


Hønefossgutt fra oppvekst og av hjerte
Født 1954
Gift med Mabel
Far til 2 og bestefar til 5
Bankmann i 28 år, sist banksjef i 
Landsbanken/Vår Bank og Forsikring
Nå Gründerguide eller forretningsutvikler
Har hatt styreverv i flere bransjer
Har vært medeier i sportsbutikk
Har verv i sportsbransjen
Rotarianer siden 2001
Medlem Hønefoss-Øst RK
President 2005/06





Medlemsutvikling – ved en korsvei!
VI MÅ TA DET PÅ ALVOR!

I distriktet:
Det arbeides godt i Distriktet 
under ledelse av PDG Bjørg. Hun 
er glad for å hjelpe!

I klubbene:

Noen klubber viser god aktivitet
- sjekk «beste praksis»

Se etter de unge – de finnes!

Se etter jenter/damer/kvinner -
de finnes de også

Se etter flerkulturelle – de vil 
utvikle klubben



Klubbutvikling!

I Oslo Nord – Kristiania Rotaract 
klubb
Jeg er sikker på at de gjerne lærer 
bort hemmeligheten 

I Drammen er det nå krefter i gang 
for å få til en ny Rotaract klubb

Nye klubber? Siste klubber i 
distriktet:

Oslo International i 2012

Ål 1991

Hvor kommer neste?

Kanskje en satellittklubb?



Ungdomsarbeid

Ungdomsutveksling

Rotary Centers for 
International Studies

Rotary Youth 
Leadership Award - RYLA



USD 100,- pr medlem = Kr 800,- pr år, dvs 
67,- pr medlem pr måned – jeg utfordrer 
dere på  kr 100,- pr medlem pr måned!

Nye prosjekter? Det ikke vanskelig å 
finne gode prosjekter. 
PDG Trygve gir dere gode tips på veien!



Vi må holde trykket oppe! 2019 kan være 
det første året uten nye poliotilfeller! 

Husk at for hver krone klubben eller du gir til 
polio så gir stiftelsen til Bill & Melinda Gates to 
kroner

Hva med å lage en aktivitet på torvet hjemme?

Poliodagen er 24. oktober!

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/


Polioutvikling!

2014 – 359

2015 – 74

2016 – 37

2017 – 22

14.8.2018 – 14

- Afghanistan 11

- Pakistan 3





Distriktskonferansen 27. oktober

Amal AdenLiv Tørres Camilla Viken



PDG Marianne vil «Be the Inspiration»

Capture the Moment in Hamburg



Noen ord om NORFO –
penger og styre



1. Å Utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
2. Å stille høye etiske krav i yrkesliv, vise respekt for alt

nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som
mulighet til å gagne samfunnet

3. Gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
4. Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred

gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer
fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre.

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre 
som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til :

FORMÅL
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Noen dager i Dagens Næringsliv
Tåler det vi gjør avisens førsteside?



4-SPØRSMÅLSPRØVEN



1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre.
2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i 

samfunnet
3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard
4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskollegaer, 

forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessige 
forbindelser med

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi
6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å 

lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker
7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min 

yrkesvirksomhet
8. Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig 

sammenheng. 

YRKESKODEKS



Til slutt – våre viktigste oppgaver!

Medlemsutvikling

Klubbutvikling

Ungdomsarbeid

The Rotary Foundation

Polio

Rotary Leadership Institute

Distriktskonferansen 27. oktober

Hamburg Convention




