjerne sett at medlemmene i klubben kunne være mer aktive 
med å gi tilbakemeldinger om hva de ønsker seg av informasjon, og om det er forslag til 
forbedringspunkter. 
 
Våre nettsider driftes teknisk av TWM Reklamebyrå, og dette har fungert på en bra måte. 
 
Informasjonskomitéen har bidratt til anskaffelse av egen bærbar PC i klubben. Sammen med 
projektoren innkjøpt i fjor har vi dermed komplett utstyr for foredragsholdere tilgengelig på 
stedet, slik at medlemmer og tillitsvalgte i klubben slipper å ta med utstyr til møtene. 
Komitéen har også bidratt til å montere opp utstyret før møtene og påsett at det har fungert på 
en sømløs måte i møteavviklingen.  
 
Selve komitéarbeidet har stått noe tilbake å ønske. Det har vært avholdt få formelle møter, og 
enkelte av komitéens medlemmer har medvirket i begrenset grad. Denne erfaringen vil bli 
hensyntatt i forbindelse med at det nå etableres en bredere informasjonskomité neste år. 
 
Sosial- og vennekomitéen. 
Leder: Eva Fosse 
Nestleder: Bjørg Høie 
(Styrekontakt: Agnes Beathe Steen Fosse.) 
Øvrige medlemmer: 
Siri Fossum 
Sjur Borgen 
Ingvald Liland 
Kjell Voght-Eriksen (død) 
Nicolai N. Zwetnow 
Erling Thomas von Düring 
 
Komitéen rapporterer: 
Planlegging av 20-års jubileumsfest som ble arrangert i Schafteløkken lørdag 24. november 
2007 var komiteens viktigste arbeid i høstsemesteret. Vi planla også program for julemøtet 
19. desember. 
  
Det ble holdt 3 møter høsten 2007: 29. august hjemme hos Eva, 12. september på Veritas etter 
et SRK-møte der og 7. november på Schafteløkken etter SRK-møtet   
Samarbeid, innkjøp og forberedelser til jubileumsfesten gikk meget bra. Ingvald og Sjur 
kjøpte alkoholholdige drikkevarer, Eva kjøpte mineralvann, snacks, servietter, blomster, After 
Eight m.m.. Torill Jensrud sto for maten og leiet ut runde duker og boller til 
blomsterdekorasjoner. Ingrid (Liland) og Eva dekket bordene. Per Gustav diktet sang som 
Agnes Beathe trykket. Hun trykket også meny og bordplan. Hildegun skrev bordkort.  
Musikk v/ Olav Schei kr. 3500,-. Underholdning v/ Claus Dahl, Stiftelsen Claus Dahl kr. 
3000,-. 
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44 betalende og 2 gjester (guvernøren m/ledsager) Kuvertpris 625,.. Maten kostet 450,-. 
Auksjon: Et maleri fra Trygve Lindeberg kr. 9.500,-.  En rye fra Anne-Ma Resen kr. 2000,-
Finn Graff-tegning fra Kirsti Bonnevie kr. 3.000,-. Salg av drinker for kr. 2.323,-. Overskudd 
kr. 16.724,50. 
 
Festen ble avsluttet kl. 01. Rydding ved Ingrid og Ingvald og Eva og Pelle. 
 
Julemøtet 19. desember med servering av julekake og kaffe/gløgg og messingblåsermusikk av 
medlemmer fra Hosle skolekorps.      
 
Våren 2008 hadde komiteen samt medlemmer av Organisasjons- og medlemskomiteen et 
møte 7. mai i Schafteløkken etter SRK-møtet. Tema var planlegging av sommeravslutningen 
11. juni. 
Servering: Spekemat og øl med og uten alkohol. Kuvertpris 200,- dekket ikke alle utgifter. 
Torill Jensrud ordnet maten.  
Program: 3-minutters ego-presentasjon av to nye medlemmer: Annette Frydenberg og Arne 
Corneliussen. Presidentskifte. Musikk ved "De tre seniorer + 1". Dans.  
Vellykket arrangement, tross et lite underskudd, med meget god innsats av Audun, Ingvald, 
Ingrid, Nils og Finn. Underskuddet ble kr. kr. 1.888,- 
 
5.    Klima-prosjektet. 
 
Mandag den 7. januar 2008 sto Skøyen Rotary Klubb for sitt største arrangement i klubbens 
historie, da vi arrangerte et stort møte i Oslo Gamle Loge med Dr. Pachauri, leder for FNs 
klimapanel som spesiell gjest. Møtet var åpent for alle interesserte og for pressen, og store sal 
i Gamle Logen var fylt til siste plass . ca 500 deltakere. 
Arrangementet ble rundhåndet sponset at Kaupthing Bank og Det Norske Veritas, og 
førstnevnte deltok også i den tekniske- og organisatoriske del av arrangementet. 
Etter at klubbens president og initiativtakeren Eivald Røren hver på sin måte hadde åpnet 
møtet, ble det innlegg fra først Dr. Pachauri og deretter fra Bellonas frontfigur og leder, 
Frederic Hauge. Etter dette var det en engasjerende debatt ledet av Eivald Røren. 
Foruten de to hovedforedragsholderne møtte som inviterte bl. a.. den indiske ambassadør i 
Norge og Oslos ordfører. 
Begivenheten ble meget godt dekket av presse og radio. 
 
6.    Jubileumsfesten. 

 
Lørdag den 24. november 2007 feiret vi vårt 20-års jubileum med en storstil fest i våre 
klubblokaler på Schafteløkken. Vi hadde invitert prominente gjester, og de møtte med 
distriktsguvernøren m/ledsager i spissen. 
Det ble servert 3 retters middag m/ tilbehør og det var underholdning ved Claus Dahl med sin 
”Rotary-cabaret” og en manns orkester som spilte til dans. 
Det ble også gjennomført en auksjon over 2 malerier og vevd teppe som var gitt til klubben i 
denne anledning. Auksjonen ga et meget pent bidrag til klubbkassen, se regnskapet. 
Her henvises også til rapport fra sosial- og vennskapskomitéen, pkt. 4. 
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7.    Ny lederskapsplan. 
 
Den nye lederskapsplanen for drift av Rotary-klubber ble gjennomgått av på peismøtene som 
ble arrangert den 26. mars. På bakgrunn av de kommentarene som ble formidlet styret fra de 
forskjellige peismøtene, har styret lagt frem plan for hvordan driften av Skøyen Rotary Klubb 
skal tilpasses den nye lederskapsplanen, slik at driften f.o.m. rotary-året 2008-2009 vil bli lagt 
opp etter dette. 
 
 
8.    Økonomi. 

 
Klubbens kasserer har vært Eivald Røren og revisor har vært Olav Krosby og Bjørn A. 
Søsveen, som gikk inn i Olavs verv midt i året etter at Olav hadde bedt om avløsning etter 
mange år i vervet..  
 
Hovedkonklusjonen er at klubben har en god økonomi.  
. 
Ordinær drift 
Resultatet for drift ga et underskudd på kr.10.232 mot et budsjettert underskudd kr.1550. 
Dette skyldes i det vesentlige: 

• Vesentlig lavere kontingent enn budsjettert (medlemstall lavere enn planlagt) 
• Investeringer i datautstyr kr.4.918 (ikke budsjettert) 
• Matsalg kr. 915 i underskudd. 

 
Jubileumsfesten ga et hyggelig overskudd, selv etter den budsjetterte støtte til husleie, musikk 
og underholdning. Dette skyldes bl.a. gode inntekter fra auksjon over gjenstander som var gitt 
som gaver til dette formål. Sommerfesten ga et mindre underskudd. 
 
Ekstraordinær drift 
 
Et overskudd på kr. 138.934 mot et budsjettert underskudd på kr. 37.500. Dette skyldes i det 
vesentlige: 

• Et ikke-budsjettert resultat fra klimakonferansen på vel kr.95.000 som forutsettes 
anvendt til Klimaprosjektet. 

• Et tilskudd fra Tiltaksfondet på kr. 45.000, tilsvarende Klubbens egen satsning til 
Zagreb-prosjektet. 

• Forsinket start av planlagt Zagreb-prosjektet. 
 
Balansen 
 
Sum eiendeler er ca kr.138.000 større enn pr.30.juni 2007, i hovedsak som følge av 
ekstraordinære inntekter som nevnt ovenfor. Egenkapitalen er øket med ca. kr.82.000 i løpet 
av året. Klubbens egenkapital ved årets oppgjør var kr. 484.232. 
Skøyen Rotary Klubb har en forpliktelse i forhold til prosjekt Zagreb-prosjektet på kr. 80.074, 
men det er grunn til å tro at prosjektet blir noe krympet slik at forpliktelsen blir redusert en 
del. Dette innebærer en viss tilbakebetaling av midler til Tiltaksfondet så snart prosjektet blir 
endelig fastlagt. Penger som Rotary Klubb Zagreb skal betale er ikke med i dette regnskap. 
 
 



Side 10 

Det er fra Distriktet pålagt en ny kontoplan for klubbregnskaper. Dette styret vil anbefale at 
klubben bruker den i fremtiden. 
 
 
Styret takker alle klubbens medlemmer for et innholdsrikt og spennende Rotaryår i Skøyen 
Rotaryklubb. Vi takker for alle positive bidrag fra klubbens medlemmer, inviterte 
foredragsholdere og andre og for mange hyggelige samvær. 
Takk for at dere alle gjennom deres virksomhet i Skøyen Rotary Klubb gagner andre og 
hverandre. 
 
 
 
La hjulet rulle videre! 
 
Skøyen Rotary Klubb 
 
Gunnar Svendsen 
President i perioden 2007 / 2008.  
Oslo, august/september 2008. 
 
 
Vedlegg: 
Regnskap med balanse og noter. 
Revisjonsberetning. 
Fremmøtestatstikk. 



 



 



 



 



 



 




