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1. Styrets sammenfatning 
For rapport fra komiteene og prosjektene henvises til punkt etter sammenfatningen. 
Regnskap følger i avsnitt 5 og Revisors rapport i avsnitt 6. 
 
Styret har bestått av:  

 President: Anne Heimdal 

 Innkommende president: Bjørn Hagen  

 Immediate past president: Knut Søraas 

 Sekretær: Liv Heen Lied  

 Kasserer: Pål Vincents Pedersen 

 Styremedlem: Britt Sunde Trondsen  

 Styremedlem: Eva Ervik 
Past president har og hatt en meget sentral rolle i året 2015/16 og i perioder fungert 
som President, dette grunnet sykdom.  
 
Året 2015-16 har vært aktivt år for Klubben. Dette skyldes ikke minst den betydelige 
innsats som ytes av medlemmene, styret, komiteer og prosjekter. 
 
Planarbeidet. Klubbens 3 årsplan ble basert på en SWOT analyse gjennomført 
våren 2013. En god prosess som la et godt grunnlag for de neste årene. I det 
vesentlige er planen fulgt gjennom året 2015/2016. 
 
Rekruttering. Styret anser en kontinuerlig rekrutering for å være av stor betydning. 
Det er rekruttert flere nye medlemmer men klubben har og mistet medlemmer av 
ulike årsaker. Rekrutteringsarbeidet må intensiveres og det bør fokuseres på 
mangfold i yrker, alder og etnisitet. 
 
Program. OVRK ble tildelt pris for beste Vårprogram 2016 i Region 1 og 2 i Distrikt 
2310. Dette er en ny pris og prisen var helt ukjent for alle klubbene i distriktet frem til 
utdelingen på distriktstreningen 16. april.  Programkomiteen ledet av Eivald Røren 
har gjort en formidabel jobb med å skaffe tidsaktuelle tema og foredragsholdere. Et 
godt program er viktig for Klubbens omdømme og tiltrekning av nye medlemmer.  
 
Prosjekter. Klubben gjennomfører flere prosjekter. Prosjekter er krevende, men også 
viktig for omdømme og for medlemmer som ønsker å yte noe ”beyond self”. 
Prosjektene er nærmere beskrevet i avsnittet Prosjekter, her følger en kort 
oppsummering:  

 Rotary Young Friends prosjektet ble i år gjennomført for åttende gang, i år 
som en ”light version” med hensyn til deltagelse fra OVRK. Prosjektet får 
svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne.  
I inneværende rotaryår er det jobbet med formen på prosjektet og fokus på 
aktivitet lokalt med forankring i lokale rotaryklubber. Det er blant annet 
utarbeidet MOU´er som lokale klubber har signert, gjennomført møter med 
klubbene lokalt og med representanter for Nansen Freds Senter. Det har i år 
og vært noe samarbeid med Rotaract.    
Det har vært gjennomført flere møter med andre rotaryklubber i distriktet med 
mål å få flere rotaryklubber til å delta i prosjektet slik at det ikke blir et OVRK-
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prosjekt men ett prosjekt som involverer et brett antall rotaryklubber og gjerne 
med forankring i distriktet. Dette arbeidet tar tid.   
Det er nedlagt et betydelig arbeid i dette prosjektet, spesielt nevnes det arbeid 
innkommende president og Erik Jørol har gjort.  

 

 Turkameratene viser at man ikke behøver å gå langt for å hjelpe andre. 
Tilbudet retter seg mot beboerne på Frognerhjemmet er svært populært. Det 
er et større behov for å gå tur med og å samtale med beboerne enn klubben i 
samarbeid med Skøyen Inner Wheel klarer å møte.  

 Nettverk for Yrkesaktive er et tilbud til klubbens yrkesaktive medlemmer. Det 
er gjennomført to møter.  

 ”Boklisten” benytter klubbens medlemmer til utdeling og innsamling av 
skolebøker til elever ved videregående skoler i Oslo. Det gir et betydelig 
positive bidrag til klubbens økonomi og miljø. Det har vært noe vanskeligere å 
rekruttere medlemmer til å delta i prosjektet enn tidligere. -Samt at styret er 
informert om at det kan bli færre oppdrag for klubben grunnen mindre 
etterspørsel.  
 

 
Håndbok. Denne anses for å være et viktig styringsverktøy for Klubben, og 
oppdateres forløpende.  
 
Kommunikasjon, media og PR. Styret mener at dette er en meget viktig virksomhet 
for en klubb som ønsker å være synlig og attraktiv. Klubbens særdeles gode 
hjemmeside er et viktig verktøy i denne sammenheng.  
Det er i inneværende rotaryår opprettet en Facebook side der informasjon om 
kommende ukes møter publiseres. Bruk av Facebook er i oppstartsfase og bør 
videreutvikles til å være et viktig medium for å beholde og nå nye rotarianere 
 
 
Tildeling av æresbevisninger  

 Kirsten Bugge Thorkildsen ble utnevnt til Paul Harris Fellow. Kirsten har bidratt 
med  Rotarys verdigrunnlag og hovedmål «Service above self» ut over det 
som forventes av en vanlig rotarianer. Kirsten er ikke bare medlem i Rotary, 
hun er en Rotarianer i alle sine handlinger og holdninger. Dette gjør Kirsten til 
en meget verdig PHF. 

 Eivald M. Q. Røren ble utnevnt til Paul Harris Fellow med safir. Eivald har  
bidratt med Rotarys verdigrunnlag og hovedmål «Service above self» ut over 
det som forventes av en vanlig rotarianer. Han var en av klubbens eldste. I 
alder. I sinn var han av de yngste. Fremtidsrettet, la oss våkne, bli synlige, 
dristigere oppfordret han. Eivald ga oss, og Rotary, stadig verdifulle mål å 
strekke oss etter. 

 
Distriktet. Styret har lagt vekt på å opprettholde god kontakt med Distriktet (D2310) 
og DG. Klubben og våre prosjekter har fått positiv eksponering nasjonalt og 
internasjonalt gjennom distriktets arrangementer. Dette anses viktig for Klubbens 
posisjon og omdømme. Klubben er stolt over at Tor Petter Gulbrandsen er valgt til 
leder av Distriktets Rotary Akademi.  
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Eivald Røren har bidratt med innspill til tiltak for økt medlemsrekruttering og fokusert 
på tiltak for å rekruttere yngre medlemmer. Innspill som er blitt meget godt mottatt i 
distriktet.  
 
Sammen med Majorstua RK har klubben vært kritisk til deler av Distriktets og Norsk 
Rotary Forum sin forvaltning og åpenhet. Flere forslag til forbedringer har vært 
fremmet og diskutert med ledelsen i D2310. Arbeidet er tungt og møter liten 
entusiasme der forandringer foreslås, men videreføres av klubbenes nye styrer. 
 
Styret mener Klubben lever godt opp til klubbens visjon om å være en «tydelig og 
betydelig bidragsyter til å oppfylle Rotary’s formål» 
 
Økonomi. Styret er tilfreds med utviklingen, men det er ikke etablert nye tiltak i 
inneværende Rotaryår som generer inntekt.  
 
Lokaliteter. 
Styret ble høsten 2015 varslet om vesentlig økning i leie av lokalene på 
Schafteløkken. Det ble gjennomført møter men leien er økt betydelig fra mars 2016.  
 
Bevertning:  
Styret jobbet våren 2016 med bevertning til møtene og det er nå nytt firma som står 
for middagsservering til klubbmøtene.  

Medlemmer: 

Året startet med 63 medlemmer. I løpet av året døde tre medlemmer. Nye 
medlemmer er kommet til og noen har sluttet. Pr. 1. juli 2016 hadde klubben 60 
medlemmer. 

Møter: 

Det er medlemsmøte hver onsdag i høst og vår semesteret inkludert høstfest, 
juleavslutning og sommeravslutning.  

Våren 2016 ble det gjennomført et meget vellykket medlemsmøte på Det Norske 
Veritas GL. 

Møtene starter med lystennerinnslag og Tigris. Mange av lystennerinnslagene er lagt 
ut på klubbens hjemmeside. 

 

Omtrent halvparten av medlemmene har et meget godt oppmøte, mens den andre 
halvparten er sjelden på møtene.  

Det har vært meget godt oppmøte på flere av møtene takket være svært interessante 
forelesere og aktiv markedsføring.  

Styremøter 
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Det er gjennomført månedlige møter. Høsten 2015 var Distriktsguvernøren på besøk  
Det er i tillegg avholdt elektroniske styremøter.  
Det er opprettet lukket gruppe på Facebook for styremedlemmene og innkalling til 
møtene er gjort via FB.  

De fleste fysiske møtene har vært avholdt på Schafteløkken før klubbmøtene. Det 
sparer klubben for utgifter til leie av lokaler.  

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse med tema hva leser medlemmene av 
nyhetsblader, mailer, nettsider og facebook informasjon? 

32 medlemmer svarte på undersøkelsen.  

Leser du Guvernørens månedsbrev?  Vel halvparten svarte at de leste månedsbrevet 
ofte.  Andre synes det lite interessant og noen har ikke registrert at de får det. 

Leser du Rotary Norden publikasjonen?  Under halvparten leser dette ofte og 
begrunnelse for ikke å lese det er at det er lite interessant, kjedelig lay out, få aktuelle 
saker, ukjent at en får det. 

Leser du OVRK sin hjemmeside?  Ett stort flertall leser på hjemmesidene jevnlig. 
Tilbakemelding er at hjemmesidene er fine men litt vanskelig å finne frem på, 
Vanskelig tilgang/pålogging, Leser på facebook om møtene.  

Presidentens nyhetsmail 
Våren 2016 sendte Presidenten ukentlig kort nyhetsbrev per mail til klubbens 
medlemmer. 

Forbedringsbehov 

Klubben er inne i en aktiv periode. Det er lett å gape over for mye. Siden ikke alle 
medlemmene er like aktive, blir det ofte svært mye på noen få. Klubben har mistet 
aktive medlemmer og det må balanseres i hvor stor grad, hvor tidlig og hvordan nye 
medlemmer skal innlemmes i ulike verv og grupper.  
Det må og gis rom for at yrkesaktive i sine mest aktive perioder kan være medlem i 
klubben uten å ha tidkrevende verv og arbeidsoppgaver. Videre er det viktig at 
klubben er oppdatert når det gjelder utviklingstendenser i yrkes- og forretningsliv. 
Ved å legge opp til årlige bedriftsbesøk og aktuelle yrkesforedrag, men ikke minst 
diskusjoner over aktuelle temaer i dagens yrkesliv, vil klubben få dreid fokuset noe 
mer mot yrkesnettverk.  
 

 
 
3. Rapporter fra komiteer 
 
3.1 Medlemskomiteen   
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Komiteen har bestått av Bjørg Høie, Anne Marie Hadenius,  Svennik Høyer, Per Arild 
Mørk, Thomas Willoch, Per Arild Mørk, Lise Høst, Ursula-Georgine Småland Goth, 
Olaf Varslot, og Jomar Kuvås. Våren 2016 ble Audun Bell også med.    
Viseformann var Eva Fosse, formann Per Gustav Lindeberg. 
 
Komiteen har hatt 4 møter en del kommunikasjon på mail. Alle komitemøtene har 

vært avholdt hjemme hos medlemmer.  
 

a) c. Komiteen hovedoppgaver er todelt. 
 

1. Å organisere klubbens sosiale sammenkomster, dvs komiteen er klubbens 
festkomite. Vi har ansvar for tre fester i løpet av året. 

 Høstfest (tidligere lutefiskfest) Dette er en årlig  fest på nærmeste onsdag 
til klubbens stiftelsesdato 23. november. Festen ble i år holdt på 
Schafteløkken, onsdag 18. November. Menyen var en festmiddag, 
oksefilet, og dans etterpå Musikken var ver et innleid orkester.  Prisen var 
kr. 500 per kuvert med vin, kr 400 uten alkohol. Det var budsjettert med ca 
kr. 3500 i inntekter fra auksjon av et skutebilde og vinlotteri på festen. 
Dessverre var påmelding og fremmøte ikke bra. 32 personer meldte seg 
på. 20 medlemmer av en klubb på 60 personer er for dårlig. 12 ektefeller 
var med. Etter vår mening var festen vellykket og stemningen var god. 
Likevel er vi i tvil om vi anbefaler tilsvarende opplegg høsten 2016. 
Komiteen har diskutert alternative festopplegg, men vi er usikre på hva 
medlemmene ønsker, Om man synes festen er for dyr er det vår 
oppfatning at kr 500 for fest og musikk ikke er mulig å få rimeligere.   
Komiteen ønsker en debatt i klubben om hva slags fester vi vil ha.  

 Juleavslutningen er siste onsdagsmøte før jul. Det er fast tradisjon på dette 
møtet, Svein Erik Brodal leste utvalgte dikt og et par Prøysen historier. På 
årets møte hadde vi og pianomusikk under nesten hele møtet. Det var 
polulært.  

 Sommeravslutning i Evas hage. En vellykket fest og festtelt lånt av Knut 
Søraas. Det var plass til alle 43 som var påmeldt. Vi trengte teltet, regnet 
høljet ned før gjestenen kom. Nytt av året var at vi serverte reker. Det var 
populært og rimelig., kr 200 per person. Festen gikk med overskudd på kr. 
3.121, alle fikk drikke og spise det de ville.  
 

2. Komiteen har ansvar for rekruttering og arrangerer opptakssermoni. Her har 
det ikke vært like godt resultat. Men vi har drevet litt akkvisisjonsarbeide, først 
og fremst ved å oppforde medlemmene til å ta med venner. Klubben er 
populær. Hvert år får vi to tre overganger til oss fra andre klubber. 
 
Reklamering i digitale media av spesielle møter. 
Dette er ikke vår komiteside eller opplegg, men vi deltar med innspill. Vi ha tro 
på dette. Møtet med Børge Ousland 13. Januar viste det. Møtet var gjort kjent 
for mange, også Rotaract, og det var tydelig et populært emne. Salen var helt 
full, og «stinn brakke» gir god stemning. Mange fikk et godt inntrykk av 
klubben vår. Vi tror vårt beste rekrutteringsmiddel er å be med gjester på våre 
gode møter.  
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Komiteen har ansvar for å gjennomføre en verdig opptakssermoni av nye 
medlemmer, Rutinen for opptak er beskrevet i klubbens håndbok.  
 

 
3.2 Organisasjons- og Økonomikomiteen  
 
 
Leder: Bent Aaby 
Medlemmer: Bent Aaby, Haakon Eriksen Haraldsrud, Pål Vincents Pedersen, Harry 
Rødner, Karl K. Stenhagen, Bjørn Arild Søsveen, Gunnel Berdal Wullstein. 
 
Komiteen har ikke avholdt møter og det har vært leder som har organisert 
møteansvarlig for klubbens møter. 
 
Komiteens oppgaver har vært: 
 

 Organisering av klubbens møter. For hvert møte har to personer blitt utpekt. 
Det har vært behov for å benytte alle klubbens medlemmer som har hatt 
anledning til å stille som møteansvarlig. 

 Vedlikehold av klubbens håndbok. Ved avslutning av hvert semester har 
medlemmene blitt oppfordret til å komme med forbedringer. Rutinene bør 
forenkles slik at de står i forholdet til behovet for rapportering og 
regnskapsføring.  

 Lysetenner listen. Denne funksjon er suverent blitt ivaretatt av Eva Fosse til 
tross for at hun ikke er medlem av komiteen. 

 Inntektsbringende aktiviteter: Klubben har fått forespørsel fra Boklisten AS om 
å hjelpe til med inn- og utlevering av bøker for flere videregående skoler i 
Oslo. Komiteen har formidlet disse og forestått klubbens deltagelse. 
Inntektene har gitt gode økonomiske tilskudd til klubbens virksomhet og bidratt 
til et aktivt og positivt klubbmiljø. 

 Kar K- Stenshagen og komiteleder har etter styrets ønske undersøkt om det er 
alternative lokaler for klubbens møtevirksomhet. Både hoteller og ikke 
kommersielle lokaler ble undersøkt. Det var mulighet på Hotell Scandic Solli, 
tidligere KNA-hotellet og Clarion Collection Hotell, Gabels hus men prisnivået 
var for høyt og klubben mistet muligheten for inntekt ved middagssalg til 
medlemmer.  

 
 
3.3 Kommunikasjonskomiteen  

a) Leder: Agnes Beathe Steen Fosse 
 
Medlemmer: Margrethe Lied, Ole Lied, Nils Grøholdt, Kristian Kristiansen, Kirsten 
Bugge Thorkildsen, Ola Lundgaard, Per Arild Mørk, Agnes Beathe Steen Fosse 
(Komitéleder) 

 
b) Avholdte møter 

Det er avhold 7 møter i komiteen. Noen av disse har vært rett etter møtene på 
Schafteløkken, et par på kafeen Schillers akkompagnert av litt god mat og drikke for 
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den enkeltes regning. – og et spesielt koselig møte med velsmakende retter hjemme 
hos komitemedlem Nils Grøholdt. 
 

c) Resultater 
 
Komiteen har hatt fokus på klubbens bruk av sosiale medier, bistand i 
rekrutteringsarbeid og samarbeid med andre komiteer, ikke minst medlems- og 
programkomiteen.  
 
Komitéen har videreført den påstartede diskusjonen rundt bruk av sosiale medier i 
klubbens kommunikasjonsarbeid. Det er opprettet Facebook side hvor vi publiserer 
informasjon om utvalgte møter. Møtene er valgt ut samarbeid med program- og 
medlemskomiteen. De er valgt ut fordi vi mener de er interessante for potensielle 
medlemmer og er med andre ord et rekrutterings- og profileringstiltak.  
 
Det er også laget pamfletter på papir som er distribuert via klubbens medlemmer til 
deres omgangskrets for markedsføring av de ovenfor nevnte utvalgte klubbmøtene.  
 
 
Komiteen er ansvarlig for hjemmesidene. Webmaster er medlem i komiteen. 
Hjemmesidene oppdateres løpende. I tillegg har hjemmesidene vært eget prosjekt i 
denne perioden.  
 
Komiteen har og søkt styret om og fått godkjent et prøveprosjekt som har som formål 
å teste  ut betalt markedsføring via sosiale media og da spesielt gjennom å fremme 
arrangementer på facebook. Budsjettet er på kr. 1000 og vil bli brukt høsten 2016.  
Det er også besluttet å opprette en LinkedIN side. Instagram er besluttet bruk kun 
ved relevante prosjekter, som fjorårets Pachauri prosjekt.  
 
Komiteen har diskutert komiteens rolle og har gjennomgått relevante avsnitt i 
klubbens håndbok, og innspill sendes påtroppende president.  
 
Komiteens medlemmer og er også ansvarlig for å skrive referater fra de ordinære 
klubbmøtene. Omfanget har vært diskutert og enkle referat fra foredragene utover 
evt. Foredragsholders egne notater og foiler.  

 
Det er ført referater fra komitemøtene.  
 

d) Klubbens hjemmesider og intranett 
Distriktet har lansert en ny publiseringsløsning for klubbene i distriktet. Det er 
arbeidet med å flytte våre sider over i det nye systemet. Det gjelder både 
hjemmesidene og internettet. Det er Webmaster Kristian Kristiansen som egenhendig 
har håndtert dette.  
 

e) Forbedrings- og utviklingsbehov 
f) Komiteen har jobbet godt, og forbedringsforslagene fra forrige Rotaryår er i all 

hovedsak gjennomført. Komiteen må allikevel ha enda større fokus på 
samarbeid med andre komiteer for å støtte dem i deres arbeid, det påhviler 
også andre komiteer å fortelle kommunikasjonskomiteen hvilke bistandsbehov 
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komiteene har. Komiteen må bli bedre på å fordele arbeidet bedre på alle 
medlemmene, men det er også behov for nye krefter i komiteen. Interesse for 
og kompetanse om kommunikasjonsarbeid og ikke minst sosiale medier er en 
fordel å ha blant komiteens medlemmer. 

 

 
3.4 Programkomiteen  
 
Det ble levert program for høsten 2015 og våren 2016. Arbeidet i komiteen var 

spennende og med gode diskusjoner blant de oppmøtte medlemmer. Det 
var gode drøftinger før vi konkluderte programmet. En god regel er at alle 
medlemmer kommer med minimum to forslag hver som drøftes i 
fellesskap på hvem som skulle spørres om å delta på våre klubbmøter.  

 
 
 
Leder: Eivald M. Q. Røren. 
 
Medlemmer: Gunnar Svendsen, Tor Petter Gulbrandsen, Kirsten Bugge Thorkildsen, 
Finn Bjerke, Gunnar Svendsen, Arne Corneliussen, Sadatian Shima 
Møtene ble avholdt på Schafteløkken fra 18.30 – 20.00 og ellers hadde komiteen  
Korrespondanse og mailmøter.  
Visjon for programkomiteens arbeid-,  
Visjonen til programkomiteen var å sette opp et program av yrkesaktive og operative 
personer i alder 25 til 50 år. Noen unntak ble gjort. 

 Det er viktig å ha en positiv innstilling til arbeidet i komiteen og arbeide mot at 
programmet i OVRK kan bidra til det meget viktige rekrutteringsarbeid som 
skal gjøres fremover.  

 Alle medlemmer i programkomiteen må ha et ønske om å bidra på en slik 
måte at det skapes en konstruktiv og positiv dialog. 

 Foredragsholder i OVRK bør være ledende aktør samt reflektere de 
strømninger og endringer som samfunnet opplever nasjonalt og internasjonalt.  

Våren 2016 vant Programkomiteen v/ leder Eivald M.Q. Røren pris for Beste 
vårprogram 2016 i Region 1 og 2 i Distrikt 2310. 
Begrunnelse: Oslo Vest Rotary Klubb (OVRK) ble på vårens Distriktstrening for 
Distrikt 2310 kåret til klubben med det beste Rotary vårprogram i Region 1 og 2 
(Oslo-klubbene). Dette er første gang Distrikt 2310 gjennomfører denne type kåring 
og Oslo Vest Rotaryklubb setter stor pris på denne tildelingen. Medlems- og 
Mangfoldskomiteen i Distrikt 2310 har vurdert en rekke kriterier som attraktivitet, 
aktualitet, samfunnsnytte, originalitet og foredragsholdere.  
 
  

3.5 The Rotary Foundation (TRF, v/Tor Petter Gulbrandsen)  
Klubben har ikke innbetalt bidraget til Rotary Foundation, jfr. regnskapet. Videre er et 
mindre antall av medlemmene bidragsytere i form av månedlig autogiro-trekk normalt 
på kr 50. Styret mener at flere av medlemmene burde kunne registrere seg for et slikt 
månedlig trekk på kr 5 
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Klubben har også i år tilfredsstilt minstekravet til deltakelse i obligatorisk TRF-
seminar, og retningslinjene inneholder prosedyrer og systemer for å møte kravene for 
tildeling av Global Grants. Klubben har imidlertid for tiden ingen prosjekter som 
kvalifiserer til å søke slike bidrag. 
 

 
4.0 Rapporter fra prosjekter 
 
4.1 Rotary Young Friends 
Komitéen har bestått av følgende medlemmer:  
 
Anne Hemdal  
Erik H. Jørol  
Bjørn Hagen   
Bjørn Hagen  
Torleif Hauge 
Britt Sunde Trondsen 
 
 
a. Møter avholdt. 
Komitéen har gjennomført prosjektmøter og flere av medlemmene i prosjektkomiteen 
har deltatt på en rekke møter i forbindelse med arbeidet å videreutvikle prosjektet. 
Det  har vært en rekke møter på Den Internasjonale Sommerskolen (ISS) hvor også 
Nansen Dialogue Center (NDC) har vært med. Det ha også vært holdt presentasjon 
av prosjektet i andre rotaryklubber i Distriktet. 
 
b. Resultater. 
RYF Prosjektkomité har gjennomført YOUNG FRIENDS VIII (2015-16) i en light 
versjon,, De thar deltatt 5 ungdommer betalt av OVRK. Klubbenen som skulle sende 
ungdom må ha signert MOU.  Rotaract ble involvert i arbeidet og det er gjennomført 
planleggingsmøter . 
Finansiering : OVRK og ett bidrag fra Nordberg Rotary klubb.  
 
Studentene ble møtt ved ankomst på Gardemoen; det ble holdt presentasjon for 
studentene på Nansenskolen på Lillehammer lnnkommende President møtte 
studentene på Blindern studenthjem.  
Som vanlig arrangerte ISS et oppsummeringsmøte hvor representanter for 
prosjektkomiteen var tilstede. 
 

I 2016 vil prosjektet vurderes på nytt ut fra de forandringene man ser som realistiske 
å kunne gjennomføre. 

Både RYF VIII og videreutviklingen av prosjektet har blitt behørig presentert i 
Distriktet og i flere klubber i Distriktet Prosjektdeltagere har nedlagt mye godt arbeid i 
prosjektet. Om dette er et prosjekt klubben skal videreføres må diskuteres som egen 
sak i kommende rotaryår.  
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4.2 Prosjekt: Turkameratene 
Prosjektleder: Haakon Eriksen Haraldsrud, OVRK 

OVRK deler hver jul ut et ca. 30 juleblomster til Frognerhjemmet for dekorering av 

hjemmets felleslokaler og leiligheter. Mål: Skape hygge og trivsel blant hjemmets 

brukere med en følelse av å bli verdsatt. 

Prosjektmøter: Ingen formelle møter Det er i 2015 – 16 gjennomført flere besøk på 

Frognerhjemmet. Noen av besøkene er samtaler med beboere i deres leilighet eller 

fellesmøte med quiz og medbrakt bløtkake, mens andre har vært turer i 

Frognerparken med besøk på kafe` hvor kostnadene dekkes av OVRK. Antall aktive 

turkamerater er noe lavere enn ønsket. Det er ønskelig at flere registrerer seg som 

turkamerater. Frognerhjemmets beboere og ledelse uttaler stor tilfredshet med vår 

virksomhet. 

4.3 Nettverk for yrkesaktive  
Det er avholdt to møter.  
Ett i de ærverdige lokalene der Bjørn Hagen har kontor på Lysaker. Tema Etikk. 
Ett i lokalene ti Blomquist nettauksjon, ved CC-Vest, der Agnes Beate Steen Fosse 
har lokaliteter  
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