
 

Årsberetning 2018–19 
 

Oslo Vest Rotary Klubb 

Årsmøte 11. september 2019 

 

Forbedre - Forenkle - Forene – Forynge – Formidle 

1. Styrets sammensetning og arbeid 
2. Komitérapporter 
3. Be the Inspiration 

4. Oppsummering 

 
 

 



. 

Oslo Vest Rotary Klubb, Årsberetning 2018-19                                                     2   
                                                                                 
 

1. Styrets sammensetning og arbeid 

 

Styret har bestått av: 

President:       Olaf Varslot  

Past president:      Britt Helene Sunde Trondsen 

Innkommende president:    Tor Petter Gulbrandsen 

Sekretær:       Anne Gunn Søby 

Kasserer:       Britt Helene Sunde Trondsen 

Styremedlem:      Erik Jørol 
 

Klubbroller: 

CRFC/Rotary Foundation repr: Tor Petter Gulbrandsen 

CYEO/ungdomsutveksling:   Erik Jørol 

CICO/ webmaster:    Kristian Kristiansen 

Lystennerlisten:     Eva Fosse 

Revisor:       Bjørn Arild Søsveen  
 

Komiteledere: Kirsten Bugge Thorkildsen, Agnes Beathe Steen Fosse,  

Per Gustav Lindeberg og Per Arild Mørk. 
 

Styret har hatt 6 møter, alle på Schafteløkken. Styret har hatt fokus på 

kontinuitet, og på nyskapning og aktivitet som strekker seg utover Rotaryåret.  

4 F’er er utvidet til 5 F’er: Forbedre - Forenkle - Forene – Forynge – Formidle. 

 
 

Organisasjon, økonomi, regnskap 
    

Klubben har solid økonomi. Regnskapsrutiner og kontanthåndtering er 

forenklet, hvilket gjør det enklere å være møteansvarlig. Møteansvar 

har vært forbilledlig organisert av komiteleder Per Arild. En ordning 

med påminnelse om forestående møteansvar vurderes innført.  

Det oppfordres til bruk av Vipps til Tigris og loddsalg, og et snarlig 

siktemål bør være kontantfri klubb.  

Lystennerlisten inkl. påminnelser er ivaretatt av Eva (Fosse).  
 

Oslo Vest Rotary har gitt bidrag til Vannprosjekt Vestbredden, ‘Gutte-

/jentedagen’, Oslo International Rotarys studentprosjekt i Bangladesh, 

og til Rotary Foundation, som omfordelte midler via NORFO.  

15.000 kr overføres til ungdomsutveksling 2019-20. Det er avsatt 

60.000 kr over en treårsperiode til yrkesnettverk og rekruttering.   
 

 

Rekruttering 
 

OVRK hadde 52 medlemmer pr 30.6.19. Klubben har fått 6 nye medlemmer i  
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2018-19. I samme 

periode har 5 medlem-

mer sluttet og ett 

medlem er gått bort.   

Klubben har to æres-

medlemmer, Einar 

Vannebo og Rajendra 

Kumar Pachauri. 
6. februar 2019 

 

Distriktet    
 

Tor Petter (Gulbrandsen) har hatt sentrale roller i D2310, som District Trainer, 

Rotary-akademiet og i lederprogrammet Rotary Leadership Institute (RLI). 

Gisle (Hollekim) har gjennomført RLI-programmet, Cecilie (Lied) er i gang.   
 

Møtelokaler      
 

Schafteløkken er klubbens hyggelige og hensiktsmessige møtelokale, sentralt 

lokalisert i Oslo Vest. Husleien er den største utgiftsposten på driftssiden.  

En arbeidsgruppe, Morten (Bjerkan) og Erik (Jørol), har vurdert alternative 

muligheter. Det har vist seg krevende å finne like egnede lokaler.  
 

Fremmøte og engasjement   
 

Det har vært avholdt 16 klubbmøter i høstsemesteret og 17 møter i vår-

semesteret. To møter har vært fellesmøter med Oslo International Rotary Club. 

Ett klubbmøte var lagt til Madserudhjemmet, hvor beboer Ingolf var 

foredragsholder. Han deltar også i prosjekt Omsorgskameratene, og har 

sammen med en annen beboer gjestet klubben på Schafteløkken.  

Fremmøtet har i snitt vært 20 – 25 medlemmer; gjennomsnittlig 1-2 gjester pr 

møte. Det føres fremmøte-

protokoll, men ingen 

fremmøtestatistikk. 
 

Høstfesten ble holdt på 

Schafteløkken 21.november med 

medlemskomiteen som 

arrangør, og med inviterte 

gjester fra OIRC.    
 

 

Sommerfesten fant sted i Evas hage 5. juni, og var en hyggelig avslutning på 

Rotaryåret. En stor takk til Eva og Pelle.  
 

https://medlemsnett.rotary.no/member/16897/view
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2. Komitérapporter 

Programkomitéen v/leder Kirsten Bugge Thorkildsen 
 
Komitémedlemmer: 
Kirsten Bugge Thorkildsen, Margrethe Lied (nestleder), Morten Bjerkan,  

Arne Corneliussen, Cecilie Lied, Finn Bjerke, Sigurd Wisløff, Hildegunn Bomnes, 
Berit Eva Burkow, Ursula Småland Goth. 

 
Programkomiteen har jobbet godt, hektisk, energisk og fleksibelt. 
Komiteen har hatt noen fysiske møter samt jobbet elektronisk på mail. 

Takk til alle i programkomiteen samt til resten av de flotte engasjerte 
medlemmer som har kommet med tips til oss. 

 

Høst og vårprogrammet: 
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Organisasjons- og økonomikomitéen v/leder Per Arild Mørk 

 

Komitémedlemmer: 

Per Arild Mørk, Knut Søraas, Karl Stenhagen, Nils Grøholdt, Torleif Hauge,  

Bjørn Arild Søsveen,  Gunnel Wullstein, Haakon Eriksen Haraldsrud,  

Harry Rødner, Ditlef Martens, Olav Asgard, Sergei Burkow.  

Se del 1, avsnitt Organisasjon, økonomi, regnskap. 

 
 

 

Kommunikasjonskomitéen v/leder Agnes Beathe Steen Fosse 

a) Komitémedlemmer: 

Agnes Beathe Fosse, Kristian Kristiansen (nestleder), Ole Lied, Tor Petter 
Gulbrandsen, Erik Jørol, Kirsten Bugge Thorkildsen, Pål Arne Næss. 
I prosjekt yrkesnettverk deltar alle i kommunikasjonskomiteen forsterket med 
Nils Grøholdt og Per Gustav Lindeberg.  

b) Avholdte møter 
Det er avholdt 5 ordinære møter i komiteen. Utover dette har komitéen engasjert 

seg i etablering av yrkesnettverk etter at prosjektet ble vedtatt av klubben. 
Dette er eget agendapunkt på komiteens møter. 

c) Resultater  

Komiteen har primært markedsført utvalgte møter for å skape interesse hos 
mulige medlemmer. Til dette har Facebook blitt brukt. Vi har fremmet følgende 
arrangementer: 

 26. februar 2019. Anne Catrine Sakseide - «Konflikter, mobbing og 

trakassering i arbeidslivet. Rekkevidde 1213 personer. Frekvens 1.37. 15 
arrangementssvar. 21 lenkeklikk. 1 innleggs delinger. 4 innleggs reaksjoner. 

Pris: kr. 281,81 
 14. november 2018. Idar Kreutzer – «Grønn Konkurransekraft». Rekkevidde 

1858 personer. Frekvens 1.62 . 18 lenkeklikk. 1 innleggs deling. 4 innleggs 
reaksjoner. Pris: kr. 300.00 

 4. oktober. 2018. Tor Mørseth – «Et digitalt Norge – utfordringer og 

muligheter. Rekkevidde 696 personer. Frekvens 1.57. 5 arrangementssvar. 9 
lenkeklikk. Pris: kr. 296,08 

Totalt har vi fremmet innlegg for kr. 878.00. 

Vi har ikke tatt i bruk LinkedIn eller Twitter som tidligere diskutert. Komiteen 

skriver også referater fra medlemsmøtene som publiseres på klubbens 
hjemmesider, sammen med foredragsholders presentasjoner hvis vi får tillatelse 
til det. Webmaster publiserer også lystennerinnlegg på klubbens hjemmesider. 
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Planer for iverksettelse av etablering av yrkesnettverk er diskutert, men planene 

er ikke ferdigstilt og derfor ikke iverksatt. Programkomiteen har tatt initiativ til 
en undersøkelse blant tidligere medlemmer for å kartlegge om det er mulig å 

finne ut hvorfor de har meldt seg ut, og legge grunnlag for å finne tiltak både for 
å beholde medlemmer og rekruttere nye. Resultatet er diskutert med 
kommunikasjonskomiteen, og komiteene har sammen lagt frem resultatet for 

klubbens medlemmer. Det arbeides videre med dette som underlag i prosjekt 
yrkesnettverk. 

d)    Forbedringsbehov 

Det må utarbeides en kommunikasjonsstrategi, og denne må forankres i de mål 
vi arbeider for når det gjelder klubbutvikling, inkludert rekruttering og 

nyetablering. Komiteen mener at de tiltak som gjøres for å invitere interessenter 
til klubbmøter ikke medfører ønskede resultater. Kommunikasjonen må også 
være realistisk i forhold til det klubben faktisk tilbyr sine medlemmer i møter, 

prosjekter mm. Komitéen vil ta initiativ til møte om kommunikasjonsstrategi i 
kommende rotaryår, og vil diskutere med presidenten hvem som bør være med 

på et slikt møte. Ikke alle møter er referert, dette kan bli bedre. 

 
 
 

Medlemskomitéen v/ leder Per Gustav Lindeberg 
 
Komitéens medlemmer: 

Per Gustav Lindeberg, Eva Fosse (nestleder), Liv Heen Lied, Anne Marie 
Hadenius, Bjørg Høie, Kirsti Storhaug, Arvid Stordahl, Percy Nguni, Iolanta 

Johansen, Per Arild Mørk, Audun Bell.  

Komiteen har hatt 5 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: 

Høstfesten (tidligere lutefiskfest) 

Dette er en årlig fest på nærmeste onsdag til klubbens stiftelsesdato  
23. november. Årets fest ble holdt på Schafteløkken onsdag 21. november. 
Menyen var stående buffet, mye god mat fra Lailas kjøkken. Man gikk til bordet 

og forsynte seg, det førte til litt bevegelse. Kakebuffet til dessert. Vi hadde 
pianomusikk før middagen. Prisen var kr 375 pr kuvert.  

Vi har også de siste årene laget bordplan, alle påmeldte blir plassert sammen 
med noen vi tror de passer sammen med. Vi inviterte også medlemmene i Oslo 

International Rotary Club.  

Påmelding og fremmøte var noe lavt, til sammen 33 personer meldte seg på. Vi 

kunne kanskje håpe på noen flere i en klubb med over 50 medlemmer. 
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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, stemningen var god.  

Juleavslutning, siste onsdagsmøte før jul 
Opplegget i 2018 var som før, med julekake og gløgg. Også i år hadde vi leid inn 

pianospiller. Det får opp julestemningen. Kveldens foredragsholder var tidligere 
biskop Gunnar Stålsett.  

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 og 
servering etc. er populært og billigere. Pris kr 250 pr person. Festen gikk likevel 

med overskudd, selv om alle fikk spise alt det de ville. Musikk var leid inn til å 
spille en time i starten, mingletimen. Det gir god stemning fra starten. Nytt av 
året var quiz. Bordene konkurrerte om 20 Oslospørsmål. Folk ble veldig ivrige, 

dette var meget populært.  

2. Komiteen har ansvar for rekruttering 

Her har det ikke vært like godt resultat. Vi har drevet litt akkvisisjonsarbeid, 
først og fremst ved å oppfordre medlemmene til å ta med venner. Klubben vår er 

populær i Rotary. Hvert år får vi to til tre overganger til oss fra andre klubber.  

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 

16.45. Det er borte nå, flere av medlemmene kommer nå fra 17.15 og utover. Vi 
er blitt mindre sosiale etter at maten forsvant.  

Reklamering i digitale media av spesielle møter 
Dette nevnes, selv om det ikke er vår komites idé eller opplegg, men vi deltar 

med innspill. Vi har tro på dette. Initiativtaker er kommunikasjonskomiteen.  
Vi tror vårt beste rekrutteringsmiddel er å be med gjester på gode møter. 

Opptakssermoni 
Medlemskomiteen har ansvar for å gjennomføre en verdig opptaksseremoni av 

nye medlemmer. Der har vi en rutine som er beskrevet i vår håndbok.  

Blomster ved merkedager 

Komiteen har ansvar for at medlemmer ved merkedager får en blomst. Rutinen 
der er nå blitt at aktuelle datoer fordeles til komitemedlemmer ved årets 

begynnelse. Blomster blir overrakt ved personlig fremmøte.  

. . . . . 
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3.     BE THE INSPIRATION 
 
3.1.  Prosjekter – tiltak – aktiviteter – samhandling 
3.2. Med fokus på klubbutvikling 

3.3. Inspiration Fosters Interaction 

3.4. Markedsdag 2018 

3.5. Arenaer, møteformer 

3.6. Omsorgskameratene 

3.7. Vannprosjekt på Vestbredden 

3.8. Boklisten/Søraas Bok 

3.9. My Rotary 

3.10. Ungdomsutveksling 

3.11. ‘TP for DG’  

3.12. ‘When Mastery Counts’ 

3.13. Nettverk for yrkesaktive 

3.14. ‘Reunion’ 

3.15. The Rotary Foundaton 

3.16. De usynlige barna 

3.17. Joint meeting 

3.18. St Petersburg Rotary Club – OVRK 

3.19. Supporting agricultural students in Bangladesh 

3.20. Logo 

3.21. Hva nå OVRK ? 

3.22. Markedsdag 2019 

3.23. Enslige mindreårige asylsøkere 

3.24. Mentorprosjekt   

3.25. Presidentforum - erfaringsoverføring  

3.26. Ungdommeliggjør Oslo Vest Rotary! 
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3.1.  PROSJEKTER – TILTAK – AKTIVITETER – SAMHANDLING 
 
KPM 2018-19 har vært veiledede for klubbens arbeid gjennom året:  
 

 
                                                                                                                    1 - Forbedre,  2 - Forenkle,  3 - Forene,  4 -Forynge, 5 - Formidle 

 

Prosjekter, tiltak, aktiviteter og samhandling er gjennomført i tråd med 

føringer og vedtak gjort på årsmøtet, i budsjettvedtak, klubb- og styremøter.   

 

3.2. Med fokus på klubbutvikling, 2018-19 
 

Klubbens planer og mål for Rotaryåret ble presentert av innkommende president på 

klubbmøtet 2.5.2018,  Med fokus på klubbutvikling. 

Distriktsguvernør Svein Eystein Lindberg var invitert til årets første møte 22.august 

for å presentere distriktets mål og strategier.  

Distriktsguvernør, ass. guvernør, komiteledere og styret deltok på formøte, hvor et 

sammendrag av klubbens planer og mål ble presentert:    

Omdømmebygging–prosjekter–tiltak–aktiviteter–samhandling  

 

 

http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180629%20OVRK%20KPM%202018-19.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180822%20Velkommen%20til%20klubbmote.pdf?context=mosdoc
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... og «komprimert» i limerick-format: 

Nå er det tid for å starte 

et Rotaryår for de smarte 

Vi gleder oss til 

et program uten dill 

som vil utfordre tøffe og 

sarte. 

 

 

«Inspirasjon skaper idéer» 

det er mitt motto som leder 

Å jobbe lokalt  

er viktig totalt 

slik at Rotary fremstår med 

heder. 

 

 

Tildeling av verv bør rotere 

slik at jobbene deles på flere. 

Komitéene blir bra 

når vi sammen kan dra 

      Tenke nytt, tenke stort,  

      Jobbe jevnt, jobbe fort 

slik vil Rotaryånden florere. 

 

Sentrale tema har vært omdømmebygging, åpenhet og delaktighet:  

IDENTITET 

- samfunnsnyttige bidrag 

- stolthet over medlemskap  

SYNLIGHET 

- øke kunnskap om Rotary blant ungdom  

ÅPENHET 

- øke kunnskap om Rotary i vårt nærområde  

INTEGRITET 

- har klubben en rolle i vårt nærområde?  

- har klubben en verdi for lokalsamfunnet? 

 

 

3.3. Inspiration Fosters Interaction 
Samhandling Oslo International RC – Oslo Vest RK          

Klubbene har gjennomført flere fellesarrangementer: 

- Felles klubbmøte 29.8.18 på Schafteløkken.  

Tema: Om OIRC v/ President Robert Laan  
 

- Felles promotering av ROTARY på Markedsdagen i Bogstadveien 8.9.2018, i 

samarbeid med Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening. 

Rotary Norden dekket arrangementet med artikkelen Midt i markedsmylderet.  
 

- OVRKs høstfest ble arrangert  21.11.2018 på Schafteløkken, med inviterte gjester 

fra OIRC.  
 

- Felles klubbmøte/sosialt arrangement OIRC-OVRK, 13.3.2019 på Schafteløkken. 

Joint meeting / "Multi Culti Food Festival", til inntekt for OIRCs studentprosjekt i 

Bangladesh. 
 

 

http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363%23.XEANcFVKjIU
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180908%20Bogstadveien%20i%20Rotary%20Norden%206%2018.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/396%23.XD4VgFVKjIU
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/409%23.XJlHNlRKjIU
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3.4. Markedsdagen, Bogstadveien 8. sept 2018 
 

 

Prosjektleder: Cecilie (Heen Lied). 

Markedsdagen er Bogstadveien og Majorstuen Næringsforenings promotering av 

Bogstadveien som handlegate, en dag hvor gaten stenges og er bilfri.  

Oslo Vest Rotarys medlemmer deltok med et betydelig antall frivillige på stand på 

Markedsdagen, og synliggjorde Rotary og OVRK i gatebildet, med spesielt fokus på 

rekruttering av unge voksne til medlemskap i Rotary.  

Profileringen  skjedde i samarbeid med Oslo International Rotary Club.  

Kontaktpersoner: Cecilie (Heen Lied), Liv (Heen Lied), Ole (Lied), Robert (Laan). 
 

 

3.5. Nye arenaer og alternative møteformer 
 

- Sigurd (Wisløff), Eva (Fosse) og Morten (Bjerkan) har sett på mulighetene for å 

gjenoppta middagsservering før møtene, bl.a. gjennomført spørreundersøkelse 

blant medlemmene. Tiltaket er lagt til side av økonomiske grunner, etter at flere  

alternative løsninger er vurdert.  

- Forslag om å møtes på nærliggende restauranter i etterkant av  klubbmøter er 

realisert, med Kristian (Kristiansen) som koordinator.   

- bruk av kulturlos og limericks er utprøvet. 

 

3.6. Omsorgskameratene på Madserudhjemmet 
 

Prosjektleder: Haakon (Eriksen Haraldsrud) 

Oslo Vest Rotary Klubb har i mange år drevet prosjekt TURKAMERATENE på 

Frognerhjemmet, et opplegg med spaserturer/rullestolsturer, turer på kafé, 

http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363%23.XEANcFVKjIU
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180908%20OVRK%20pa%20Markedsdagen%20ny.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/365%23.XD4P81VKjIU
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kjøpesenter, konsert etc. Tiltaket er flyttet til Madserudhjemmet, og har fått navnet 

OMSORGSKAMERATENE. Rotarymedlemmer møter beboere for samtaler på 

Madserudhjemmet og turer i Frognerparken. Beboere kan oppleve tilhørighet til 

nærmiljøet og glede seg over samfunnsaktiviteter rundt seg. Nærhet til  

Frognerparken er en naturlig ramme for prosjektet.   

Kontaktpersoner: Haakon (Eriksen Haraldsrud), Karl (Stenhagen), Per Arild 

(Mørk), Ditlef (Martens). Samarbeidspartner: Skøyen Inner Wheel. 

 

3.7. Rent vann til skoler på Vestbredden 
 

Prosjektleder: Karl (Stenhagen)  

Vannprosjekt til skolebarn på Vestbredden startet opp høsten 2018, og er støttet 

med 5.000 kr i 2018-19. Målsettingen med prosjektet er å øke sikker vanntilførsel 

til 50 skoler på Vestbredden i Palestina, forbedre elevenes bevissthet til personlig 

hygiene, og bidra til redusert skolefravær pga sykdom relatert til dårlig 

vannkvalitet. Eksisterende vannforsyning vil bli forbedret. Nye vanntanker blir 

anskaffet til nytte for vel 20.000 elever og 1.100 lærere.  

Finansieringen er sikret med bidrag fra flere hold:  

Rotary klubber i Ramallah og Øst Jerusalem, RK Buxtehude Tyskland, Bekkelaget 

RK, Hokksund RK og Oslo Vest RK, D2310, Kirkens Nødhjelp og TRF.  

Bekkelaget og Oslo Vest RK besøker prosjektet høsten 2019 for å vurdere 

fremdriften (Tor Petter og Harry). Reisen skjer for deltakernes egen regning.  

 

3.8. Boklisten/Søraas Bok – videregående skoler 
 

Prosjektleder: Knut (Søraas) 

Formidling av skolebøker på videregående skoler i regi av boklisten.no  har vært en 

av klubbens inntektskilder. Det må påregnes lavere inntekter fremover, i takt med 

økende digitalisering.   

 
3.9. Training Programs - My Rotary 
 
Linken henter opp kortfattet informasjon for 1:1 veiledning i bruk av  
My Rotary  og medlemsnett.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/190504%20Omsorgskameratene.pdf?context=mosdoc
https://www.noblad.no/mittnoblad/vann/nodhjelp/rent-drikkevann-takket-vare-bekkelaget-rotary/s/5-56-124539
https://www.boklisten.no/welcome
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180822%20Velkommen%20til%20klubbmote.pdf?context=mosdoc
https://www.rotary.org/en
https://medlemsnett.rotary.no/
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3.10. Ungdomsutveksling - videregående skoler 
 

Knut (Søraas) og Tor Petter (Gulbrandsen) har besøkt Treider videregående skole 

og informert om RYLA og ungdomsutveksling.  

  

Klubben har én utvekslingsstudent til  

Australia kommende Rotaryår. 

CYEO/kontakt ungdomsutveksling: Erik (Jørol). 
 

 

3.11. ‘TP for DG’  
 

Oslo Vest RK lanserte TP som kandidat til guvernørvervet 2021-22, og med 

tilhørende delansvar for OVRK på PETS og Distriktskonferansen.  

 

3.12. ‘When Mastery Counts’ – Ungdomshelse 
 

Gutte- og jentedagen på Chateau Neuf i 2018 er en videreutvikling av  

Guttedagen i 2017, i regi av Frogner helsestasjon og med støtte fra Oslo Vest Rotary 

Klubb og Mental Helse Ungdom. OVRKs bidrag var 10.000 kr. 

 

3.13. Nettverk for yrkesaktive 

 

Prosjektleder: Agnes Beathe (Steen Fosse). 

Yrkesnettverket har hatt møter i etterkant av klubbmøter, og med fokus på 

rekruttering av yrkesaktive medlemmer.  

Et sentralt tema har vært bærekraftig utvikling, jf klubbmøte 14.11.18 med 

foredragsholder Idar Kreutzer, og påfølgende nettverksmøte.  

Kontaktpersoner: Agnes Beathe, Per Gustav, Cecilie, Nils og Haakon. 

 

3.14. ‘Reunion’  
 

Tidligere medlemmer ble invitert til klubbens høstfest  -  et arrangement hvor 

også  Oslo International RK var invitert.   
 

3.15. The Rotary Foundaton, «Doing Good in the World» 

Donasjon NOK 3.900,00 TxRctNbr: 2829857  til TRF (omfordeling Norfo). 

Donasjon NOK 1.736,00 TxRctNbr: 2780746 til PolioPlus (omfordeling Norfo). 

SUM donasjoner 2018-19 utgjør NOK 5.636,- 

http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363%23.XLI961QzbIV
https://vartoslo.no/ebba-15-var-generasjon-ma-prestere-i-absolutt-alt-hver-eneste-lille-ting/
https://vartoslo.no/guttene-lever-med-et-utdatert-mannsbilde-ogsa-gutter-trenger-a-snakke-om-folelser/
http://oslovest.rotary.no/no/prosjekter
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/388%23
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/396%23.XD4VgFVKjIU
https://www.youtube.com/watch?v=tto9vIAc3s8
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3.16. De usynlige barna - Deaf Aid Isinya  /Kenya 
 

Marit (Kolstadbråten) er 

initiativtager til Deaf Aid 

Isinya. Hovedfokuset til 

bistandsorganisasjonen er å 

drifte og utvikle Isinya School 

for the Deaf i Isinya utenfor 

Nairobi, Kenya. Skolen er 

bygd opp for norske midler 

gjennom faddere, små og 

store innsamlinger, 

enkeltgaver og sponsorer. Medlemmer av Oslo Vest Rotary har bidradd med 

små og store gaver til Deaf Aid Isinya i 2018-19. 

 

 

 

3.17. Inspiration Fosters Interaction. Joint meeting 
 

Felles sosialt arrangement OIRC-OVRK ,  "Multi Culti Food Festival"   

fant sted 13.3.19, til støtte for klubbens studentprosjekt i Bangladesh. 

Foredragsholdere:  
Syed Nuruddin, OIRC: SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY - OIRC PROJECT 
 

PE Tor Petter Gulbrandsen, OVRK: Challenges, trends and opportunities for Rotary 2019-20  
 

OIRC tilfører klubben en ekstra dimensjon!  
 

https://www.facebook.com/deafaidisinya/
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180321%20Deafaid.pdf?context=mosdoc
https://deaf-aid-isinya.no/no/om_oss/
https://deaf-aid-isinya.no/no/om_oss/
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/409%23.XJlHNlRKjIU
http://oslointernational.rotary.no/no/projects
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/410%23.XKWo5PczbIU
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3.18. Inspiration Fosters Interaction  
Samhandling St Petersburg RC– Oslo Vest RK 
 

Norges generalkonsul i St. Petersburg, Dag M. 

Halvorsen, kontaktet OVRK høsten 2018 på vegne av 

Rotary Club St. Petersburg, hvor han er medlem.  

St. Petersburg Rotary husker fortsatt Skøyen Rotary  

og Bjørn (Søsveen), som medvirket til å starte  

Rotary-bevegelsen i Leningrad i 1990, senere Rotary 

Club «Saint Petersburg». Medlemmer fra St 

Petersburg, bl.a. Andrej Ibragimov, besøkte Oslo og 

Skøyen RK i den forbindelse.  Det er nå interesse for å 

gjenoppta kontakten med OVRK. I formøte på 

Schafteløkken 20.mars møtte Dag (Halvorsen) vårt 

styre, Bjørn (Søsveen) og en rekke klubbmedlemmer, og 

Dag var deretter klubbens gjest. Det tas sikte på å 

gjenopprette kontakt mellom våre klubber, og det er foreslått gjenvisitt i 2019-20.   

Kontaktperson: Iolanta (Johansen). 

 

3.19. Supporting agricultural students in Bangladesh 
 

Oslo International Rotary Club har signert  
Memorandum of Understanding with Sylhet Agricultural University, Bangladesh 

Målet med dette scholarship-programmet er:   

assist young scholars financially to pursue their bachelor studies at SAU. 
 

Oslo Vest Rotary Club støttet OIRCs Bangladesh-prosjekt med NOK 5.000. 

 

3.20. Logo 
 

Distriktets guvernørkjede skal oppdateres og noen logoer fornyes, bl.a. gjelder 

dette OVRK, som i 2011 endret navn fra Skøyen til Oslo Vest RK. På klubb-

møtet 10.4. ble det lansert mulige utkast. Arbeidet videreføres i 2019-20.    
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3.21. Hva nå OVRK ? 
 

Ursula (Småland Goth),  Margrethe (Lied) og Kirsten (Bugge Thorkildsen) har 

intervjuet medlemmer som har avsluttet sitt medlemskap i klubben de seneste 

årene. Materialet er bearbeidet og ble presentert på klubbmøtet 10.4.2019. 

http://oslovest.rotary.no/no/om-klubben
http://rotary-spb.ru/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=11&Itemid=197&lang=en
http://rotary-spb.ru/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=11&Itemid=197&lang=en
http://rotary-spb.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=6&Itemid=198&lang=en
http://rotary-spb.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=6&Itemid=198&lang=en
http://oslointernational.rotary.no/file-manager/image/Poster%20for%20OIRC%20.jpg?context=mosdoc
http://oslointernational.rotary.no/file-manager/file/MOU_SAU_OIRC_2012.pdf?context=mosdoc
https://www.youtube.com/watch?v=zNc_sb2RGAU&feature=youtu.be
http://oslointernational.rotary.no/no/projects
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/416


. 

Oslo Vest Rotary Klubb, Årsberetning 2018-19                                                     16   
                                                                                 
 

 

3.22. Markedsdag i Bogstadveien 2019 
 

Prosjektgruppe: Cecilie (Heen Lied), Liv (Heen Lied), Ole (Lied).  

OVRK planla deltagelse på vårens bilfrie dag i Bogstadveien, for igjen å 

promotere Rotary i samarbeid med naboklubber. Gjennomføringen er satt på 

vent til neste Rotaryår.  
 

 

Fra Markedsdagen 8.9.2018 
 

 

3.23. Enslige mindreårige asylsøkere (EMA), 15-18 år 
 

 

Et EMA-prosjekt vil handle om velferd og mestring gjennom sosialisering, 

praktisk hverdagserfaring og samfunnsopplæring. Egnet kommunal bolig er på 

plass, det samme gjelder kommunale tjenester og norskopplæring. Det vil 

handle om skole, fritidsaktiviteter, fremtidsdrømmer, venner og trivsel, i en 

usikker hverdag. Integrering i samfunnet ivaretas best i lokalmiljøet, med 

bidrag fra engasjerte frivillige i samspill med den enkelte ungdom. Et 

frivillighetsprosjekt vil måtte «matche» frivillig/ungdom for å sikre et visst 

interessefellesskap, hvor frivillige fra OVRK ble koblet til hver sin ungdom for 

å sikre stabilitet og kontinuitet over noen måneder, med regelmessige 

treff/møter/utflukter mv, for en avgrenset og sårbar gruppe, under veiledning 

fra bydelens barnevern og ungdomstjeneste. Prosjektet er satt på vent. 

 

 
 



. 

Oslo Vest Rotary Klubb, Årsberetning 2018-19                                                     17   
                                                                                 
 

3.24. Mentorprosjekt   
 

I klubbmøtet 30.1. orienterte Bjørgulf Haukelid fra Vestheim RK om klubbens 

mentorprosjekt ved Diakonhjemmet sykehus.  

Rotary er som skapt for mentorprosjekter, hvor medlemmers ledererfaringer 

kan utnyttes til fulle. For å lykkes trengs ildsjeler, man trenger en 

gjennomarbeidet beskrivelse for arbeidet, man trenger regularitet og en viss 

varighet. Det trengs en samarbeidspart, og en avtale hvor man binder seg opp 

for en viss periode framover, kanskje også et mindre honorar til klubben. 

Hensiktsmessig samarbeidspartner kunne være ett av våre nærliggende 

sykehjem, Madserudhjemmet, Majorstutunet eller Uranienborghjemmet. 

Prosjektet er satt på vent. 

 
 

3.25. Presidentforum - erfaringsoverføring.  
Oslo Sentrum Vest, Region 1. 
 

Kontaktpersoner: AG Ola Kleiven, Olaf (Varslot) 

Akersborg Rotaryklubb 

FRAMTIDSVALG - ET UTVIKLINGSPROGRAM FOR 

UNGDOM;  

SEILTOKTPROSJEKTET MED CHRISTIAN RADICH OG 

SØRLANDET 

Holmenkollen Rotaryklubb 

INTBAU SCANDINAVIA , MARITASTIFTELSEN 

Majorstuen Rotaryklubb 

Bishkek i Kirgisistan 

Maridalen Rotaryklubb 

BARNEHJEM I BAKU , BIBLIOTEK I MASSAI MARA , NM I 

GATEFOTBALL , 

ZULUFADDER , SOLENERGI UTEN GRENSER ,  NY BENK I 

NYDALEN , 

GAVE TIL NORDRE AKER RØDE KORS BESØKSTJENESTE 

Nordberg Rotaryklubb 

MAGNOLIA KONSERTEN I NORDBERG KIRKE 2018 , 

VANNPROSJEKT I BRASIL, RYDDING PÅ SOGNSVANN 

Oslo Rotaryklubb 

SPATEX MURMANSK , PARTNERSKAP MED UNGT 

ENTREPRENØRSKAP OSLO , 

GATELAG - FOTBALLSTIFTELSEN 

Uranienborg Rotaryklubb 

SPONSER BENK I FROGNERPARKEN;  STØTTER 

BARNEHJEM I ANTAZAVÉ, LITAUEN; ZULUBYGG, 
GUMBI,MANDAWE 
Vestheim Rotaryklubb 

MENTORVIRKSOMHET;  ARTS AND CULTURE PROJECT 

IN MYSA, KENYA;  

SKOLEPROSJEKT I BUNGOMA, 

KENYA 

Oslo International Rotary 

Club 

Supporting agricultural students in 

Bangladesh 

 

Oslo Vest RK  - klubbesøk   

Beaulieu RC, Frankrike: 

LOPPEMARKED, CÔTE D'AZUR  

Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu,  

Eze, Villefranche, Maeterlinck. 

 
 
 
 

 
3.26. Ungdommeliggjør Oslo Vest Rotary!  
 

Rotary, et sted for realisering av «små og mellomstore idéer»? 

Det er vedtatt avsatt inntil 60.000 kr over en treårsperiode til prosjekt 

yrkesnettverk og rekruttering.   

 
 

https://www.dn.no/arbeidsliv/rotary/anders-mohn-frafjord/diakonhjemmet-sykehus/de-plukket-soppel-men-sa-innsa-de-tidligere-lederne-at-de-hadde-mer-a-tilby/2-1-496641
http://holmenkollen.rotary.no/no/intbau-scandinavia
http://holmenkollen.rotary.no/no/maritastiftelsen
http://maridalen.rotary.no/no/barnehjem-i-baku
http://maridalen.rotary.no/no/bibliotek-i-massai-mara
http://maridalen.rotary.no/no/nm-i-gatefotball
http://maridalen.rotary.no/no/nm-i-gatefotball
http://maridalen.rotary.no/no/zulufadder
http://maridalen.rotary.no/no/solenergi-uten-grenser
http://maridalen.rotary.no/no/ny-benk-i-nydalen
http://maridalen.rotary.no/no/ny-benk-i-nydalen
http://maridalen.rotary.no/no/gave-til-nordre-aker-rode-kors-besokstjeneste
http://nordberg.rotary.no/no/project-detail/5/magnolia-konserten-i-nordberg-kirke-2018
http://nordberg.rotary.no/no/project-detail/2/rydding-p-sognsvann
http://oslo.rotary.no/no/project-detail/1/spatex-murmansk
http://oslo.rotary.no/no/project-detail/4/partnerskap-med-ungt-entreprenrskap-oslo
http://oslo.rotary.no/no/project-detail/4/partnerskap-med-ungt-entreprenrskap-oslo
http://oslo.rotary.no/no/project-detail/2/gatelag-fotballstiftelsen
http://oslointernational.rotary.no/file-manager/image/Poster%20for%20OIRC%20.jpg?context=mosdoc
http://oslointernational.rotary.no/file-manager/image/Poster%20for%20OIRC%20.jpg?context=mosdoc
http://www.cotedazur-en-fetes.com/details/d0d32d85-42ec-3f47-9edd-1e719111ff39/vide-greniers-du-rotary-club/
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/181017%20Rekrutteringsprosjekt%20Yrkesnettverk.pdf?context=mosdoc
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4.  Oppsummering 
 
Rotaryåret 2018-19 har vært et innholdsrikt år, med godt program, spennende 

prosjekter, tiltak og aktiviteter. Årsberetningen oppsummerer klubbens brede 

engasjement på en rekke områder.  

 

«Be the Inspiration» har gitt muligheter. F.eks. ble markedsdagen en suksess, 

ungdomsutveksling likeså. Medlemmer tilgodeser Deaf Aid Isinia døveskole utenfor 

Nairobi. Omsorgskameratene bidrar til begeistring og takknemlighet. Det er et 

sterkt engasjement for bærekraftig utvikling. Samarbeid med OIRC gir en ekstra 

dimensjon. Besøk fra Rotary Club St. Petersburg er stimulerende. Vi erfarer at Oslo 

Vest Rotary er et sted for realisering av «små og mellomstore idéer».   

 

Vi kan være stolt over vårt medlemskap i Oslo Vest Rotary. Sammen har vi 

forbedret - forenklet - forent - formidlet, dog ikke  forynget klubben! 

 

Takk for et spennende og innholdsrikt år i Oslo Vest Rotary.  

Takk for godt fellesskap og fint  samarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 
Oslo Vest Rotary Klubb, 1.9.2019 

 

Olaf Varslot, President 2018-19 
 

Tor Petter Gulbrandsen, Innkommende president 

Britt Helene Sunde Trondsen, Past president/kasserer 

Anne Gunn Søby, sekretær 

Erik Jørol, styremedlem/CYEO 
 

 
  

http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/428
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Referanser/lenker: 

 

3.2 Med fokus på klubbutvikling  
http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/180629%20OVRK%20KPM%202018-

19.pdf?context=mosdoc 

«VELKOMMEN TIL OVRK 22.8.2018» 
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/359   

http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/180822%20Velkommen%20til%20klubbmote.pdf?context=m

osdoc 

3.3. Inspiration Fosters Interaction 
       Markedsdagen i Bogstadveien    
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363 

       Midt i markedsmylderet 
http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/180908%20Bogstadveien%20i%20Rotary%20Norden%206%

2018.pdf?context=mosdoc 

       Høstfest, 21.11.2018 på Schafteløkken 
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/396 

       Fellesmøte OIRC-OVRK, 13.3.2019 på Schafteløkken 

http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/409 

       -Syed Nuruddin : SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY 

http://oslointernational.rotary.no/no/projects#.XLnKjUpuLIU 

       -Tor Petter Gulbrandsen: Challenges, trends and opportunities 

http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/410 

3.4. Markedsdagen, Bogstadveien 8. sept 2018 

http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363 

       -Profileringen 

http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/180908%20OVRK%20pa%20Markedsdagen%20ny.p

df?context=mosdoc 

3.5. Nye arenaer og alternative møteformer 
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/365 

3.6. Omsorgskameratene på Madserudhjemmet 
http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/190504%20Omsorgskameratene.pdf?context=mosdoc 

3.7. Rent vann til skoler på Vestbredden 
https://www.noblad.no/mittnoblad/vann/nodhjelp/rent-drikkevann-

takket-vare-bekkelaget-rotary/s/5-56-124539 

3.8. Boklisten/Søraas Bok – videregående skoler 
https://www.boklisten.no/welcome 

3.9. Training Programs - My Rotary 
http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/180822%20Velkommen%20til%20klubbmote.pdf?context=mosdoc 

       -My Rotary  https://www.rotary.org/en     

       -Medlemsnett  https://appsco.com/login   

3.10. Ungdomsutveksling - videregående skoler 
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363 

3.12. When Mastery Counts – Ungdomshelse 

       -Gutte- og jentedagen  
https://vartoslo.no/ebba-15-var-generasjon-ma-prestere-i-absolutt-alt-

hver-eneste-lille-ting/ 

       -Guttedagen 
https://vartoslo.no/guttene-lever-med-et-utdatert-mannsbilde-ogsa-gutter-

trenger-a-snakke-om-folelser/ 

3.13. Nettverk for yrkesaktive 

http://oslovest.rotary.no/no/prosjekter 

3.14. ‘Reunion’ 
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/396 

3.15. The Rotary Foundaton, «Doing Good in the World» 
https://www.youtube.com/watch?v=tto9vIAc3s8 

3.16. De usynlige barna - Deaf Aid Isinya / Kenya 

http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/180321%20Deafaid.pdf?context=mosdoc 

https://www.facebook.com/deafaidisinya/  

https://deaf-aid-isinya.no/no/om_oss/ 

3.17. Inspiration Fosters Interaction. Joint meeting 
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/409 

3.18. Inspiration Fosters Interaction. St Petersburg RC-OVRK 

       -Rotarybevegelsen i Leningrad i 1990 

http://oslovest.rotary.no/no/om-klubben 

       -Rotary Club «Saint Petersburg» 
http://rotary-

spb.ru/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=11&Itemid=

197&lang=en 
      - 
http://rotary-

spb.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=c

ategory&id=6&Itemid=198&lang=en 

3.19. Supporting agricultural students in Bangladesh 
http://oslointernational.rotary.no/file-

manager/image/Poster%20for%20OIRC%20.jpg?context=mosdoc 

        -Memorandum of Understanding, SAU 
http://oslointernational.rotary.no/file-

manager/file/MOU_SAU_OIRC_2012.pdf?context=mosdoc 

       -Assist young scholars financially at SAU 
https://www.youtube.com/watch?v=zNc_sb2RGAU&feature=youtu.be 

       -OIRCs Bangladesh project 

http://oslointernational.rotary.no/no/projects#.XLqhGEpuLIU 

3.21. Hva nå OVRK ? 
http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/190410%20Rotary%20selling%20strat.pdf?context=mosdoc 

3.22. Markedsdagen i Bogstadveien, 2019 

https://bogstadveien.no/markedsdag/ 

3.23. Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) 

3.24. Mentorprosjekt 
https://www.dn.no/arbeidsliv/rotary/anders-mohn-

frafjord/diakonhjemmet-sykehus/de-plukket-soppel-men-sa-innsa-de-

tidligere-lederne-at-de-hadde-mer-a-tilby/2-1-496641 

3.25. Erfaringsoverføring - klubbesøk   
http://www.cotedazur-en-fetes.com/details/d0d32d85-42ec-3f47-9edd-

1e719111ff39/vide-greniers-du-rotary-club/  

3.26. Ungdommeliggjør Oslo Vest Rotary! 
http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/181017%20Rekrutteringsprosjekt%20Yrkesnettverk.pdf?context=mosdoc 
 

4. Oppsummering 

       -I Evas hage  
http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/170614%20Kulturelle%20fotspor%20Peder%20Balke.pdf?co

ntext=mosdoc 

       - when Mastery Counts!   

http://oslovest.rotary.no/file-

manager/file/170510%20Fra%20Vommoldalen%20til%20Schaftelokken.pd

f?context=mosdoc 

       -Skolekrets, nærmiljø, lokalsamfunn 
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/102 

       -Lokalhistorie 
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/182 

       -Sommeravslutning 5.6.2019 

http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/425 

       -Presidentåret 2018-19 

http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/428 

 

http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180629%20OVRK%20KPM%202018-19.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180629%20OVRK%20KPM%202018-19.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180629%20OVRK%20KPM%202018-19.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/359
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180822%20Velkommen%20til%20klubbmote.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180822%20Velkommen%20til%20klubbmote.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180822%20Velkommen%20til%20klubbmote.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180908%20Bogstadveien%20i%20Rotary%20Norden%206%2018.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180908%20Bogstadveien%20i%20Rotary%20Norden%206%2018.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180908%20Bogstadveien%20i%20Rotary%20Norden%206%2018.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/396
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/409
http://oslointernational.rotary.no/no/projects#.XLnKjUpuLIU
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/410
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/363
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180908%20OVRK%20pa%20Markedsdagen%20ny.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180908%20OVRK%20pa%20Markedsdagen%20ny.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/180908%20OVRK%20pa%20Markedsdagen%20ny.pdf?context=mosdoc
http://oslovest.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/365
http://oslovest.rotary.no/file-manager/file/190504%20Omsorgskameratene.pdf?context=mosdoc
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