ÅRSBERETNING FOR
OSLO VEST ROTARY KLUBB 2010/2011
Styrets rapport
Klubbens og styrets mål for Rotaryåret 2010/2011
I utarbeidelsen av mål for Rotaryåret tok vi i stor grad utgangspunkt i de prioriteringer som var
satt opp av RI‐presidenten, Ray Klinginsmith. Hans motto for presidentperioden var ”Building Communities
Bridging Continents”, eller ”bygge broer og forene samfunn”. Oslo Vest Rotary Klubb tok dette Rotary-året,
utfordringen ved blant annet å engasjere oss i dialogprosjektet Young Friends III.
Konkrete mål som vi videreførte fra tidligere år var arbeidet for å utrydde polio gjennom prosjektet End Polio Now.
Disse målene ble også gjenspeilet i distrikt 2310, som dessuten la stor vekt på arbeid med å utvikle mangfold i
klubbene.
På det lokale og interne plan var et av hovedmålene å bygge videre på klubbens allerede gode kvaliteter, med godt
samhold og godt miljø som kjennetegn. Samtidig som det i de siste årene er blitt mer tydelig at den lokale klubben
er en del av en stor internasjonal organisasjon, er fortsatt gode medlemsmøter med interessante og attraktive foredragsholdere en bærebjelke.
Klubbens prosjekter har vært høyt profilert, og styret besluttet etter noen runder at vi ønsket å videreføre dialogprosjektet Young Friends i 2011. Vi fikk innvilget kr 50.000,- fra Distriktets Tiltaksfond til prosjektet og klubben bidro
med tilsvarende.
Styret har også jobbet med prosjektet Solar systems project in South Africa (SUG), men dette prosjektet krever mye
ressurser og en større utredning og overføres nå til Rotaryåret 2011/12.
Det var også en målsetting å ha viss medlemstilvekst, men også å arbeide for å beholde både
gamle og nye medlemmer. Det har vært en nettovekst på ett medlem i Oslo Vest Rotary klubb 2010/11.
Styret og flere medlemmer har også vært representanterti Rotary i distrikt 2310`s arbeid med prosjektet Mangfold.

SRKs/OVRKs 25 årsjubileum
Styret ønsker å markere jubileet i 2012 ved å lage en nettbasert historisk oversikt over klubbens
første 25 år. Bruk av websiden ansees som effektivt og fleksibelt, og er en dynamisk måte å
kommunisere på. Arbeidet er godt i gang og det er laget en egen jubileumsvignett. Vi har allerede booket
Schafteløkken i anledning jubileet.

Styrets sammensetning og aktiviteter
Kirsten Bugge Thorkildsen, President
Tor Petter Gulbrandsen, Immediate Past President og kasserer
Haakon Eriksen Haraldsrud, innkommende president
Anne Torsvik Søraas, sekretær
Lise Høst, visesekretær
Harry Rødner, styremedlem
Styret har i dette året tatt initiativ og tildelt 4 nye Paul Harris Fellow (PHF):
Eivald M. Q. Røren
Svennik Høyer
Eva Fosse
Per Aril Mørk
I tillegg ble Anne Torsvik tildelt PHF av distrikt 2310 ved DG Harald Bjørgo for sitt arbeid med End Polio Now

På bildet utdeling av PHF v/ DG Harald Bjørgo og president Kirsten Bugge Thorkildsen på årets sommerfest.
Totalt er 18 medlemmer i Oslo Vest Rotary Klubb blitt hedret med PHF siden 1987.

Styret har gjennomført følgende møter:
20. mai 2011 Som en introduksjon og overlapp på Rotary året møttes gammelt og nytt styre
samt nye komiteeledere til en faglig gjennomgang samt en sosial bit. De komiteledere som ikke
var tilstede fikk en henvendelse direkte.
28. august ordinært styremøte
20. september ordinært styremøte
6. oktober årsmøte i klubben
13. oktober styremøte
17. november styremøte

8. desember styremøte
26. januar styremøte
23. februar styremøte
30. mars styremøte
8. juni styremøte

I tillegg så hadde vi et ekstraordinært styremøte.
Det har i perioden vært avholdt i alt 9 ordinære og et ekstraordinært styremøte. Referater fra
alle møtene er lagt ut på våre lukkede medlemssider.
Presidenten i distrikt 2310, Harald Bjørgo , besøkte klubben den 13. oktober 2010 sammen med assisterende
guvernør Kristin Mourud. Hans rapport fra besøket er delt med medlemmene.
Jeg siterer hans avsluttende ord ”I min gjennomgang i selve klubbmøtet snakket jeg om hva som kjennetegner en
meget god Rotaryklubb. Ut fra hva jeg opplevde i formøte og dialogene i selve klubbmøtet vil jeg si at Skøyen R.K.
klart bør føle seg fortjent til en slik betegnelse. Hold trykket oppe i fremtiden, Gjør Rotary Bigger – Better and
Bolder.”

Formelt navneskifte fra Skøyen Rotary til Oslo Vest Rotary klubb ble gjennomført ved avstemming.
Søknad til Ri om navnebytte ble sendt via DG Harald Bjørgo og nytt charter ble overrakt på sommerfesten.
Forslaget om å endre navn til Oslo Vest Rotary Klubb ble godkjent etter en flertalls valgprosess avstemmning.
Det nye charteret ble høytydelig overlevert av DG Harald Bjørgo på årets sommerfest.

På bildet: overrekkelse av nytt charter DG Harald Bjørgo til President Kirsten Bugge Thorkildsen
Avstemnings metodikken er senere blitt referert til som forbilledlig av RI 2310.
Styret har i samarbeid med medlemmene utarbeidet en manual som klart beskriver roller og ansvarsområder i
klubben, klubbhåndbok for Oslo Vest Rotary Klubb. Innføring av klubbhåndboken gjør administrasjon og drift av
klubben enklere og mer forutsigbar, samt letter jobben med grenseoppganger for de nye som skal inn i sine verv.
Det er også foretatt en oppjustering av klubbens vedtekter. Disse dokumentene ligger på Oslo Vest sin hjemmeside
på det lukkede området.

Styret ble bedt om konkrete tilbakemeldinger på Guvernørens strategidokument 2010-14 og aktivitetsplan 2010-12:
Guvernøren lister opp tre strategiske hovedsatsingsområder og målsettinger for klubbenes aktiviteter i 2010-12:
1. Mangfold
Målsetting: "Øke mangfoldet. Åpne klubben for alle kvalifiserte kandidater, uansett kjønn, etnisk tilknytning,
trosretning, alder, seksuell legning eller andre kriteria som bidrar til å sette skille mellom mennesker."
2. Medlemsutvikling
Målsetting: "Ta godt vare på medlemmene og legge til rette for at nye medlemmer kan opptas i klubben.
Medlemmene skal tilføre ulike former for kunnskap og erfaring som i størst mulig grad kommer klubben og dens
medlemmer til gode. Mangfold omfatter ulike nasjonaliteter, yrker, kjønn, alder, kulturer og aktiviteter i klubbene
som til sammen skal vøre en speiling av samfunnet."
3. Omdømme
Målsetting: "Klubben må selv bedømme sin egen omdømmesituasjon og finne ut hva de vil satse på av ulike tiltak
dersom de ikke er tilfreds med sitt omdømme. AGer og distriktet er selvfølgelig tilgjengelige som samtalepartnere
på dette."
Styret i OVRK meldte på samtlige tre punkter kunne vi tenke oss noe mer konkret og målbart. Når en ikke har
definerte mål, blir det vanskelig å hamre ut en strategi, som jo ikke er annet enn å utarbeide en aktivitetsplan for
å nå målene.
Når det gjelder omdømme så ønsker vi at distriktet tar tak mer konkret for å sikre en omdømmeheving sentralt.
Vi tenker her på for eksempel en konkret talsperson samt at en blinker ut konkrete felles samlinger som omdømmebyggende. Et eksempel kan være Polio Kampanjen End Polio Now med arrangement i Studenterlunden.

Medlemmer og fremmøte
Medlemsutviklingen vår har vært slik i 2010/2011:
TILGANG
Bent Aaby (aug 2010)
Ursula-Georgine Småland Goth (nov 2010)
Erik Holbæk Jørol (juni 2011)
AVGANG
Jomar Kuvås (oktober 2011)
Carl Øvergård (august 2010)
ÆRESMEDLEMMER
Trygve Lindeberg
Martin Møllhausen
Pr. 30. juni 2011 var det 57 medlemmer. Med en netto tilgang på ett medlem var antall medlemmer pr. 15. juni
2010 kommet opp i 57.
Fremmøtet i Rotaryåret 2010/11 var meget godt, ikke minst takket være det flotte arbeidet som gjøres i komiteene.
Grafen viser fremmøteprosent pr måned samt akkumulert for året.
Gjennomsnittlig fremmøteprosent er 79,6 og dette er opp fra 72,4 året før.

Økonomi
Klubben kan legge frem et meget tilfredsstillende resultat for driften i året 2010‐2011.
I tilegg til vinlotteriet og matservering har vi nå inntekter fra Søraas bok takket være et flott dugnadsarbeid fra
mange medlemmer. Dette gjør sitt til at vi er godt over budsjett på inntektssiden. Utgiftene er omtrent som forventet. Regnskapet og notene er satt opp på en slik måte at de enkelte poster forklares, og de ulike prosjektene kan
vurderes hver for seg.

Komitéene
Arbeidet med Rotary Foundation er i OVRK lagt inn under Organisasjons‐ og Økonomi- komitéen, fra Rotaryåret
har vi en egen TRF ansvarlig Knut Sørås. Det er fastlagt
klare mandater for hver komité. Hver av komitéene skal ha sin rullerende 3‐årsplan i et fastlagt format. Den enkelte
komitéleder har ansvaret for å følge opp planen sammen med komitéens medlemmer, og skal på forespørsel
fremlegge denne for styret. Alle komiteene har en styrerepresentant.
Den nærmere sammensetning av komitéene følger som vedlegg til rapporten. Generelt må det
nok konstateres at ikke alle medlemmer er like aktive til å ta del i arbeidet i den komité de er
fordelt til, men dette har mange ulike årsaker. I tilegg har vi dette året med stort hell klart å jobbe på tvers av komiteene med flere av oppgavene som er beskrevet i denne rapporten. Det er viktig å erkjenne at et Rotaryår er kort,
men at Rotarylivet er langt. Alle kan ikke bidra like mye bestandig, men over tid er det viktig at alle er med på å
holde Rotary hjulet i gang.

Programkomitéen
Årsrapport fra Programkomiteen 2010/2011.
Programkomiteen møttes fire ganger for forberedelse av programmet for høsten 2010 og fem ganger for programmet våren 2011. E-post ble også flittig brukt, det muliggjorde god deltagelse gjennom hele utarbeidelsen av
programmet av de som i perioder befant seg i utlandet. Programmet for høsten ble delt ut i trykket form og var tilgjengelig på nettsiden ved sommeravslutningen, vårprogrammet 2011 var tilsvarende ferdig ved juleavslutningen.
En gjennomgang av tidligere års foredrag viste at religion/livssyn/etikk var noe underrepresentert i forhold til andre
temaer. Komiteen tok hensyn til dette ved å legge inn to foredrag i denne kategorien i hvert halvår. Dessverre måtte
det ene av disse kanselleres fordi foredragsholderen meldte avbud.
Det var ett eksternt møte (omvisning på Oslo Bymuseum) og to foredrag av klubbens egne medlemmer i løpet av
året.
I vårsemesteret ble det forsøksvis lagt inn fire Åpne Møter, dvs. møter hvor foredraget ble bestemt kort tid før møtet
for å kunne belyse mer dagsaktuelle saker. Dette ga muligheten til å fokusere på urolighetene i Nord-Afrika og ga
dessuten en verdifull fleksibilitet for å møte uforutsette frafall.

Systemet med at den ansvarlige for foredragsholderen laget forhåndsomtale av foredraget og en kort CV for nettsiden samt introduserte foredragsholderen på møtet, fungerte bra.
Gjennom året hadde et førtitalls antall forslag til foredrag blitt notert og satt opp i en egen liste med kommentarer.
Denne listen ble overlatt neste års programkomite.
Komiteen har bestrebet seg på å finne frem til foredragsholdere som er kjent for å være blant de fremste innenfor
sitt tema og være tydelige og klarttalende slik det er uttrykt i komiteens rullerende tre-årsplan. Komiteens oppfatning er at den i stor grad har lykkes med det. Imidlertid kan det retningsmessig ha ført til flere programforandringer
i løpet av året siden foredragsholderne gjennomgående er svært opptatte personer.

Prosjektkomitéen
Young Friends Dialog prosjektet 2010-11
Økonomi ramme
Også i Rotary året 2010-11 ble Young Friends prosjektet gjennomført. En skriftlig avtale mellom OVRK og ISS
begrenset klubbens økonomiske bidrag til NOK 100.000, hvorav halvparten ville bli dekket av RD 2310.
Søkeprosessen av kandidater til YF III
KK genererte en email liste på 120 Rotary klubb- Presidenter fra ”former Yugoslavia”. Disse fikk alle en forespørsel på om de ville være med på å anbefale kandidater til årets YF prosjekt. 40 klubber besvarte vår melding
med beskjed om å få være med på innspill av kandidater. Alt i alt ble det sendt 50 Rotary-søknader til ISS fra Vest
Balkan inklusivt innspill fra tidligere Young Friends og til slutt bevilget ISS, 9 Scholarships fra Rotary kilder pluss
6 fra Nansen Dialog miljøet (totalt 15 fra Vest Balkan).
Gardenparty. ”Som vanlig” ble det organisert et supert gardenparty hos Knut Søraas for studentene i nærvær av
ambassadører fra Vest Balkan, direktør Einar Vannebo fra ISS, en representant fra Nansen dialog, DG Jon Henrik
Leere for RD 2310 (2011-12), representanter fra ORK og OVRK, Rotaractere med fler.
I alt var 15 ungdommer fra vest-Balkan i full sving på den Internasjonale sommerskolen på Blindern, delvis sponset
av Oslo Vest Rotary Klubb og Distrikt 2310.
Det er noen staute ungdommer som først tilbrakte fire dagers trening i dialog arbeide på Nansenskolen og deretter
6 ukers studier på sommerskolen på Blindern. I alt var 9 av de 15 utvalgte anbefalt av lokale Rotary-klubber samt
innspill fra tidligere deltagere fra Vest Balkan mens 6 var innspill fra lokale Nansen-sentra i regionen.
Et nærmiljø prosjekt på Frogner. Mange forslag har vært diskutert men konklusjonen våren 2011, ble at dette
behandles videre av Eivald Røren under den neste 3 års periode pga manglende ”arbeidskraft”.

Kommunikasjonskomitéen 2010-2011
KomKom har i Rotaryåret 2010/2011 holdt 3 planleggingsmøter ’internt’: 8. September 2011 (hos Svennik),
8. November (hos Kristian) og 23 februar (på Schafteløkken)
Medlemmer av kommunikasjonskomiteen (KomKom) for Rotaryåret 2010/2011 har vært:
Svennik Høyer (formann)
Kristian Kristiansen (WEB-master)
Eva Fosse
Per Arild Mørk
Margrete Lied
Per Erik Strømsø
Anne Torsvik
KomKom’s regelmessige virksomhet har vært å vedlikeholde og videreføre arbeidet med klubbens WEB side,
gjennom:
• ukentlige forhåndsomtaler av møtene og foredragsholderne,
• gjennom ukentlige referater av de foregående møter og
• gjennom annonsering av diverse tiltak, arrangementer og begivenheter (sist overgangen fra Skøyen RK til
Oslo Vest RK)
• organisering og oppfølging av lysetennerlisten
Av andre aktiviteter er arbeidet med å oppfordre medlemmene til å skrive sine yrkesprofiler og vita (Medlemsprofiler) på vår WEB-side. KomKom’s medlemmer møtte i den anledning opp i møtene til andre kubbkomiteer med
denne oppfordring. Av pågående aktiviteter har vi prioritert annonseringen av navnebyttet til Oslo Vest RK, og tilrettelegging av bidragene til klubbens (Skøyen RK’s) elektroniske jubileumssider.
KomKom deltok aktivt i det store End Polio Now arrangementet i Oslo sentrum 9. april, særlig gjennom Kristian
Kristiansens innsats.
Av planer vi ennå ikke har gjennomført er et program for bildebehandling på WEB-siden.

Medlemskomitéen
Komitéen har hatt 4 møter og et uttall av telefon og e-postmøter, stort engasjement og mye positiv erfaring. Vi har
fått 3 nye medlemmer og to har sluttet hvilket gir en netto tilgang på 1 medlem.
Som det ble påpekt også i forrige årsrapport tar rekrutteringsprosesser tid, og trenger flere
innspill fra klubbens medlemmer.
I forbindelse med rekrutteringsarbeidet har vi for øvrig hatt følgende aktiviteter:
Arbeidet videre med informasjonsfolder, som vi fortsatt jobber med.
Evaluert og oppdatert 3 års rullerende handlingsplan.
Aktiv deltagelse i Distriktsprosjektet ”Mangfold”.
Komitéen har ellers hatt ansvaret for klubbens sosiale arrangementer, som har vært:
Lutefiskaften på Holmenkollen Tennis Klubb med 32 deltakere.
Juleavslutning med innlegg fra klubbmedlemmer Agnes Beathe Steen Fosse og Hilde Hamre samt Hosle Skolekorps som spilte julemusikk.
Sommerfest 16. juni med 39 deltakere Festen ble holdt i hagen til Eva Fosse, med musikk og dans på plenen.

Organisasjons- og økonomikomitéen
Organisasjons og økonomikomitéen har hatt to formelle møter; den 27. oktober 2010 og 6. april 2011. I det første
møtet deltok 3 medlemmer, i det siste 6 medlemmer. Kasserer har vært styrets representant.
Komiteen har kanskje ønsket et tettere samarbeid med prosjektkomiteen enn tilfellet ble, siden finansieringen må
komme inn som en mer sentral faktor i planlegging av prosjekter. Minst ett av komiteens medlemmer bør ha god
innsikt i ulike finansieringskilder innen RI-systemet.
Etter de negative erfaringene fra forrige Rotaryår, har vi i år ikke lagt arbeid i søknader til ulike legater etc.
Resultatene fra middagssalg og vinlotteri har gått noe ned, og det er derfor gledelig at det betalte dugnadsarbeidet
med innsamling og utlevering av skolebøker har gitt en god inntekt. Potensialet ved dette er trolig enda større
i kommende år.
Komitéleder har hatt løpende kontakt med Torill Jensrud/Gledesbordet, og matserveringen har
vært et meget positivt element i klubbmiljøet. Den har også fortsatt å gi et positivt økonomisk bidrag til klubben.
Arbeidet med den praktiske gjennomføring av møtene er nokså omfattende, og enkeltpersoner føler at de har fått
vel mange oppgaver. Det kan vurderes å fordele ansvaret på flere medlemmer enn de som direkte er medlem av
denne komiteen.
Det er rekvirert en ekstra nøkkel til Schafteløkken, slik at det skal bli noe enklere logistikk ved skifte av nøkkelansvarlig.
Komiteen har også diskutert de strenge tidsrammene på møtene. Man kunne noen ganger ønske varighet utover
den ene timen; på den annen side er dette en forutsigbar ramme som også har sterk forankring og tradisjon.

