
l. Styret, komiteer og møter 

Styret har i Rotaryåret bestått av 

SKØYEN ROTARY KLUBB 

Årsmelding 1995 - 96 

President Ola Lundgaard 
Visepresident Petter Rasch 
Sekretær Thor Pettersen 
Visesekretær Otto R Foss 
Kasserer Berit Matheson 
Past president Jens-Georg Engeness 

Det har vært avholdt 8 styremøter, 4 i det første halvår og 4 i annet halvår. Komiteformennene deltok på 2 møter 
og orienterte om komiteenes virksomhet. 

Komiteene har hatt følgende formenn 	 KJubbtjenesten: Petter Rasch 
Yrkeskomite Karl Erik Lindberg 
Samfunnskomite Sturla Eidsgaard 
Internasjonal k. . Audun Bell 
Programkomite Eva Fosse 
Vennskapskomite Eivind Bordewick 
Informasjonskom. : Lars Bull Berg 
Medlemskomite : Bjørn Søsveen 

2. Medlemsutvikling 

Pr. 1. juli, 1995 hadde klubben 59 medlemmer. I løpet av Rotaryåret har 2 medlemmer meldt seg ut, og 3 
medlemmer er avgått ved døden. 4 nye medlemmer er innmeldt, således at medlemstallet pr. 30juni, 1996 er 58 
Gjennomsnittsalderen i klubben ligger nå på 60 år. 

3. Medlemsmøter 

Det har vært avholdt medlemsmøter hver onsdag, unntatt onsdag før Skjærtorsdag. 
Møtene har vært avholdt på vårt faste møtested, Schafteløkken, bortsett fra 4 møter som ble holdt utenfor huset. 
Norpapp Industrier ble besøkt på høsten. Tinghuset, samt den russiske og kinesiske ambassade, var vertskap på 
våren. Fremmøteprosenten for hele året har vært 65 % Tilbakegangen fra året før(69%) skyldes et statistisk 
etterslep fra juli måned, og gir ikke noe reelt bilde av fremmøtet i klubben. På en rekke møter har 
fremmøteprosenten vært over 70 I 

4. KJubbens aktiviteter 

Våre nåværende lokaler på Schafteløkken fungerer meget bra og passer til klubbens størrelse 
Cateringen er tilfredsstillende, og de fleste medlemmer er tilfreds med mat og servering 
Styret vedtok tidlig på høsten at vi skulle gjennomføre Shalom/Salam - programmet nok en gang 
Ansvaret for prosjektet ble overlatt internasjonal komite under ledelse av Audun Bell. 
I samarbeide med sommerskolen ble 12 studenter invitert, 6 fra Israel og 6 fra Palestina. Studentene ankom 
21 juni og de har hatt et givende opphold i Norge 
Klubben har hatt en rekke interessante foredragsholdere i løpet av året. Temaene har variert fra Bahai religion til 
verftsutbygging i Tyskland, og fra Sigrid Undset til næringsbygg på Skøyen. Både egne medlemmer og gjester har 
deltatt med betydelig engasjement i debattene etter foredragene Ofte har engasjementet vært så sterkt at det har 
vært problemer med å overholde den faste møtetiden 
l l.oktober hadde vi besøk av distriktsguvernør Arnfmn Sæther. I sin hilsen la han sterk vekt på forpliktelsene ved 
å delta i en Rotary klubb, og minnet om at klubbene skal være noe mer enn foredrags- og selskapsklubber. 
Guvernøren ba klubb-ledelsen om å benytte det administrasjonsapparat distriktet har til støtte for klubbenes 
virksomhet. 
På vårparten ble det vurdert å søke om guvemømominasjon fra vår klubb for rotaryåret 1998/99. 



3 kandidater viste sin interesse, Men etter nærmere drøftelser sto vi igjen med 1 kandidat, Johan Gerhard 

Lorange, som ble innstilt etter enstemmig vedtak i klubben, 

På møtet 8,mai, med nominasjonskomiteen i distrikt 2310 tilstede, ble Johan Gerhard nominert, 


Vår klubb har ikke tidligere innstilt noen kandidat til guvernørnominasjon Styret hadde således ikke noen 

presedens ved behandling av denne sak , Fra ett medlem ble det fremført at korrekt behandling av guvernørsaken 

ville ha vært å rette en forespørsel til samtlige past presidents for å undersøke interessen for guvernøroppdraget. 

Deretter burde saken vært lagt frem for medlemsmøtet for eventuell votering, dersom det var flere kandidater. 

Denne alternative vurdering av guvernør-innstillingen ble forelagt medlemsmøtet 


5, Komite-arbeidet 

Programkomiteen gjorde igjen en god innsats og skaffet oss et interessant og variert program, 

Vennskapskomiteen arrangerte lutefiskaften på Engebret 1111 og festaften i Militære Samfunn 10/2, 

Det planlagte besøk fra Langelinie Rotary Klubb ble ikke gjennomført på grunn av sviktende interesse fra dansk 

side, 

Samfunns komiteen gjorde en innsats for å selge bilder av kunstneren Gino Scarpa til inntekt for et prosjekt i 

Afrika, Nok en gang ble det konstatert at kunstsalg ikke er lett Med en liten tilleggsbevilgning fra styret ble 

kr,3000,- tildelt Afrika-prosjektet 

Samfunnskomiteen arbeidet også med en innsamling av brukte briller og telefaxer, og gjennomførte som tidligere 

tiltak for eldre i Smestad/Skøyen området. 

Yrkeskomiteen foretok en undersøkelse blant medlemmene om problemer i forbindelse med skifte av jobb, 

Materialet ble presentert for klubben i et eget møte og fanget betydelig interesse, 

Medlemskomiteen har administrert det krevende arbeidet med medlemsregistrering, gjestemouak, inkasso, 

innkjøp etc, 

Informasjonskomiteen har redigert Skøyen Rotary Bulletin , En fin innsats ga igjen et godt organ med levende 

kommentarer til klubbens virksomhet. 


6, Representasjon 

I forbindelse med St.Petersburg Rotary Klubbs 5 års jubileum ble vår klubb representert ved Lars Bull Berg, 


~~SIO'~~~~ 
Ola Lundgaard, president 1995/96 


