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Årsrapport for Rotaryåret 2012–13 

 
1. Klubbens styrende og arbeidende organer 2012-13 
 

Styret 

- Anne Torsvik, president 

- Haakon Eriksen Haraldsrud, immediate past president 

- Eivald M.Q. Røren, innkommende president 

- Britt Helene Sunde Trondsen, kasserer 

- Per Gustav Lindeberg, sekretær  

- Morten Bjerkan, senior rådgiver 

 

Styret har hatt 8 styremøter, 4 i høst semesteret og 4 i vårsemesteret. Alle styremøter har vært annonsert på 

klubbens websider og i klubbmøter. Alle styremøtereferater har blitt lagt ut på klubbens websider. Mange 

enkeltsaker har også i dette Rotary-året blitt håndtert mellom president og styremedlemmer pr telefon og e-

post mellom styremøtene og derved blitt brakt til rask beslutning utenom styremøtene. 

 

Satsingsområder Rotary-året 2012-13 

Styret ønsket i Rotary-året 2012-13 å fokusere på økt rekruttering av yrkesaktive medlemmer, bedre 

fremmøte på klubbmøtene og et inkluderende, positivt klubbmiljø.  I tillegg var det viktig å gjennomføre en 

verdig og minnerik markering av klubbens 25 års Jubileum og få oppdatert og forenklet OVRKs 

Retningslinjer.   

 

Målet på 60 medlemmer ble ikke nådd. Klubbens medlemstall er ved utgangen av Rotary-året 2012-13 på 

57. Medlemmenes gjennomsnittlige alder gikk noe ned i perioden.  Gjennomsnittlig fremmøteprosent steg 

fra 48,7 % ved utgangen av juni 2012 til 50,8 % ved avslutningen av Rotary-året 2012-13. Målet på 60 % ble 

nådd i mange av årets måneder, men lavere fremmøte i juni, august og desember trekker gjennomsnittet ned.  

 

Kommunikasjonskomiteens sammensetning 

Leder: Anne Heimdal 

Nestleder: Margrethe Lied  

Webredaktør: Kristian Kristiansen 

Medlemmer: Svennik Høyer, Per Arild Mørk, Evabeth Astrup, Per Gustav Lindeberg, Kirsten B. 

Thorkildsen, Tor Petter Gulbrandsen, Espen Dahle, Sigurd Wisløff.  

 

Medlemskomiteens sammensetning 

Leder: Finn Bjerke / Nils Grøholdt 

Medlemmer: Petter Rasch, Sjur Borgen, Bjørg Høie, Ingvald Liland, Lise Høst, Nicolaj Zwetnow, Eva Fosse 

Harry Rødner, Per Erik Strømsø. 

 

Organisasjons- og Økonomikomitéens sammensetning: 

Leder: Knut S. Søraas 

Nestleder: Gunnar Svendsen   

Medlemmer: Morten Bjerkan (TRF-koordinator), Britt Sunde Trondsen (klubbmøtekoordinator), Sigurd 

Olsvold, Ola Lundgaard, Valeria Pruett, Haakon Eriksen Haraldsrud, Eivald M.Q. Røren, Harald K. 

Olafssøn, Bjørn Andreassen, Thomas Willoch, Martin Møllhausen 
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Programkomitéens sammensetning: 

Leder: Bjørn Søsveen 

Nestleder: Hildegunn Bomnes  

Medlemmer: Agnes Beathe Steen Fosse, Audun Bell, Gisle Hollekim, Svein Erik Brodal, Anne Marie 

Hadenius, Ragnar Østrem, Siri Fossum, Gernot Wullstein, Bent Aaby, Eivind Bordewick, Karl 

Stenhagen, Arne Corneliussen, Gunnel Wullstein, Arne Olav Brundtland, John Bennet, Ursula G.S. Goth 

 

Medlemskomitéens sammensetning: 

Leder: Nils Grøholdt 

Nestleder: Hilde Sofie Hamre 

Medlemmer: Eva Fosse, Finn Bjerke, Lise Høst, Petter Rasch, Thomas Willoch, Per Erik Strømsø, Sjur 

Borgen, Harry Rødner, Ingvald Liland, Nicolaj Zwetnow. 

 

YF Prosjektkomitéens sammensetning: 

Leder: Bjørn Andreassen / Kristian Kristiansen 

Koordinator: Kristian Kristiansen 

Ambassadør: Petter J. Rasch 

Medlemmer: Erik H. Jørol, Bjørn Andreassen, Eva Ervik, Jürgen  Marggraf-Tietgen, Anne Torsvik (styrets 

representant) 

 

Arbeidsgrupper i forbindelse med OVRKs 25 års Jubileum  

 

Jubileumsbok på nett: Kirsten Bugge Thorkildsen (leder), Gisle Hollekim, Eva Fosse, Bjørn A. Søsveen, 

Knut S. Søraas, Svennik Høyer, Kristian Kristiansen 

 

Festkomité: Anne Torsvik (leder), Britt H. Sunde Trondsen, Margrethe Lied, Lise Foss, Gunnar Svendsen 

 

Distriktskomitéer: To av klubbens medlemmer har deltatt i komite-arbeid på distriktsnivå: Kirsten Bugge 

Thorkildsen (Mangfoldkomiteen), Anne Torsvik (PolioPlus) 

 

2. Klubbens aktiviteter, prosjekter og hovedaktiviteter 2012-13 
 

Klubbmøtene 

De regulære klubbmøtene på onsdager kl. 17:30 har vært holdt på Schafteløkken. Forut for møtene har det 

normalt blitt servert middag til en pris a kr 100,- til dem som ønsker det. Møteperioden i høstsemesteret var 

fra 8. august til 12. desember og i vårsemesteret fra 9. januar til 19. juni. To av møtene ble arrangert som 

spesielle sosiale sammenkomster, nemlig Jubileumsfesten 28. november og avsluttende sommerfest 19. juni.  

 

3. Medlemskap og Pristildelinger 
 

På sommerfesten 19. juni ble Paul Harris Fellowship utdelt til  

 

- Kristian Kristiansen for hans innsats som webmaster for klubbens hjemmesider og for hans 

mangeårige innsats for klubbens freds- og forsoningsprosjekt Rotary YOUNG FRIENDS, 

- Eivind Bordewick for hans innsats for klubben i mange år gjennom styrearbeid og prosjektarbeid, 

samt for sitt arbeid som Distriktssekretær i RD2310 i 1992-93. 

- Steinar Bryn, seniorrådgiver ved Nansen Center for Peace and Dialogue på Nansenskolen på 

Lillehammer. Steinar Bryn har vært en sentral samarbeidspartner for Oslo Vest RKs freds- og 

forsoningsarbeid gjennom prosjektene Shalom-Shal’am og Rotary YOUNG FRIENDS. Han har også 

nedlagt et betydelig nybrottsarbeid gjennom Nansen Dialogue Network i det tidligere Jugoslavia for 
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å bidra til dialog mellom vanlige folk, politikere og ungdom med ulik etnisk bakgrunn preget av 

fortidas krigstraumer. 

 

I løpet av året er det tatt opp fem nye medlemmer, mens tre medlemmer meldte seg ut. 

Ved Rotaryårets avslutning ble ett medlem strøket fra klubbens medlemsregister på grunn av manglende 

kontingentbetaling og fremmøte. 

  

Ved utgangen av Rotaryåret 2012-13 hadde klubben 57 medlemmer. 

 

4. Deltagelse på Distriktssamlinger og andre Rotary-arrangement 
 

Klubben hadde representanter tilstede på Distriktskonferansen høsten 2012 og på Distriktssamlingen våren 

2013. Dette er fine samlinger og det er ønskelig at flere av klubbens medlemmer deltar, spesielt nyere 

medlemmer og medlemmer som har ønske om et sterkere engasjement for klubben i en periode. 

Innkommende president har som vanlig deltatt på Pre-PETS og PETS (President Elect Training Seminars). 

 

5. Inntektsbringende arbeid blant klubbens medlemmer 
 

Organisasjons- og Økonomikomiteen har videreført klubbens inntektsskapende aktiviteter: 

- Utlevering og mottak av skolebøker for videregående skoler gjennom Søraas Bok 

- Statistopptredener ved filmopptak 

 

Sammen med medlemmenes økte oppslutning om middagsserveringen og vinlotteriet, har de nevnte 

inntektsbringende dugnadene, bidratt positivt til budsjettoverskuddet i 2012-13.  

 

Klubben kan imidlertid ikke regne med inntekter fra flere statist-opptredener. Desto viktigere blir det at 

klubbens medlemmer deltar på bokdugnadene for Søraas Bok hvert år i juni og august.   

 

6. Klubbens hovedaktiviteter 2012-13 
 

Rotary YOUNG FRIENDS har vært OVRKs hovedprosjekt også i 2012-13. Klubbens medlemmer, styret og 

komitéer har i utstrakt grad også vært involvert i arbeidet med gjennomføring av klubbens 25 års jubileum, 

en gjennomgripende revisjon av klubbens retningslinjer og i idédugnaden rundt et fremtidig nærmiljø-

prosjekt,    

 

I avsnittene under redegjøres det nærmere om disse klubbaktivitetene: 

 

Rotary YOUNG FRIENDS  

Oslo Vest RKs prosjektkomité for Rotary YOUNG FRIENDS har for 5. gang gjennomført dette freds- og 

forsoningsprosjektet for unge voksne fra det tidligere Jugoslavia. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid 

med den Internasjonale Sommerskolen ved Universitetet i Oslo og Nansen Center for Peace and Dialogue 

ved Nansenskolen på Lillehammer og finansieres med bidrag fra Distrikt 2310, NORFO, andre Rotary-

klubber i Oslo og i stipendiatenes hjemland. Rotaract-klubene i Oslo blir involvert i flere sosiale 

arrangement for stipendiatene. 

 

YF-komitéen har hatt 14 ordinære møter i løpet av Rotary-året 2012-13 samt 2 rådsmøter (komitéen utvidet 

med alle bidragsytere til fjorårets og årets prosjekt).  
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Rotary YOUNG FRIENDS har dessuten blitt presentert ved 4 InterCity/InterValley møter samt ved 

Distriktskonferansen 2012. 

Det meste av arbeidet høsten 2012 og første kvartal i 2013 gikk med til arbeidet med finansieringen av 

prosjektet. Det ble sendt forespørsel om bidrag til RD2310, NORFO og alle klubbene i Distrikt 2310.  

Fem av D2310s klubber (Oslo RK, Holmenkollen RK, Nordberg RK, Drammen Syd-Vest RK og 

Mjøndalen RK) bidro med til sammen kr. 72.000. RD2310 bidro med kr. 36.000, NORFO med kr. 

20.000, dessuten bevilget OVRK kr. 74.000. I alt bidro Rotary i Norge med kr. 202.000 til prosjektet 

Det ble i november 2012 sendt invitasjon til 147 Rotaryklubber på Balkan om å nominere studenter til 

YFV. 37 klubber svarte at de ville nominere studenter. Etter at søknadsfristen hadde gått ut 1. februar var 

det mottatt godkjente søknader fra 39 studenter. På et møte mellom representanter fra den Internasjonale 

Sommerskolen ved UiO, Nansens Fredssenter og YF Prosjektkomité ble det valgt 17 kandidater som fikk 

tilbud om stipend. En student trakk seg i siste liten, slik at det tilsammen deltok 16 studenter i årets 

prosjekt. Av disse ble 8 deltagere bekreftet nominert gjennom 6 Rotaryklubber på Balkan. Disse klubbene 

bidrar med ca. kr. 31.000 i finansieringen av prosjektet. 

På samme måte som tidligere år ble det arrangert et hageselskap for YF-studentene og samarbeidene 

Rotary- og Rotaractklubber. Gjennom Nordberg RK fikk vi anledning til å benytte lokalene til Gamle 

Aker menighet til dette selskapet. Nytt i dette års prosjekt var at vi sammen med Nansens Fredssenter 

ønsket studentene velkommen ved ankomst på Oslo lufthavn, delte ut litt Rotary-effekter og skriftlig 

informasjon om Rotary og YF-prosjektet, samt sørget for at de kom vel videre til Lillehammer. Til begge 

disse aktivitetene fikk prosjektet god hjelp av medlemmer i andre klubber. 

I tillegg ble prosjektkomitéen invitert av Nansen Fredssenter til lunsj med etterfølgende seanse med 

studentene på Nansenskolen i Lillehammer. Her fikk vi anledning til å bli kjent med studentene og gjøre 

dem bedre kjent med Rotarys rolle i prosjektet. 

* 

Forskjellige nærmiljøprosjekter ble definert gjennom en idédugnad blant alle klubbens medlemmer høsten 

2012. Idédugnaden ble planlagt, ledet og oppsummert av Agnes Beate Steen Fosse og Britt H. Sunde 

Trondsen. Past President Haakon Eriksen Haraldsrud har fått i oppdrag å skape fremdrift i klubbens arbeid 

med et lokalt prosjekt basert på idédugnaden blant medlemmene og oppfølgingssamtaler med aktuelle 

miljøer/organisasjoner. Et lokalt prosjekt er planlagt iverksatt i løpet av 2013-14. 

 

* 

 

Prinsipper for forvaltning av klubb-inntekter fra gaver (livsgaver og testamentariske gaver) ble 

utarbeidet høsten 2012 av en arbeidsgruppe bestående av Morten Bjerkan (leder), Gunnar Svendsen og Tor 

Petter Gulbrandsen. Arbeidsgruppens anbefaling er godkjent i styret og inkorporert i klubbhåndboken «Slik 

gagner vi andre».  

 

* 

 

Klubbhåndboken Slik gagner vi andre ble ferdigstilt og godkjent av styret våren 2013. Håndboken er en 

oppdatering og forenkling av OVRKs Retningslinjer.  Dette arbeidet (basert på underlag fra styremedlemmer 

og komitéledere) ble ledet av Knut Søraas. Redaktør var Anne Torsvik. 
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* 

25 års-jubileet 

Mange av klubbens medlemmer har vært engasjert i forberedelsene og gjennomføring av klubbens 25 års 

jubileum.  Jubileet ble markert med en omfattende Jubileumsbok på nett og en stor Jubileumsfest i 

Schafteløkkens lokaler den 28. november 2012. 

 

Jubileumsboken på nett består av artikler fra klubbens 25 års virke for å gagne andre i god Rotary-ånd. 

Gamle artikler og bilder ble gravd fram fra papirarkiver og nyhetsbrev. Tidligere lystennerinnlegg ble 

publisert og ved medlemsvotering ble et lystennerinnlegg for hvert år premiert. Nye artikler ble forfattet om 

hendelser det var viktig å minnes.  

 

Jubileumsboka på nett ble lansert 1. januar 2012 og nye artikler ble publisert på klubbens hjemmeside hele 

jubileumsåret. Dette historiske materiale gjenfinnes elektronisk på klubbens hjemmeside og som papir-kopi i 

klubbens arkiv på Schafteløkken. 

 

Jubileumsfesten 28. november 2012 var en minnerik aften med stor oppslutning fra dagens medlemmer og 

en del honorære gjester, bl.a. fra Distrikt 2310, vår charterklubb Vestheim og tidligere medlemmer som var 

sentrale i opprettelsen av klubben.   

* 

Klubb-bidrag til PolioPlus og The Rotary Foundation 

Oslo Vest RK har i de senere år vært en av distriktets fremste bidragsytere til Rotarys kamp for å utrydde 

polio. I Rotary-året 2012-13 valgte et flertall i styret ikke å bevilge ytterligere midler til PolioPlus, men 

oppretthold bidraget til The Rotary Foundations humanitære innsats med 10 000 kr. 

 

 

7. Komité-arbeidet i 2012-13 
 

Kommunikasjonskomitéen 

 

Komiteen har hatt to møter i løpet av Rotary-året 2012-2013  

 

Kommunikasjonskomiteens regelmessige virksomhet har vært å vedlikeholde og videreføre arbeidet med 

klubbens web-side, gjennom: 

 

 Ukentlige forhåndsomtaler av møtene og foredragsholderne 

 Ukentlige referater av de foregående møter  

 Annonsering av diverse tiltak, arrangementer og begivenheter 

 Organisering og oppfølging av lystennerlisten  

 Tilrettelegging i forbindelse med oppbyggingen av klubbens elektroniske jubileumsbok på 

klubbens hjemmesider 

 

Oslo Vest Rotary Klubbs nettsted, http://oslovest.rotary.no, kan vise til følgende besøksstatistikk for året 

2012-13: 

 

I grafikken på neste side, viser “Returning Visits” antall besøk som returnerer til nettstedet en time 

eller mer etter forrige besøk, “First Time Visits” viser antall besøk for første gang og “Unique 

Visitor“ summen av de to foregående besøkene. 

 

http://oslovest.rotary.no/
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Av årets produksjon av innhold på nettsidene våre, kan det nevnes at det er publisert 23 artikler 

under – KLUBBNYTT, 24 artikler under – KUNNGJØRINGER og 5 artikler under – 

PROSJEKTNYTT. 

 

Videre er det publisert 39 artikler under – MØTEREFERATER, 28 innlegg under – 

LYSTENNERINNLEGG, 11 artikler under – STYRET INFORMERER, 17 artikler under – 

KOMITÉENE INFORMERER og 8 presentasjoner fra våre foredrag under – 

PRESENTASJONER. 

 

Totalt antall artikler publisert for vår nettbaserte jubileumsbok er 114.  

 

I alt har 25 av klubbens 57 medlemmer publisert sine medlemsprofiler under – 

MEDLEMSPROFILER. 

 

Medlemskomitéen 

 

Av komitéens 14 medlemmer, har 8 vært aktive deltakere. Arbeidsmessig har komiteen vært delt i 3 

grupper; - en med fokus på rekruttering, - en med ansvar klubbarrangement, - en med ansvar for sosiale 

rutiner. 

 

Rekruttering 

Rekruttering har under året stort sett vært utøvd av enkelte ildsjeler, hovedsakelig fra medlemskomiteen. 

Generell omtale på klubbmøter av behovet for rekruttering har gitt lite rekrutteringsaktivitet. 

Rekrutteringsgruppen vil nå gå mer direkte på enkeltmedlemmer som antas å ha best forutsetninger for å 

rekruttere nye medlemmer, og få disse mer engasjert. 

 

I løpet av året har 3 medlemmer fratrådt, 5 nye medlemmer er kommet til og et medlemskap er oppsagt av 

styret på grunn av manglende kontingentbetaling og fremmøte. Samlet antall medlemmer er nå 57. 

 

Arrangement 

Faste arrangement som juleavslutning og sommeravslutning er gjennomført med god tilslutning. 
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Sosiale rutiner 

Komiteen organiserer blomstergaver til forskjellige institusjoner til jul. Videre sørger komiteen for 

blomster til medlemmene ved runde år og spesielle begivenheter. 

 

Diverse 

Komiteen har vært aktivt med i utformingen av klubbens nye retningslinjer for komiteens ansvarsområde 

og arbeide. Komiteen har gitt styret flere innspill om alders struktur, kvinneandel, møterutiner, 

langtidsplaner, budsjett o.a.    

 

Programkomitéen 

 

Oslo Vest RKs møteprogram for Rotary-året 2012-13 reflekterte godt styrets ønske om at foredrag på 

klubbmøtene burde være aktuelle og relevante, ikke minst med tanke på rekruttering av nye yrkesaktive 

medlemmer i aldersgruppen 45-65 år.  

 

Oslo Vest RK er heldig fordi vi holder til i Oslo/Frogner og har våre møter onsdag ettermiddag. Det er 

lett å stikke innom og komitéen opplever at det nesten ikke er nei å få når ønskede foredragsholdere 

kontaktes. At de kjenner kontaktpersonen litt på forhånd er en fordel. En annen stor fordel er også at 

komiteens medlemmer gjennom sitt yrke og annen virksomhet har en bred kontaktflate i Oslo-området. 

 

I de siste årene har 12-14 medlemmer vært plassert i Programkomitéen. Av disse har ca. halvparten vært 

aktive. Mange av de aktive reiser mye, særlig i oktober/november hvor vårprogrammet utarbeides. Derfor 

bør medlemmer med lange fravær i komiteens intense arbeidsperioder sorteres til andre komiteer. 

 

Før vår og høst-semesteret har det vært behov for 2-3 møter. En bred diskusjon om 18 forskjellige 

foredrag blir umulig å håndtere innen et par timer. Derfor er det en god regel at alle til første møte stiller 

med minst 2 forslag, i tillegg til at en liste med alle overliggere av betydning utsendes for gjennomlesning 

på forhånd.  

 

Valgt komitemedlem har hatt all kontakt med og oppfølging av foredragsholdere, skriving av «teasere» 

og introduksjon på møtene.  

 

Organisasjons- og Økonomi komitéen, inklusiv TRF 

 

I tråd med gjeldende 3-års plan har Komiteen fokusert sitt arbeid på tre områder:  

 Inntjening: Skaffe finansiering for klubbens engasjementer og prosjekter 

 The Rotary Foundation: Forstå, bidra til og benytte oss av TRF 

 Sørge for god avvikling av klubbmøtene.  

 

Inntjeningsaktiviteter 

 

Søraas Bok: Det var god oppslutning rundt utlevering av skolebøker ved høstens skolestart i 2012 og ved 

innsamlingen av bøkene ved skoleårets slutt i juni 2013. Totalt innbrakte dugnaden drøye 43 000 kroner 

til klubben. Det er mange gjengangere blant klubbens medlemmer i denne aktiviteten som byr på god 

mosjon og ungdommelig arbeidsmiljø. 

 

Søraas Bok er godt fornøyd med samarbeidet med OVRK og det er grunn til å tro at denne inntektskilden 

vil kunne fortsette i 2013-14 og kanskje lenger dersom klubbens medlemmer stiller like godt opp som i 

2012-13. 
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Statisteri: En del av klubbens medlemmer deltok i fire av høstens opptak til TV-serien Helt Perfekt med 

Thomas Giertsen som vises på TVNorge. Denne innsatsen innbrakte 5 500 kroner. Det er nå spilt inn så 

mange episoder av serien at produsenten har informert om at det ikke skal spilles inn flere foreløpig. 

Videre har vår kontaktperson sluttet i selskapet. Av disse grunner kunne vi ikke nå budsjettet for året. Det 

er ikke sannsynlig at det blir noen TVNorge oppdrag og inntekt neste år. 

  

Vinlotteriet: Dette har blitt et fast innslag på møtene og inntekten ser ut til å ha har stabilisert seg. Det 

gode foredragsprogrammet bidrar til relativt høy omsetning. Klubbens 25-års jubileumsmiddag ga 

rekordomsetning og -inntekt, nær 4 000 kr. Resultatet ble derfor litt over 32 000 kroner eller ca. 7 000 

mer enn budsjettert. Vinlotteriet befester dermed sin plass som et populært innslag på klubbmøtene. 

 

Avtalegiro, grasrotandelen: Det har ikke vært noen spesielle aktiviteter her, inntektene kommer 

automatisk mer eller mindre i henhold til budsjettet. Total inntekt fra grasrotandelen var 3 731 kr. 

 

The Rotary Foundation (TRF) 

 

Bidrag til Rotary Foundation pr 30.06.2013: 

 

   Klubben  Distrikt 2310 

Annual Giving:  $ 3.447  $ 62.343 

PolioPlus:  $ 0   $ 16.127 

Bidrag totalt:  $ 3.447  $ 78.470 
 

Av det totale bidraget til TRF fra Oslo Vest Rotary Klubb kommer ca. 14 000 kr direkte fra klubbens 

medlemmer gjennom autogiro-ordningen. 

 

Klubben sendte to deltagere til TRF seminar i løpet av høsten. Hovedtyngden på seminaret var 

virkemåten til det nye TRF-systemet, og hvordan dette vil innvirke på søknader for Global Grants og krav 

til kvalifisering av prosjekter og klubbenes interne kontrollsystemer. Klubbens retningslinjer er oppdatert 

slik at de møter alle TRF’s nye krav for forvaltning av prosjektbidrag. Klubben er dermed i posisjon til å 

kunne bli kvalifisert for Global Grants.   
 

Styret og prosjektkomiteen for YF er gjort oppmerksom på at det kun er tiltak i prosjektlandene som 

kvalifiserer til Global Grants.  Klubbens freds- og forsoningsprosjekt Rotary Young Friends (YF) 

kvalifiserer derfor i sin nåværende form ikke til bidrag fra The Rotary Foundation’s Global Grants.  

 

YF-alumni bør informeres og motiveres til å søke stipend i konfliktløsning og fredsstudier, Rotary Peace 

Fellowship, ved Rotarys seks samarbeidende universiteter. Informasjon og søknadsprosedyrer ligger på 

Rotary Internationals hjemmeside (www.rotary.org) 
 

Andre aktiviteter i regi av Organisjons- og Økonomikomitéen: 

 

Klubbmøtene: Britt Sunde Trondsen har hatt ansvar for organisering av fremmøteteamet og har 

utarbeidet lister over ansvarlige for de enkelte møtene. Hun har også oppdatert gjøremålslisten for 

klubbmøtene. Denne er lagt inn i klubbens håndbok «Slik gagner vi andre».   

 

Det har forekommet frafall for møtearrangementene uten forvarsel.  Det skaper gjerne problemer som 

riktignok er blitt løst på stedet, men er like fullt uønsket. 
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Komitemøter: Komiteen har ikke hatt møter i 2012-13, men har gjennomført all koordinering og 

oppfølging effektivt pr telefon, ved e-mail, eller i samtaler/små-møter i forbindelse med klubbmøtene.   

 

Deltagelsen i Søraas Bok-arbeidet og statisteriet har gitt medlemmene felles oppgaver og opplevelser som 

bidrar godt til det gode klubbmiljøet, uten at det dermed gir utslag på klubbens fremmøtestatistikk.  
 

OVRK Retningslinjer: Komitéens leder har koordinert oppdateringen av klubbens retningslinjer.  

Komitélederne, styret med president og innkommende president har gitt betydelige bidrag til forenkling 

og forbedret lesbarhet av dokumentet. Dermed kunne et avtroppende styre overlevere et oppdatert og 

langt mer brukervennlig hjelpemiddel til neste års styre og komitéledere på siste møte før sommerferien. 

Det nye dokumentet er publisert på klubbens hjemmesider under menyvalget – OM OSLO VEST 

ROTARY / RETNINGSLINJER. Håndboken har tittelen 
 

”Slik gagner vi andre”  
 

En håndbok for Oslo Vest Rotary Klubb 

om 

hvem som har ansvar for hva,  

hva vi gjør og  

hvordan vi gjør det 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 24. august 2013 

 

Styret i Oslo Vest Rotary klubb 

 

 

 

Anne Torsvik(sign)   Eivald  M. Q. Røren (sign)          Haakon Eriksen Haraldsrud(sign)     

 

 

 

Britt H. Sunde Trondsen (sign)             Per Gustav Lindeberg (sign)             Morten Bjerkan(sign) 


