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1. Styrets sammensetning og arbeid !
Styret har bestått av: 

• President:   Britt Helene Sunde Trondsen 
• Innkommende President:   Olaf Varslot 
• Past President:   Bjørn Hagen 
• Sekretær:   Anne Gunn Søby 
• Kasserer:   Anne Heimdal /Regnskapsfører:Pål Vincent Pedersen 
• TRF representant:   Tor Petter Gulbrandsen !

Styret har gjennomført 6 planlagte møter med god deltakelse avholdt privat hos 
Britt H. Sunde Trondsen og noen i forkant av ordinære møtene på Schafteløkken. Det 
er klubbens ve og vel som har vært hovedtemaer på møtene. !
Økonomi  
Klubben har en solid økonomi i form av opparbeidet egenkapital som er plassert på 
høyrente i Bien Sparebank. 
Med øket husleie ble det nødvendig å øke medlemsavgiften til kr. 2.600 for å dekke 
driftskostnadene. Vinlotteriet bidrar godt på driften. !
Det ble nedsatt en komite for å vurdere nye prosjekter som våre oppsparte midler 
kan benyttes til. I år ble det bevilget kr. 40.000 til vann på Vestbredden. I tillegg 
bevilget klubben kr. 10.000 til guttedagene i Frogner bydel. !
Ny betalingsløsning ved bruk av vipps for mat og loddsalg er tatt i bruk for å 
redusere kontantbeholdninger og rasjonalisere kassearbeidet. Styret vurderer 
ytterligere rasjonalisering da klubbens regnskapsfører har meldt seg ut av klubben 
og det er utfordringer å få rekruttert kasserer.  !
Rekruttering 
En av de viktigste utfordringer for klubben har vært rekruttering av nye medlemmer. 
Tre nye medlemmer har kommet til, hvorav en overføring fra annen klubb. Det er 
gjort en meget bra innsats å få ny medlemmer gjennom annonsering via facebook, 
men uten resultat av medlemsskap. Dessverre har et medlem falt fra og fem har 
meldt seg ut av klubben slik at medlemstallet er 53 og to æresmedlemmer. !
Distriktet  
Fallende medlemstall er felles for klubbene, noe som er utfordrende for de fleste 
klubbene. Tidligere styre har tatt dette opp med Distriktet og andre klubber som en 
felles sak uten at det har medført spesielle tiltak så langt, og det er ikke noe unntak 
det siste året. Årets Guvernør hadde i sin arbeidsplan profilering og synliggjøring av 
Rotary ved bruk av sosiale media, bla facebook.  !
Styret er glad for at vårt medlem Tor Petter Gulbrandsen også har hatt posisjon som 
leder av Distriktets Rotary Akademi. !
Schafteløkken er klubbens møtelokaler  
Møtelokalene våre er sentrale, hyggelige og har parkeringsplasser til fordel for 
medlemmene. Klubben opprettholder leien til tross for økning av leien. 
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Schafteløkken er nå markedspriset og foretrukket, men er den største utgiftsposten 
vi har på driftssiden. !
Klubben og styret har hatt fokus på middagsserveringen gjennom høsten og det ble 
oppfordret til at flere måtte benytte seg av tjenesten hvis den skulle opprettholde 
middagsserveringen. I februar fikk vi beskjed om at middagsserveringen opphørte da 
antall kuverter ikke økte. Istedet spanderer klubben kaffe og kjeks på møtene. !
Fremmøte og engasjement 
Fremmøte noteres, men det lages ingen fremmøtestatistisk. Fremmøtet av klubbens 
53 medlemmer har i snitt vært mellom 20 – 25 medlemmer og ved spesiell 
anledninger/invitasjoner har vi vært godt over 30 med gjester.  !
Våre eksterne besøk har vært godt tilrettelagt. !
Høstfesten og klubbens 30 års jubileum ble avholdt på Schafteløkken 15. november 
med medlemskomiteens som arrangør. Sommerfesten som er avslutning på Rotary 
året ble vellykket avholdt 6. juni i Eva og Pelle sin hage med 38 deltakere inkl. følge 
og gjester ved begge arrangementer. Styret takker Eva og Pelle for gjestfriheten. !
Paul Harris Fellowship  
Ingen tildelinger dette året !!!
2. Rapporter fra komiteer 

!
• Programkomiteen 

 Leder: Kirsten Bugge Thorkildsen 
 Margrete Lied, Finn Bjerke, Arne Elias Corneliussen, Marit B. Kolstadbråten, Sigurd 
 Wisløff, Tor Petter Gulbrandsen, Morten Bjerkan og Olaf Varslot 
 I tillegg har en rekke andre fra OVRK deltatt med innspill og konkrete forslag samt 
 fulgt opp disse.  
  
 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 Rotaryåret høsten 2017 og våren 2018. 
 Vi har hatt flere hyggelige møter på Schafteløkken samt 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. 

 Visjon for programkomiteens arbeid: 
 Foredragsholdere i OVRK skal være ledende aktører og reflektere de strømninger 
 og endringer som samfunnet opplever nasjonalt og internasjonalt.  Vi ønsker også 
 å ha en forankring i lokalmiljøet til OVRK.    
 Målet for Programkomiteen er å ha et ferdig trykket program forut for kommende 
 sesong. Det ligger mye iherdig innsats bak programmet som er avstemt med  
 president før lansering. Programmet skal lanseres høytidelig av president på  
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 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:  

 Kristian Kristiansen (webmaster og nestleder), Ole Lied, Ole Kleppe, Tor Petter  
 Gulbrandsen, Erik Jørol, Kirsten Bugge Thorkildsen (leder av programkomiteen), Per Arild 
 Mørk, og Ole Kleppe. Hilde Sofie Hamre (permisjon fra komiteen), 

 Avholdte møter: 

 Det er avholdt 4 møter i komiteen. Stort sett er disse avholdt på kafe i nærområdet  
 akkompagnert av litt god mat og drikke for den enkeltes regning.  
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 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 og har 
 besluttet at vi ønsker å lære mer om facebookmarkedsføring. Kristian har tatt  
 selvstendige initiativ i denne sammenheng og vært en stor ressurs. På Facebook  
 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. Agnes Beathe har personlig lagt ut for dette ved at hennes kort 
 ligger inne på klubbens Facebook konto. 

 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, etter det er prosjektet  
 videreført med samme budsjett for hvert semester.  

 Vi fremmet 10 av åre egne arrangementer, se liste vedlagt. Resultatet noen av  
 aktivitetene ser dere her på neste side.  

 Vi har totalt fremmet arrangementer for kr. 762,23 hvilket er betydelig under budsjettet 
 på 1.000 kroner pr. semester.  

 Som dere ser nådde 866 personer da vi fremmet foredraget «Robotene kommer» ved  
 Silvja Seres og fikk 30 lenkeklikk. Lavest med kun 86 nådd fikk vi da vi fremmet Marius 
 Mæle - "Bygg en sterk bedriftskultur". Da fikk vi ett arrangementssvar.  

 Totalt har vi mottatt 22 varsler. Blant disse er det varsler om 75 liker klikk, og at mange 
 har delt innleggene våre. Vi har kun mottatt en kommentar i periode. (Personen  
 meddelte at han gjerne skulle vært på møtet om Brexit. I forrige Rotaryår hadde vi en 
 som mente at umoralen rår da vi satt Claes Reksten om Norge som Oljemiljonær på  
 agendaen.) Kommentarer er engasjement og vi skulle gjerne sett flere av disse.  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 I forrige Rotary år (2016/2017) hadde vi for lite fokus på oppfølging av de som kommer til 
 møtene. Vi har jobbet 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. 

 Vi er ikke fornøyd med resultat dette Rotaryåret heller, men noe mer fornøyd med  
 innsatsen. Men skal all aktiviteten vi gjør ha en hensikt, må oppfølgingen fortsatt bli  
 bedre.  

 
 Komiteens medlemmer er også ansvarlig for å skrive referater fra de ordinære  
 klubbmøtene. Dette blir stort sett gjennomført, men det er unntak. Det er skrevet og 
 publisert 33 møtereferater, de fleste med link til foredragsholderens presentasjon, Det er 
 ført referater fra komitemøtene.  

 Webmaster er medlem i komiteen. Hjemmesidene oppdateres løpende. Det gjennomføres 
 en del ekstra arbeid i forbindelse med klubbens jubileum. Det er publisert 46 klubbmøter 
 med til dels omfattende teasere (ingresser) hvorav 10 også er publisert som facebook 
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 arrangementer. Til flere av disse er det i tillegg produsert og distribuert pamfletter for 
 rekrutteringsformål som nevnt. Det er også publisert 24 lystennerinnlegg fra våre  
 medlemmer. Det har også dette Rotaryåret vært vanskelig å få nyheter for publikasjon fra 
 medlemmene.  

 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.  

 Da det til tider er lavt fremmøte har komiteen valgt å teste ut utsendelse av SMS til  
 medlemmene om kommende møte.  Vi tror dette virker på fremmøtestatistikken, men 
 har ikke det faktiske tallet. Det koster ca. 100 kroner pr. møte. Komiteen mener styret 
 bør bevilge disse pengene for å sikre godt besøkte klubbmøter.  

 Komiteen har i tillegg arbeidet med yrkesnettverket da Agnes Beathe hadde påtatt seg 
 arbeidet med dette og ba komiteen om bistand. Agnes Beathe har i tillegg samarbeidet 
 med programkomiteen om dette.  Kommunikasjonskomiteen mener at de samme møtene 
 vi velger å fremme på facebook for gjester bør knyttes til yrkesnettverks møter. Da kan 
 gjester også bli invitert til dette. Møtene bør stå i programmet, annonseres på  
 hjemmesidene våre med tema. Yrkesnettverket bør ta opp temaer som er relatert til 
 temaet på klubbmøtet rett i forkant. Foredragsholder bør inviteres med. Det er  
 nødvendig å leie rom på Shafteløkken. Utover dette er det få eller ingen kostnader  
 forbundet med yrkesnettverket alene.  

 Komiteen har utarbeidet budsjetter for både sitt eget arbeid og yrkesforum som er sendt 
 presidenten for avklaring i styret.  

 Forbedrings- og utviklingsbehov 

 Samarbeidet med medlems- og 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. Kristian gjør mye og en uvurderlig jobb i    
 kommunikasjonskomiteen. Mye faller på ham. Kirsten er uvurderlig i sin bistand til å lage 
 pamfletter mm. Budsjettavklaringer er vesentlig om komiteen skal få gjennomført sitt 
 arbeid på en god måte. Det gjelder også arbeidet med yrkesnettverk. 

 Interesse for og kompetanse om kommunikasjonsarbeid og ikke minst sosiale medier er en 
 fordel å ha blant komiteens medlemmer. 

!
!
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Vedlegg 1. Publiserte innlegg Rotaryåret 2017-2018 

!  

!
• Medlemskomiteen 

Leder: Per Gustav Lindeberg !
 Medlemmer: Eva Fosse (viseformann), Anne Marie Hadenius, Per Arild Mørk, Liv 
 Heen Lied, Bjørg Høie, Kirsti Storhaug, Ditlef Martens og Audun Bell. Komiteen har 
 hatt 4 møter og en del kommunikasjon på mail.  
 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: !
 Jublieumsfest (tidligere høstfest eller lutefiskfest)  
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 Dette er en årlig fest på nærmeste onsdag til klubbens stiftelsesdato 23.  
 november. I år var klubben 35 år og det ble besluttet å lage en skikkelig  
 jubileumsfest. 
 Festen ble holdt på Schafteløkken onsdag 15. november, menyen var forrett  
 laksepate, hovedrett hjortefilet. Kakebuffet til dessert. Nok av vin til alle. Vi  
 hadde pianomusikk før og under middagen. Prisen var kr 500 pr kuvert.  
 Påmelding og fremmøte var akseptabelt, 54 personer meldte seg på. 17 ektefeller 
 var med. Bra, men vi kunne kanskje håpe på noen flere i en klubb med over 50 
 medlemmer. !
 Pål Troye var leid inn som konferansier, han var underholdende og fikk opp  
 stemningen. Ved bordet var det flere taler og morsomme innslag. Etter maten var 
 det dans med Yanus orkester. De spilte musikk som passer for oss. Swingjazz,  
 mange var på golvet og svingte seg.  
 Etter vår mening var festen vellykket og stemningen var god.  
 Før festen evaluerte vi flere andre lokaler, men endte på Schafteløkken. I ettertid 
 mener vi at det var en riktig avgjørelse. !
 Juleavslutning er siste onsdagsmøte før jul. 
          Opplegget i 2017 var som før med julekake og gløgg. Også i år hadde vi leid inn  
          pianospiller. Det får opp julestemningen. Kveldens foredragsholder var vår egen  
          Tor Petter. Han underholdt oss med holdt et flott foredrag, «Anekdoter,  
          opplevelser og litt selvinnsikt etter et langt arbeidsliv»  !
 Sommeravslutning i Evas hage. 
 En vellykket fest, i år med samme meny og opplegg som i fjor, reker og hvitvin. 34 
 påmeldt. 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  selv om alle fikk drikke og spise alt det de ville.  !
 2. Komiteen har ansvar for rekruttering  
 Her har det ikke vært like godt resultat. Men vi har drevet litt akkvisisjons  
 arbeide, 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. Vi gjennomførte i vår en spørreundersøkelse blant medlemmene, frøst og 
 fremst for å få innsikt i hva medlemmene syntes var viktigst med klubben. Det ga 
 et lite klart svar. Mange unnlot å svare og svarene sprikte. Men alle mente gode 
 foredrag og diskusjoner var viktig. Da er det viktig med godt fremmøte. Det som 
 synes å gi best respons og fremmøte er reklame og PR før gode og kjente  
 foredragsholdere, dette omtales spesielt i neste avsnitt. 
 Komiteen tror også at klubbmøtene taper på at matserveringen er borte. Den  
 førte til at mange, selv om de ikke skulle spise kom tidligere på møtene enn de nå 
 gjør. Man visste at det var hyggelig prat og aktivitet på klubbmøtene fra 1645. Det 
 er borte nå, flere av medlemmene kommer nå fra 1715 og utover.  
 Vi er blitt mindre sosiale etter at maten forsvant.  !
 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. !
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 Opptakssermoni 
 Medlemskomiteen har ansvar for å gjennomføre en verdig opptaksseremoni av nye 
 medlemmer. Der har vi en rutine som er beskrevet i vår håndbok.  !!

• Organisasjons- og Økonomikomiteen 
Leder: Per Arild Mørk !
Komiteens 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 og benyttet alle klubbens medlemmer som har hatt 
anledning til å stille som møteansvarlig.  Komiteen har hatt ansvar for å 
organisere møter høsten 2017 og våren 2018. Siste møte var 13. juni med 
guidet tur i Frognerparken med kun 3 deltakere. !
• Vedlikehold av klubbens håndbok; det er ikke gjort noen oppdateringer. !
• Lystenner listen; funksjon er blitt godt ivaretatt av Eva Fosse. 
  
• Inntektsbringende aktiviteter; på ordinære møter har det blitt solgt middag 
frem til februar 2018 som ble avviklet pga for få solgte. Loddsalg til vinlotteri 
på hvert møte har vært inntektsbringene.    !!

3. Rapporter fra prosjekter 
!

3.1. Vannprosjekt til skolebarn på Vestbredden, Palestina !
 Prosjektleder: Bjørn Hagen 
 Vannprosjektet til skolebarn på Vestbredden, Palestina ble valgt av OVRK sitt styret etter 
 flere mulige prosjekter i D2310 inkl. tre prosjektforslag fra egne medlemmer fremlagt og 
 prioritert av klubbens prosjektgruppe. Det ble vedtatt å støtte prosjektet med 40.000 kr. !
 Målsettingen med prosjektet er å øke sikker vanntilførsel til 50 skoler i syv distrikter på  
 Vestbredden i Palestina, og å forbedre elevenes bevissthet angående personlig hygiene som 
 vil bidra til redusert fravær pga sykdommer relatert til dårlig vannkvalitet. Eksisterende  
 vannforsyning vil bli forbedret og nye vanntanker blir anskaffet til nytte for 20,200 studenter 
 og 1,122 lærere.  !
 Finansieringen er sikret med et stramt budsjett på USD 66,750 fra flere kilder kort  
 oppsummert: !
 * Rotary klubber i Ramallah og East Jerusalem   USD  2,000 
 * To bedrifter, Palestina      USD  2,000 
 * RK Buxtehude, Tyskland      USD   5,500 
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 * RK Bekkelaget, OVRK og Hokksund RK    USD 11,800 
 * D2310        USD   9,000 
 * Kirkens Nødhjelp, Norge og Danmark    USD 10,000 
 * The Rotary Foundation (TRF)     USD 26,450 !
 Som meddelt styret tidligere har det tatt lang tid å få prosjektet på plass, ikke minst pga  
 byråkratiske rutiner fra TRF og urolighetene i Palestina, men før sommerferien ble en  
 omforent MOU dvs. Memorandum of Understanding underskrevet av de tre partnerne  
 Utdanningsministeriet på Vestbredden, RK Ramallah og RK Bekkelaget med hvert sine  
 ansvarsområder og godkjent av TRF. !
 Det siste som ikke kommer på plass før etter sommerferien i Norge og Palestina men er i 
 prosess, er mottakelsen av de lovte midlene fra D2310 og Kirkens Nødhjelp. Når dette er i 
 orden vil prosjektet som er godt planlagt og klart, bli startet offisielt og etter hvert rapportert 
 på. !!

3.2.Turkameratene 
Prosjektleder er Haakon Eriksen Haraldsrud. 
Interesserte medlemmer besøker jevnlig beboere på Frognerhjemmet for 
samtaler og noen tas med på turer i Frognerparken, et lite kostnadskrevende 
prosjekt som beboere og ledelse på Frognerhjemmet setter stor pris på.  
Frognerhjemmet skal nedlegges og klubben må finne annen aktivitet !

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. Klubben strever med å få medlemmer til å stille opp i prosjektet og 
spesielt der man må håndtere betalingsterminaler og datasystemer for utlån. 
Inntekt i september 2017 var kr. 6.750,- !

3.4.Nettverk for yrkesaktive 
Agnes Beathe Streen Fosse har ledet nettverket, se kommentarer under 
komkom rapporten. Det har ikke vært avholdt noen nettverksmøter i perioden 
2017/2018. Vår klubb har en utfordring med stadig færre yrkesaktive og 
distriktet har tidligere prøvd med morgenmøte uten det store hellet. !

3.5.Prosjektkomite 
Forrige styre nedsatte en gruppe 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. !
Et utvalg ble sendt til alle medlemmer med kommentarer en avstemning/
avklaring blir gjort på Årsmøtet om/hvilke(t) prosjekt(er) klubben skal 
involvere seg i Vannprosjekt til skolebarn på Vestbredden, Palestina ! !!
Britt H. Sunde Trondsen Bjørn Hagen    Anne Gunn Søby 
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President    Past President   Sekretær !
Olaf Varslot   Anne Heimdal 
Innkommende President Kasserer    ! !!!!!!
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