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1.

Styrets sammensetning og arbeid

Styret har bestått av:
• President: Bjørn Hagen
• Innkommende President: Britt Helene Trondsen
• Immediate Past President: Anne Heimdal
• Sekretær: Liv Heen Lied
• Kasserer: Pål Vincent Pedersen
Styret har gjennomført 11 planlagte møter med rimelig god deltakelse avholdt privat hos Ole
Lied som har stilt sin nærliggende leilighet til disposisjon og på kontoret til Pål slik at ekstra
omkostninger ved leie har vært unngått. Styret takker for deres velvillighet. Det er klubbens
ve og vel som har vært hovedtemaer på møtene.

Økonomi. Klubben har en solid økonomi i form av opparbeidet egenkapital, men det har
vært lite fundraising aktiviteter av større betydning i de senere årene. Med øket husleie etc.
kan det bli nødvendig å vurdere om medlemsavgiften må høynes for å dekke
driftskostnadene.
Det er nedsatt en komite for å vurdere evt. nye prosjekter som våre midler kan benyttes til da
de er påtenkt prosjektvirksomhet og ikke for å dekke løpende utgifter (ref. pkt. 3 Rapporter
fra prosjekter).
Ny bankforbindelse er opprettet for å få bedre rentebetingelser på innskutt kapital. Dette tok
litt lengre tid enn antatt pga andre arbeidsoppgaver og det faktum at flere banker måtte
kontaktes da de beste betingelsene gis til privatpersoner og ikke foreninger.
Nye betalingsløsninger for mat og loddsalg er introdusert og det er ønskelig at flere
medlemmer benytter seg av det for å redusere kontantbeholdninger og rasjonalisere dette.

Rekruttering. En av de viktigste utfordringer for klubben er rekruttering av nye medlemmer.
Styret har diskutert dette ved flere anledninger og også med lederne for de forskjellige
komiteene og appellert til medlemmene uten at det har resultert i gode nok resultater. Tre
nye medlemmer har kommet til (to overført fra andre klubber) og dessverre falt to av
medlemmene bort slik at medlemstallet er 57 og to æresmedlemmer.

Distriktet. Fallende medlemstall er felles for klubber i Nord-Amerika og Europa inkl. Norge.
Styret har tatt dette opp med Distriktet og andre klubber som en felles sak uten at det har
medført spesielle tiltak så langt. Heldigvis har vår nye guvernør dette problemet i sin
arbeidsplan sammen med profilering og synliggjøring av Rotary. Imidlertid er felles innsats
nødvendig utover gode foredragsholdere og temaer som klubben er vel anerkjent for.
På Distriktets års og medlemsmøte i Drammen deltok tre av våre medlemmer og på
Regionmøtet i Oslo deltok to.
Klubben besluttet å donere 40.000 kr. til Polio Pluss for å benytte Bill & Melinda Gates sitt
tilbud om å doble TRF bidrag i forbindelse med 100 års jubileet.
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Styret er glad for Tor Petter Gulbrandsen sin posisjon som leder av Distriktets Rotary Akademi.

Schafteløkken. Møtelokalene våre er sentrale, hyggelige og har parkeringsplasser til fordel
for medlemmene. Dessverre har husleien vår blitt doblet og styret har hatt støtte av
medlemmer for å undersøke andre muligheter uten at det har medført flytting. Schafteløkken
er nå markedspriset og foretrukket, men er den desidert største utgiftsposten vi har på
driftssiden.
Til tross for bytte av firmaet som serverer oss middag til en mer solid leverandør med bedre
mat, er antall middagsgjester synkende. Det er da spørsmål om hvor lenge dette kan være
bærekraftig for firmaet og ansvarlig fra vår side så vi må bestemme oss for hvor viktig
middagsserveringen er for medlemmene og evt. hva som må gjøres.

Fremmøte og engasjement. Fremmøte noteres for hvert møte, men det lages ikke noen
statistisk. Imidlertid er et vanlig fremmøte av de opp mot 60 medlemmene mellom 20 – 25,
mens det ved spesiell anledninger/forelesninger kan være over 30 med gjester.
Våre eksterne besøk på Stortinget, Frogner og Nasjonalbiblioteket var godt tilrettelagt og flere
medlemmer og respektive møtes til uformelle middager etterpå.
Høstfesten på Da Capo og sommerfesten som avslutning på Rotary året ble igjen vellykket
avholdt i Eva og Pelle sin hage med ca. 45 deltakere inkl. medfølgere og gjester ved begge
arrangementer. Styret takker Eva og Pelle for gjestfriheten og Finn for hans musikalske
underholdning.

Paul Harris Fellowship. Agnes Beathe Fosse ble utnevnt til verdig Paul Harris Fellow for sin
innsats i klubben over flere år og i forskjellige posisjoner ut over det som ventes av en vanlig
rotarianer.

2.

Rapporter fra komiteer
• Programkomiteen
Leder: Kirsten Bugge Thorkildsen
Medlemmer: Gunnar Svendsen, Tor Petter Gulbrandsen, Cecilie Lied, Ursula Småland
Goth, Marit B. Kolstadbråten, Sigurd Wisløff, Olaf Varslot , Finn Bjerke, Gunnar
Svendsen, Arne Elias Corneliussen og Lise Høst.
Det ble levert program for Rotary året høsten 2016 og våren 2017.
Vi har hatt mange hyggelige møter hjemme hos medlemmer med fantastisk bevertning.
I tillegg så har det vært mye mail, møter og korrespondanser. Oslo Vest Rotary Klubb
har en god standing ute hos folket og det er sjelden vi får avslag på våre forespørsler.
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Visjon for programkomiteens arbeid:
Foredragsholdere i OVRK skal være ledende aktører og reflektere de strømninger og
endringer som samfunnet opplever nasjonalt og internasjonalt
Målet for Programkomiteen er å ha et ferdig trykket program forut kommende sesong.
Det ligger mye iherdig innsats bak programmet som er avstemt med president før
lansering. Programmet skal lanseres høytidelig av president på henholdsvis sommer og
julefest. Programmet er et av flere viktige elementer for videre drift og rekruttering av
medlemmer i Oslo Vest Rotary Klubb.

• Kommunikasjonskomiteen
Leder: Agnes Beathe Steen Fosse
Medlemmer: Margrethe Lied, Ole Lied, Kristian Kristiansen, Kirsten Bugge Thorkildsen,
Ola Lundgaard, Per Arild Mørk, og Ole Kleppe (ny).
Avholdte møter
Det er avholdt 6 møter i komiteen. Noen av disse har vært rett etter møtene på
Schafteløkken, et par på kafe i nærområdet akkompagnert av litt god mat og drikke for
den enkeltes regning. Ole Lied har også stilt sin leilighet til disposisjon.
Resultater
Komiteen har som i fjor hatt fokus på klubbens bruk av sosiale medier, bistand i
rekrutteringsarbeid og samarbeid med andre komiteer, ikke minst medlems- og
programkomiteen.
Komitéen har hatt spesielt fokus på markedsføring via klubbens Facebooksiden. Der
publiserer vi informasjon om utvalgte møter. Møtene er valgt ut i 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. Vi
har testet betalt annonsering på facebook gjennom å fremme de utvalgte
arrangementene for tilpasset målgruppe.
Målgruppen er definert å være kvinner og menn over 35 år og under 65 år som bor i
Oslo med Omegn med interesse for ledelse, forretningsutvikling og sosialt
engasjement. I tillegg ser vi etter målgruppeinteresser som passer for det enkelte
arrangement.
Styret bevilget et testbudsjett på kr. 1000 kroner for 2016, og prosjektet ble videreført
med nytt budsjett på 1000 kroner våren 2017. Vi har brukt kr. 2027,54. Vi har fremmet
11 arrangementer i Rotary året 2016/2017, og klubbens sider som sådan 1. gang. Totalt
har vi publisert 37 arrangementer fra vi startet høsten 2015. Det har gitt oss god
oppmerksomhet og flere nye deltakere på møtene. Vi har en del klikk på adressen vår
på sidene. Men foreløpig kan vi ikke si at dette fører til rekruttering. Det er 119 som
følger siden. Vi skulle gjerne hatt flere, men det er tross alt det dobbelt av klubbens
medlemsantall. Det er flest menn (55 %), og blant menn er det 25 % 65 år og eldre, for
kvinner utgjør disse bare 11 %, mens 16 % er i alderen 55-65 år. I denne gruppen er 11
% av mennene.
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Vi har til nå hatt for lite fokus på oppfølging av de som kommer til møtene. Dette
jobber vi med å finne gode metoder for å gjennomføre i samarbeid med
medlemskomiteen og de som er fremmøte ansvarlig. Målet er å få e-postadresse og
telefon slik at interesserte personer kan følges opp og inviteres til flere møter og
medlemskap.
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. Det er publisert 42 klubbmøter med til dels
omfattende teasere (ingresser) hvorav 14 også er publisert som facebook
arrangementer. Til 5 av disse er det i tillegg produsert og distribuert pamfletter for
rekrutteringsformål som nevnt. 30 møtereferater, de fleste med link til
foredragsholderens presentasjon, samt 20 lystennerinnlegg fra våre medlemmer er
publisert. Det har ellers vært vanskelig å få nyheter for publikasjon fra medlemmene.
Bare fem er mottatt så her ligger det et forbedringspotensial.
Det er tidligere besluttet å opprette LinkedIN siden, dette er foreløpig ikke
gjennomført. Det har ikke vært noen arrangementer det har vært naturlig å bruke
Instagram på dette Rotaryåret.
Komiteens medlemmer er også ansvarlig for å skrive referater fra de ordinære
klubbmøtene. Dette blir stort sett gjennomført, men det er unntak. Det er ført referater
fra komitemøtene.
Klubbens hjemmesider og intranett
Sidene blir oppdatert av webmaster. Det gjennomføres en del ekstra arbeid i
forbindelse med klubbens jubileum neste semester.
Forbedrings- og utviklingsbehov
Komitéleder har deltatt på møte i medlems komiteen og samarbeidet med medlemsog programkomiteen har fungert bra. Dette er en forbedring fra tidligere. Med få
unntak har det også vært ført gode referater fra klubbmøtene, og referater fra
komitémøtene. Det er fortsatt potensial i enda bedre arbeidsfordeling på større deler
av komiteen, men det har fungert godt med klar arbeidsfordeling i forhold til
publisering av informasjon på nett og facebook, utarbeidelse og trykk av pamfletter og
markedsføring på facebook. Komiteen har fått et nytt medlem, Ole Kleppe, i perioden.
Interesse for og kompetanse om kommunikasjonsarbeid og ikke minst sosiale medier er
en fordel å ha blant komiteens medlemmer.

• Medlemskomiteen
Leder: Per Gustav Lindeberg
Medlemmer: Eva Fosse (viseformann), Anne-Marie Hadenius, Svennik Høyer, Per Arild
Mørk, Ursula-Georgine Småland Goth, Jomar Kuvås og Audun Bell. Komiteen har hatt 4
møter og selvsagt en del kommunikasjon på mail. Flere av komiteens medlemmer har
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også vært meget aktive for å befare og sjekke ut forskjellige festlokaler til vår
jubileumsfest.
Alle komitemøtene har vært hjemme hos medlemmer.

Komiteens 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 holdt på da Capo nede på Skøyen, onsdag 16. november, menyen var
pinnekjøtt eller juletallerken. Vi hadde pianomusikk før og under middagen. Prisen var
kr 450 pr kuvert med vin, kr 350 uten alkohol. Dette var etter at vi hadde budsjettert
med ca kr 3500 i inntekter fra vinlotteri på festen.
Påmelding og fremmøte var akseptabelt, 43 personer meldte seg på, 45 kom. 17
ektefeller var med. Kunne kanskje håpe på noen flere i en klubb med over 50
medlemmer.
Etter vår mening var festen vellykket og stemningen var god. Likevel var vi i tvil om å
anbefale et tilsvarende opplegg i år. Årets høstfest er også klubbens 30 års
jubileumsfest. Komiteen har diskutert alternative festopplegg. Vi har besluttet å
arrangere årets fest på Schafteløkken.
Juleavslutning er siste onsdagsmøte før jul.
Opplegget i 2016 var som før med julekake og gløgg. Kveldens foredragsholder var Tore
Hage fra Ringnes. «Juleøltradisjoner før og nå». Han holdt et flott foredrag, med
smaksprøver.
Sommeravslutning i Evas hage.
En vellykket fest, i år med samme meny og opplegg som i fjor, reker og hvitvin. Igjen var
43 påmeldt, 46 kom. Denne typen fest med gratis lokale, egeninnsats på innkjøp,
servering, musikk etc. er populært og mye billigere. Pris kr 250 pr person. Festen gikk
likevel med overskudd på kroner 7.485, selv om alle fikk drikke og spise det de ville.
2. Komiteen har ansvar for rekruttering og arrangering av opptakssermoni.
Her har det ikke vært like godt resultat. Men vi har drevet litt akkvisisjonsarbeide, først
og fremst ved å oppfordre medlemmene til å ta med venner. Klubben vår er populær i
Rotary. Hvert år får vi to tre overganger til oss fra andre klubber.
Reklamering i digitale media av spesielle møter
Dette nevnes, selv om det ikke vår komites ide eller opplegg, men vi deltar med innspill.
Vi har tro på dette. Initiativtaker er Agnes og Kommunikasjonskomiteen. Vi tror vårt
beste rekrutteringsmiddel er å be med gjester på gode møter.
Medlemskomiteen har ansvar for å gjennomføre en verdig opptaksseremoni av nye
medlemmer. Der har vi en rutine som er beskrevet i vår håndbok.
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• Organisasjons- og Økonomikomiteen
Leder: Anne Gunn Søby
Medlemmer: Bent Aaby, Bjørn Arild Søsveen, Gunnel Berdal Wullstein, Haakon Eriksen
Haraldsrud, Harry Rødner, Karl K. Stenhagen, Knut Søraas, Pål Vincents Pedersen,
Ragnar Østrem.
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. Vaktliste
for fremmøte teamet har blitt formidlet på mail til de medlemmer som har fått
oppgaven. De som ikke har kunnet stille på sine datoer har selv ansvar for bytte
innenfor den planlagte listen. Det har vært behov for å benytte alle klubbens
medlemmer som har hatt anledning til å stille som møteansvarlig. Komiteen har hatt
ansvar for å organisere 18 møter høsten 2016 og 20 møter våren 2017.
• Vedlikehold av klubbens håndbok. Det er ikke gjort noen vesentlige oppdateringer av
klubbens håndbok, men styret kommer snart med en oppdatering.
• Lystenner listen. Denne funksjon er også i år blitt godt ivaretatt av Eva Fosse til tross
for at hun ikke er medlem av komiteen.
• Inntektsbringende aktiviteter: På ordinære møter på Schafteløkken har det blitt solgt
middag for kr 100,- pr stk og lodd til kr 20,- pr stk på hvert møte.

3.

Rapporter fra prosjekter

3.1

Rotary Young Friends
Komiteen har bestått av: Anne Heimdal, Erik H. Jørol, Britt Helene Trondsen, Torleif
Hauge og Bjørn Hagen
I følge tidligere SWOT analyse og ny strategi med økt satsing på mer deltakelse, eierskap
og aktiviteter lokalt i fokus land som grunnlag for målbare resultater og forbedret
fundraising har styret vurdert prosjektets fremtid. Til tross for økende lokalt
engasjement og veldig godt samarbeid med Sommerskolen/UiO og Nansen senteret på
Lillehammer har styret besluttet å legge prosjektet ned. Videre aktivering og
gjennomføring ville bety vesentlig større langtids innsats fra vår side, både menneskelig
resursmessig og finansielt, noe OVRK ikke har kapasitet til. Dessuten viste andre klubber
og Distriktet liten interesse for deltakelse til tross for ny strategi og betydelig innsats fra
vår side.
Nedleggelsen av prosjektet har vært åpent og ærlig kommunisert med alle stakeholders
som har full forståelse for vår avgjørelse.
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3.2

Turkameratene
Prosjektleder er Haakon Eriksen Haraldsrud.
Interesserte medlemmer besøker jevnlig beboere på Frognerhjemmet for samtaler med
quiz og bløtkaker og noen tas med på turer i Frognerparken. Et lite kostnadskrevende
prosjekt som beboere og ledelse på Frognerhjemmet setter stor pris på. Det er behov
for og svært ønskelig at flere medlemmer engasjerer seg i dette gode prosjektet i vårt
nærmiljø.

3.3

Boklisten (Søraas Bok)
Dette har vært en god inntektskilde for klubben, men det må regnes med vesentlig
lavere inntekter fremover da flere skoler ordner utlånene selv digitalt. Dessuten strever
klubben med å få medlemmer til å stille opp i prosjektet og spesielt der man må
håndtere betalingsterminaler og datasystemer for utlån.

3.4

Nettverk for yrkesaktive
Britt Sunde Trondsen har ledet dette. Det har ikke vært avholdt noen nettverksmøter i
perioden 2016/2017. Vår klubb har en utfordring med stadig færre yrkesaktive og
distriktet prøvde med morgenmøte uten det store hellet.

3.5

Prosjektkomite
Styret nedsatte en gruppe bestående av Agnes Beathe Fosse, Cecilie Lied, Per Erik
Strømsø, Erik H. Jørol og Bjørn Hagen med mandat å vurdere eventuelle nye prosjekter
klubben kunne involvere seg i både lokalt, regionalt og internasjonalt for best mulig
utnyttelse av de oppsparte midler klubben har.
Gruppen har hatt regelmessige møter hos Cecilie privat som alltid har tatt godt mot oss,
mange takk for det! Mange mulige prosjekter fra andre klubber og innspill fra våre egne
medlemmer har vært vurdert. Et utvalg ble sendt til alle medlemmer med kommentarer
før sommerferien så de kunne vurderes og evt. spørsmål stilles. Det er ønskelig at en
avstemning/avklaring blir gjort på Årsmøtet om/hvilke(t) prosjekt(er) klubben skal
involvere seg i.

Bjørn Hagen
President

Anne Heimdal
Past President

Britt Helene Trondsen
Innkommende President

Pål Vincent Pedersen
Kasserer

Liv Heen Lied
Sekretær
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