Skøyen Rotary Klubb
Distrikt 2310

ÅRSBERETNING
FOR SKØYEN ROTARY KLUBB
2008/2009
1. Styrets rapport
Hovedmålsetningene som styret satte for Skøyen Rotary Klubb (SRK) dette året var:
• Fortsette fokus på medlemsrekruttering (nye medlemmer) og ivaretakelse
(eksisterende medlemmer)
• Fortsette og videreutvikle arbeidet med eksisterende og nye prosjekter – sikre
eierskap
• Videreutvikle klubbens lederskapsplan – KLP
• Koordinere mål som er satt på region- og distriktsnivå med SRKs egne mål og
planer
• Støtte og dra nytte av The Rotary Fundation (TRF)
Målsetningene ble nedfelt i følgende konkrete mål:
• Videreutvikle klimaprosjektet frem mot Convention i England sommeren 2009
• Evaluere erfaringene med og eventuelt videreutvikle Zagreb-prosjektet (flere Osloklubber/flere klubber fra områdene som utgjorde Jugoslavia?)
• Oppdatere klubbens vedtekter i henhold til de strukturendringer som er gjort som
følge av innføring av KLP
• Samarbeide med andre sentrumsklubber om prosjektet ”Zulu 2008”
Disse målsetningene og målene ble presentert for klubben 13. august 2008. Ved utgangen av
Rotary-året 2008/2009 føler styret at de i hovedsak er nådd, takket være et godt samarbeid og
stor innsats fra klubbens medlemmer.
Vi har hatt engasjerende og inspirerende klubbmøter, og fremmøtet har vært svært
tilfredsstillende. Klubbens tillitsvalgte har deltatt i sentrale Rotary-arrangementer i regi av
Distrikt 2310, og vi har hatt besøk av distriktsguvernøren.
Et høydepunkt i inneværende Rotary-år, har vært den suksess prosjektet ”Young Friends”
tegner til å bli. Inneværende års prosjekt avsluttes først i august 2009, og strekker seg derfor
inn i nytt Rotary-år.
Klubben gjorde seg positivt bemerket i forbindelse med prosjektet ”Zulu 2008”. Dette
samarbeidsprosjektet mellom 15 sentrumsklubber i Oslo kulminerte i en festforestilling med
skuespilleren Mari Maurstad og hennes artistvenner på ”Latter” på Aker Brygge 12. oktober.
Arrangementet, med tilhørende sideaktiviteter, innbrakte til sammen kr. 440.470,- til inntekt
for organisasjonen ”Zulufadder” i Sør-Afrika.
Ved Rotary-årets begynnelse ble samme motto valgt som det RI-presidenten hadde lansert:
”Make dreams real – virkeliggjør drømmene”. Både RI-presidenten og SRK har arbeidet ut i
fra dette mottoet med et spesielt fokus på barns og unges situasjon.
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Komitestrukturen som ble valgt ved inngangen til dette Rotary-året, var et resultat av
bestrebelsene på å tilpasse også SRK til distriktets og RIs klubblederskapsplan (KLP). De
valgte komiteer har arbeidet bra gjennom hele året, og det har også vært en viss utveksling og
samarbeid på tvers mellom komiteene. Det henvises for øvrig til egne rapporter fra de
respektive komiteer senere i årsberetningen.
Et forslag om å endre klubbens navn ble fremmet og behandlet i løpet av 2. semester i Rotaryåret. Forslaget om å endre navn til Skøyen og Frogner Rotary Klubb er nå til behandling i
Distrikt 2310, og vil deretter bli fremmet for RIs Board of Directors.
Klubben hadde pr. 30. juni 2009 i alt 53 medlemmer, hvorav 16 er kvinner. I løpet av året ble
det tatt opp 3 nye medlemmer. 5 medlemmer er strøket fra medlemslistene som følge av
manglende kontingent-innbetaling og totalt fravær. Det er fortsatt et mål å øke kvinneandelen
i klubben, men i forhold til andre klubber konstaterer vi at vår klubb plasserer seg noenlunde
bra langs denne dimensjonen i ”Rotary-landskapet”. Det har også vært fokusert på å trekke
inn yngre medlemmer som kan finne seg til rette i klubben. Dette arbeidet må fortsette.
På sommeravslutningen, 17. juni, ble PP Sigurd Olsvold og klubbens tidligere, mangeårige,
revisor, Olav Krosby, tildelt Paul Harris Fellow (PHF). Totalt er 13 medlemmer i Skøyen
Rotary Klubb blitt hedret med PHF siden 1987.
2. Styret
Styret har i Rotary-året 2008-2009 bestått av:
President:
Innkommende president:
Sekretær:
Visesekretær:
Kasserer:
Past president:

Margrethe Lied
Tor Petter Gulbrandsen
Kirsten Bugge Thorkildsen
Gernot H. Wullstein
Eivind Bordewick
Gunnar Svendsen

Det har i perioden vært avholdt i alt 9 ordinære styremøter, og ett ekstraordinært styremøte.
3. Medlemssituasjonen
Ved starten av Rotary-året hadde SRK 55 medlemmer, og av disse var 15 kvinner. 48
medlemmer var møtepliktige.
Årets gjennomsnittlige fremmøtestatistikk viser 63,7 prosent.
I løpet av Rotary-året er 5 medlemmer ute fra medlemslisten. Vi har fått i alt 3 nye
medlemmer.
De utmeldte er:
Geir Berg
Kari Uglem
Svein A. Wiik
Erling Thomas von Düring
Johan G. L’Orange
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Nyinnmeldte er:
Hilde Sofie Hamre
Lise Høst
Harry Rødner
Flere medlemmer har også i løpet av dette Rotary-året hatt permisjon grunnet kortere og
lengre utenlandsopphold og arbeidssituasjon. Knut S. Søraas har derimot vendt hjem, og er
blitt et aktivt tilskudd til klubben igjen.
Andre som har hatt kortere og lengre permisjoner er:
Audun Bell (utenlandsopphold), Siri Fossum (sykdom), Per Arild Mørk (sykdom).
Medlemmer som ikke har hatt fremmøteplikt grunnet 85 års-regelen er:
John C. Bennett, Kai Didriksen, Olav Krosby, Martin Møllhausen og Ragnar Østrem. Flere av
disse har, til tross for dette og til klubbens store glede, meget stor fremmøtefrekvens.
4. Komiteene
Programkomiteen – møter og foredrag
Leder: Jomar Kuvås
Nestleder: Haakon Eriksen
Styrerepresentant: Margrethe Lied
Audun Bell
Finn Bjerke
Anne Marie Hadenius
Gisle Hollekim
Ragnar Østrem
Svein Erik Brodal
Siri Fossum
Salih Sezgin
Komiteen rapporterer følgende:
Møteprogrammet for 1. semester i Rotary-året må i all hovedsak være lagt før sommerferien
starter. Programkomiteen og øvrige medlemmer i klubben har bidratt med innspill til aktuelle
foredragsholdere. På første møte i komiteen ble presidentens føringer for Rotary-året
diskutert, samt hvordan vi skulle få til et variert og interessant opplegg for høsten. Det ble
avholdt 2 komitemøter privat, samt flere korte møter etter klubbmøtene, i tillegg til e-post.
Dette viste seg å være en effektiv måte gjennomføre programarbeidet på.
Første klubbmøte ble avholdt 6. august, og siste møte ble avholdt 17. desember. I alt ble det
arrangert 21 klubbmøter, hvorav 15 med foredrag, tre sosiale arrangementer inkludert en
Intercity-forestilling (Zulufadder), en omvisning. To møter vedrørende klubbens og D2310s
virksomhet.
En tilsvarende prosess ble startet senhøstes 2008. I dette semesteret ble det avholdt 23
klubbmøter, hvorav 19 med foredrag (inkludert ego-foredrag). Et peismøte ble avholdt, samt

3

Skøyen Rotary Klubb
Distrikt 2310

at innkommende president hadde et møte til disposisjon med tanker om det nye Rotary-året.
Første møte i 2. semester var 7. januar og det siste møtet var 17. juni.
Kommunikasjonskomiteen anmodet oss om å lage en ”teaser” til klubbens web-side for å øke
interessen for det enkelte klubbmøtet. Dette ble stort sett gjennomført. Mange av
foredragsholderne ga oss også kopi av foredragene. Flere kan derfor leses på SRKs
hjemmesider. Det ble startet et opplegg som inviterte til at den av medlemmene som hadde
ansvaret for et foredrag, også skulle introdusere foredragsholderen.
Prosjektkomiteen
Leder: Petter J. Rasch
Nestleder: Geir Berg
Leder for YF-prosjektet: Per Gustav Lindeberg
Styrerepresentant: Gernot Wullstein
Eivald M. Q. Røren
Hildegunn Bomnes
Ola Lundgaard
Karl K. Stenhagen
Nils E. Grøholdt
Svennik Høyer
Evabeth Astrup
Nicolaj Zwetnow
Trygve Lindeberg
Arne Olav Brundtland
Jostein Osnes
Valeria J. Pruett
Komiteen rapporterer følgende:
Et kickoff-møte fant sted onsdag 20. august 2008. Ytterligere to til tre møter for hele
komiteen ble avholt gjennom året hjemme hos komitelederen. Forøvrig ble det mange små
møter gjennom året på enkelt saker med deler av komiteen og andre i klubben.
Young Friends prosjektet
Prosjektet er en oppfølging av Zagreb-prosjektetfra forrige Rotary-år. Det var den gang
(høsten 2007) planlagt et freds- og forsoningsprosjekt med 6 ungdommer fra Kroatia med
finansiell støtte fra RD2310 og Zagreb RK. Imidlertid kom det bare en kandidat til Norge,
levert av Zagreb RK og godtatt av oss og ISS. På komitémøtet den 20. august ble det besluttet
å foreslå for klubben en fortsettelse av prosjektet på nivået 6 kandidater fra Kroatia, fra
Bosnia og Herzegovina. Prosjektet ble godkjent av klubben, og støttet økonomisk av både
SRK og av RD 2310.
Prosjektet fikk navnet Young Friends fra og med Rotary-året 2008-09.
Zagreb RK ga oss signaler om at de ikke ville kunne bidra med noe større beløp og det ble
derfor besluttet å søke Utenriksdepartementet (UD) om økonomisk støtte slik vi i årevis hadde
fått da vi driftet Shalom-Salam-prosjektet. Søknaden ble skrevet av oss og undertegnet av DG
i RD 2310, Lars W. Eide. På grunn av endringer i prosjektfinansieringsordningene fikk vi
ikke støtte, verken fra norsk UD eller fra våre ambassadører i Sarajevo og Zagreb.
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En Young Friends-komité bestående av Per Gustav Lindeberg, Arne Corneliussen og Petter
Rasch ble etablert med vesentlig hjelp og støtte fra president Margrethe Lied mot RD 2310,
UD og andre Rotary Klubber i Oslo-området. Kristian Kristiansen bidro med stor hjelp på
datasiden.
Invitasjon til å være med på å sponse, samt identifisere lovende kandidater, ble sendt til 49
Klubber i RD 1910 i slutten av november. Tidlig på nyåret meldte kandidater seg til Arne
Corneliussen. Til slutt ble det plukket ut et dusin blant ca 25 søkere.
I april hadde vi bekreftelse fra Oslo RK, Maridalen RK og Nordberg RK om bistand på NOK
10.000 fra hver av dem. Sammen med prosjektstøtte fra egen klubb og fra D2310s tiltaksfond,
var finansieringen nå på plass. ISS var meget fornøyd med kandidatprofilene våre og
aksepterte å gi oss, ”gratis”, et stipendium (inkludert lommepenger og flybillett) til en
syvende kandidat.
Våre kandidater ankom Nansen-skolen på Lillehammer etter planen, den 22. juni. En uke
senere var de på plass på den Internasjonale Sommerskolen (ISS) ved Universitetet i Oslo.
Medlemmer av prosjektkomiteen, samt innkommende president i SRK, var gjester på
åpningsseremonien av årets program på Rådhuset. Kort etter ble det avholdt et hageselskap
for våre Young Friends i Anne Torsviks hage. Blant gjestene var også Direktøren for
Sommerskolen, samt en gruppe Rotaraktere.
Young Friends 2008-2009 ble avsluttet med en weekend fra 7.-9. august i det nye Rotary-året
sammen med studentene. De syv kandidatene var fordelt blant vertskapene Per Gustav
Lindeberg, Lise Høst, Ola Stave (Maridalen RK) og Petter Rasch.
Dette prosjektet vil, siden det starter i juni i et Rotary-år og avsluttes i august i begynnelsen av
et nytt Rotary-år, få visse konsekvenser for regnskapet. Se for øvrig regnskap med noter i
forhold til utgiftsfordeling på de ulike Rotary-årene lenger bak i årsberetningen.
Klimaprosjektet – Bærekraftig utvikling og klima
Et felles arbeid mellom fire Oslo-klubber
Som en oppfølging av det vellykkede møte med fredsprisvinner Pauchari i Oslo i januar 2008,
har SRK søkt å finne muligheter for å videreføre arbeidet med bærekraftig utvikling og klima.
I begynnelsen av Rotary-året var det tanker om å bringe saken inn for Convention i England i
juni 2009. I samråd mellom prosjektkomiteen og styret fant man ut at dette var noe prematurt.
Det er viktigere å skape et godt grunnlag i egen og nærliggende klubber om felles tanker om
hvordan dette arbeidet kan videreføres, og etter hvert bli en felles sak for RI.
Dette var noe av bakgrunnen for at det ble etablert en kontaktgruppe mellom fire Rotaryklubber i Oslo: Ekeberg RK, Gimle RK, Majorstuen RK og Skøyen RK. Uranienborg RK ble
også invitert, men har ikke deltatt.
Kontaktgruppen har hatt møter blant annet 24. november og 29. april. I tillegg er saken
diskutert internt i klubben på Peismøte 28. januar.
Oppfølging i SRK er opp til styret og prosjektkomiteen i nytt Rotary-år.
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Styret behandlet notatet fra Kontaktgruppen 29. april på sitt styremøte 10. juni, og sluttet seg
til fremlagte forslag slik:
1. Hver komite i respektive klubber drøfter bærekraftig utvikling, illustrert ved
”Bærekraftig energiproduksjon og –forbruk”. Dette vil naturlig henlede
oppmerksomheten på mange vesentlige samfunnsspørsmål, herunder klima.
Komitebehandling og innstilling gir grunnlag for påfølgende debatt i allmøte/årsmøte
for Rotary-året 2009-2010. Hensikten er å skape bredest mulig engasjement for
bærekraftig utvikling.
2. SRKs president drøfter med sine presidentkolleger at hver av Kontaktgruppens RKer
inviteres til å arrangere i fellesskap et nytt ”Pachauri-møte” i 2010, i etterkant av
København-konferansen om en ny klimaavtale. Dannelse av en felles
konferansekomite. Tema: Bærekraftig utvikling i lys av flere kriser (?). Formål:
Profilere Rotarybevegelsens engasjement i det som har med bærekraftig utvikling og
klima å gjøre.
3. SRKs president drøfter hvordan klubbene i kontaktgruppen kan gjøre et felles fremstøt
i region og distrikt om å endre RIs ”4-way test” til en ”5-way test” for bærekraftig
utvikling, og derigjennom bidra til styrket omdømme av og tiltrekning til Rotarybevegelsen.
”Bærekraftig utvikling og klima” er en viktig, men også vanskelig utfordring. Nødvendiggjør
vedvarende påtrykk og engasjement fra styret og prosjektkomite over flere år. En side er det
klubbinterne arbeidet, en annen er det klubbeksterne (regionale/distriktsmessige) arbeid.
Oppfølging av forslagene fra kontaktgruppen av 29. april er viktig både for det interne og
eksterne arbeidet i flere klubber.
Pachauri-møtet i januar 2008 brakte SRK et økonomisk overskudd i regnskapet på kr.
90.000,-. Disse pengene er i hovedsak ikke rørt i Rotary-året 2008-2009.
Vedtektsprosjektet (nye vedtekter)
I Rotary-året 2006-07 introduserte Rotary en ny lederskapsplan (KLP) og ba hver enkelt
klubb om å revidere sine vedtekter. Et forslag til vedtekter (anbefalte vedtekter) er å lese i
Norsk Rotary årbok 2008-09 (s 130 til 133). I innledningen legges det vekt på at ”de
anbefalte vedtekter er et forslag til vedtekter” og at ”hver klubb kan endre forslaget slik at det
passer for klubbens egne forhold”. Imidlertid må de være i overensstemmelse med
klubblovene og Rotary Internationals lover og regler. En vedtektskomité bestående av Gunnar
Svendsen, Tor Petter Gulbrandsen, Nils Grøholdt, Finn Bjerke, Eivind Bordewick, Sigurd
Olsvold og Petter Rasch ”arbeider med saken”. Et forslag til nye vedtekter vil bli oversendt til
styret i løpet av høsten 2009.
Kommunikasjonskomiteen
Leder: Eva Fosse
Nestleder: Anne Torsvik
Styrerepresentant: Tor Petter Gulbrandsen
Kristian Kristiansen
Per Arild Mørk
Svein A. Wiik
Kari Uglem
6

Skøyen Rotary Klubb
Distrikt 2310

Komiteen rapporterer følgende:
Komiteen har hatt fem møter. Det første hos Eva, utvidet med Petter J. Rasch fra
Prosjektkomiteen. Det siste hos Eva, utvidet med presidenten til stede. Dessuten har komiteen
hatt peismøte hos Kristian.
Oppdatering og modernisering av klubbens hjemmesider, og en plan for
kommunikasjonsstrategi i SRK har vært viktige saksområder for Kommunikasjonskomiteen.
Hjemmesidene er ajourført hver uke med stikkord fra møtene, informasjon om kommende
møter med lystenner og ”teasers” om foredragene. I tillegg til foredrag og lystennerinnlegg, er
informasjon fra president, styret og komiteer lagt på SRKs hjemmesider.
Som ledd i utarbeidelsen av en kommunikasjonsstrategi for SRK, gjennomførte komiteen en
spørreundersøkelse blant medlemmene i begynnelsen av 2. semester i Rotary-året.
Kommunikasjonsstrategien ble første styrebehandlet, og deretter vedtatt på et medlemsmøte
18. februar.
En matrikkel i lommeformat, med foto og navn på medlemmene, ble delt ut på klubbmøtet i
desember.
I løpet av sommeren vil det bli etablert nye hjemmesider, i samarbeid med D2310s IT-sjef.
Kristian styrer arbeidet med dette, og informerer komitemedlemmene om hva som skal gjøres.
Senest til klubbmøtet 19. august skal de nye hjemmesidene være klare.
For Kommunikasjonsstrategien: Se eget vedlegg.
Medlemskomiteen
Leder: Agnes Beathe Steen Fosse
Nestleder og styrerepresentant: Kirsten Bugge Thorkildsen
Arne Corneliussen
Hilde S. Hamre
Sjur Borgen
Ingvald Liland
Gunnel B. Wullstein
Ole Petter Sverre
Anette Frydenberg
Bjørg Høie
Erling Thomas von Düring
Komiteen rapporterer følgende:
Mye aktivitet i komiteen, selv om ikke alle rekrutteringsmålene er nådd. 3 nye medlemmer er
oppnådd. Målet var 6. Erfaringene vise at prosessen tar tid. Det arbeides mot flere kandidater,
og vi har et godt grunnlag for videre rekrutteringsarbeid i nytt Rotary-år. I forbindelse med
rekrutteringsarbeidet har vi hatt følgende aktiviteter:
a) Laget fadderguide for eksisterende og fremtidige faddere, b) laget utkast til
informasjonsfolder (tas videre i samarbeid med Kommunikasjonskomiteen), c) laget
3-års-rullerende handlingsplan, d) deltatt aktivt med tre representanter i
distriktsprosjektet ”Et mangfoldig Rotary”, e) laget nye rutiner for oppfølging av
gjester på klubbmøtene.
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Komiteen har hatt ansvaret for klubbens sosiale arrangementer:
• Lutefiskaften på Schafteløkken med 40 deltakere. Medlemmene ønsker så lave
priser som mulig.
• Juleavslutning med foredrag av Aslam Ashan og musikk av Hosle Skolekorps.
Klubben spanderte julekake og kaffe.
• Sommerfest 17. juni i hagen til Eva Fosse, presidentskifte, PHF-utdeling,
spekemat, rømmegrøt og øl, musikk og dans på gresset.
Komiteen har hatt syv møter, i tillegg til peismøtet. Flere møter har vært avholdt hjemme hos
medlemmene – positiv erfaring. Avslutningen på Nakholmen, hos Arne, var et høydepunkt.
For 3 års rullerende rekrutteringsplan, se vedlegg.
Organisasjons- og økonomikomiteen (inkl. TRF)
Leder: Eivind Bordewick
Nestleder: Britt H. Sunde Trondsen
Styrerepresentant: Gunnar Svendsen
Bjørn A. Søsveen
Sigurd Olsvold
Olav Krosby
Kai Didriksen
Johan G. L’Orang
Martin Møllhausen
Knut S. Søraas
Komiteen rapporterer følgende:
I første halvår ble det avholdt to komitemøter. I tillegg har det vært avholdt flere ”del-møter”,
samt telefon- og avtaler over e-post, samt møter med TRF. Det ble avholdt møte med forrige
års kasserer i forbindelse med overtakelse av regnskapet.
Klubbens regnskap er basert på Excel, og fungerer rimelig bra. Klubben hadde, ved Rotaryårets begynnelse en driftskonto i Nordea og en prosjektkonto i Glitnir. Som en konsekvens av
finanskrisen, besluttet styret å overføre prosjektkontoen til DNB Nor. Regnskapet erfares mer
omfattende enn for andre klubber. Skyldes i stor grad matserveringen på hvert klubbmøte.
Regnskapet er ført fortløpende, og er à jour.
Komiteen har også ansvar for organisering og avvikling av klubbmøter. Det vil si organisere
og koordinere forberedelser og gjennomføring av klubbmøter. Sette opp plan over
møteansvarlige, samt bestille møtelokale. Koordinere arbeidet i forbindelse med
Gledesbordet. Britt har hatt hovedansvaret for dette. Ny kontrakt med Toril Jensrud
(Gledesbordet) er undertegnet. Den løper til den blir sagt opp av en eller begge parter. Prisen
for matservering er økt til kr. 100 for medlemmene, men inkluderer nå dessert og kaffe.
Organisasjons- og økonomikomiteen har i tillegg ansvar for å bistå Prosjektkomiteen med
aktiviteter i forhold til TRF.
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For å bli orientert om TRFs aktiviteter, er det avholdt 2 møter med distriktets ansvarlige og
klubbene i distrkktet. Ett av møtene deltok Bjørn Søsveen og Eivind Bordewick på, mens
klubbens TRF-ansvarlige, Bjørn, deltok alene på det siste møtet om dette temaet.
For 3 års plan for Organisasjons- og økonomikomiteen, se vedlegg.

5. Young Friends-prosjektet
Prosjektkomiteens hovedprosjekt i Rotary-året 2008-2009 har vært en videreføring
og utvidelse av ”Zagreb-prosjektet” fra 2007-2008. I inneværende Rotary-år lyktes
man å finne syv dyktige kandidater fra områdene som utgjorde det tidligere
Jugoslavia. Seks er finansiert av Skøyen, Maridalen, Oslo og Nordberg RK, samt
med midler fra D2310s tiltaksfond. Det er også ytt en viss økonomisk støtte fra
klubber i området.
Utvelgelsen stod SRK for, og oppholdet i Norge for studentene, må betegnes som
svært vellykket. Se for øvrig bredere omtale av dette under Prosjektkomiteen
(foran).
6. Klima-prosjektet
SRK har ønsket å videreføre det engasjementet for bærekraftig utvikling og klima
som ble skapt i og med møtet med fredsprisvinner dr. Pachauri i januar 2008. Det er
etablert en kontaktgruppe mellom SRK og tre andre Oslo-klubber. Det foreligger tre
konkrete forslag til hvordan SRK og de tre klubbene kan gå videre med dette
engasjementet overfor region og distrikt. Se for øvrig bredere omtale av dette under
Prosjektkomiteen (foran).
7. Zulu 2008-prosjektet
Etter PETS våren 2008 møttes de innkommende presidentene i region 1 i D 2310
flere ganger for å koordinere aktiviteter og – om mulig – finne
samarbeidsprosjekt(er) klubbene kunne samarbeide om. Det viste seg at de 15
klubbene som utgjør region1 i distriktet hadde svært ulik situasjon hva angikk
engasjementer i prosjekter. Flere av klubbene hadde stiftet bekjentskap med
skuespilleren Mari Maurstads organisasjon ”Zulufadder”. En organisasjon som
arbeider for å skaffe barn i QuaZulu-Natal-provinsen i Sør-Afrika, som har mistet
foreldrene sine pga HIV/AIDS, skolegang, mat og hus å bo i. Maurstads
organisasjon hadde fra tidligere innledet samarbeid med Rotary-klubber i
Trondheim og Sogndal. Gimles innkommende president, Egil Greve, foreslo at de
15 Oslo-klubbene i region 1 i D 2310 skulle gå sammen om et arrangement som
kunne gi ”Zulufadder” ytterligere økonomiske muligheter til å hjelpe flere barn.
Konkret forslag om en veldedighetskonsert med Mari Maurstad og hennes
artistvenner som stilte opp gratis, samt tilhørende auksjon og nettauksjon, i tillegg til
å skaffe sponsorer til hus til barna ble fremmet over for de innkommende
presidentene i månedsskiftet mai /juni på tampen av Rotary-året 2007/2008. Saken
ble forelagt styret i Skøyen Rotary Klubb på siste styremøte i juni, og lagt frem for
klubben i august i Rotary-året 2008/2009. På grunn av knappe tidsmarginer frem til
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konsert og øvrige arrangementer i begynnelsen av oktober, led prosjektet under for
dårlig forankring i klubbene. Dette gjaldt i alle de 15 klubbene, og var ikke spesielt
for Skøyen Rotary.
Hver klubb i regionen, inkludert Skøyen Rotary, innbetalte kr. 100,- pr. medlem til
prosjektet. I tillegg stilte SRK med 12.000 kroner til sponsing av et hus. Innen
klubben ble det solgt i underkant av 40 billetter til artistaftenen med Mari Maurstad
og venner på Aker Brygge. Sist, men ikke minst, stilte Trygve Lindeberg et
skutemaleri til disposisjon for nettauksjonen, som også ble solgt til inntekt for
Rotary’s Zulu 2008.
Inn i den sentrale prosjektgruppen av presidenter, bidrog SRKs president med
utarbeiding av informasjonsmateriell om prosjektet, utarbeiding av PPpresentasjoner og opprettelse av en egen nettside: www.rotary-zulu.no.
Prosjektet innbrakte totalt kr. 440.470,- i samlede inntekter. Fratrukket driftsutgifter
på kr. 82.499,- ble det samlede resultatet kr. 357.971,-. Det foreligger flere
udekkede behov der disse pengene kan benyttes. I påvente av endelig avklaring på
behov og muligheter for realisering, er pengene satt på en konto som forvaltes av en
kontroll-komite, ledet av Gimle Rotarys Odd Grann. Klubbene som er engasjert i
prosjektet vil bli underrettet om bruken av pengene etter hvert som de blir realisert.
8. Ny lederskapsplan
KlubbLederskapsPlanen (KLP) er blitt gradvis innført i klubbene i D 2310. Ved
utgangen av Rotary-året 2007/2008 var Skøyen Rotary en av få klubber som ikke, i
tilstrekkelig grad, hadde tilpasset sin komitestruktur til denne planen. Det forelå
derfor nærmest et pålegg fra distriktet om å innføre prinsippene i planen, og å
tilpasse komitestrukturen lokalt til den sentrale komitestrukturen. Hensikten var at
klubbene slik skulle ha parallelle komiteer å forholde seg til, også på distriktsnivå.
Den komitestrukturen som ble foreslått og etter hvert vedtatt for Rotary-året 20082009 i SRK, var et forsøk på å imøtekomme dette distriktskravet. For SRKs
vedkommende innebar det en reduksjon i antallet komiteer fra syv til fem. Planen
innebærer et behov for - og en oppfordring til - å samarbeide mer på tvers av
komitestruktur, både lokalt og distriktsmessig. I tillegg er det lagt vekt på
rotasjonsprinsippet i den forstand at inneværende års komitenestleder bør kunne
rykke opp til komiteleder neste år, mens inneværende års komiteleder blir komiteens
”ressursperson” i neste Rotary-år. Komiteene – og klubben som helhet – bør
utarbeide 3 års rullerende planer for virksomheten.
9. Navneendring
Styret i SRK mottok i januar forslag fra PP Bjørn Søsveen, på vegne av flere, om å
endre klubbnavn til Frogner Rotary Klubb. Forslaget ble behandlet på flere ordinære
og ett ekstraordinært styremøte. Rotarys lover og vedtekter krever helt spesielle
frister og prosedyrer for at vedtak om navneendring skal være gyldig. I dette tilfelle
kreves det at forslaget legges frem for klubben minimum 10 dager før vedtak.
Forslaget om å endre navn til Frogner Rotary Klubb ble derfor fremlagt skriftlig for
klubben 15. april, og behandlet på neste ordinære klubbmøte som var 29. april. I
mellomtiden hadde styret mottatt forslag om endret voteringsgrunnlag. Forslaget
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lød: ”Skøyen Rotary Klubb endrer navn til Skøyen og Frogner Rotary Klubb”.
Styret behandlet også dette forslaget, og fant at forslaget ligger innenfor rammen av
det utsendte forslaget. Samtidig ivaretar det siste forslaget også hensynet til
klubbens historie.
Det skriftlige avstemningsresultatet viste 26 stemmer for navneendring, 4 imot og 3
blanke. Dermed var forslaget vedtatt.
Videre prosedyre var å tilskrive distriktsguvernøren (DG) for å be om hans støtte til
å fremme saken overfor RIs Board of Directors. Dette ble gjort. DG oppfordret
klubben til å sondere i forhold til Gimle, Uranienborg og Vestheim som også holder
til på Frogner. Ingen av de nevnte klubbene hadde noe imot at Skøyen endret navn
til Skøyen og Frogner Rotary Klubb.
Det blir nå opp til nytt styre i SRK å fremme saken videre i RI-systemet sammen
med nytt Rotary-års DG.
10. Økonomi
Klubbens kasserer har vært Eivind Bordewick, og revisor har vært Bjørn A. Søsveen.
Hovedkonklusjonen er at klubben har god økonomi.
Ordinær drift
Resultatet for drift ga et underskudd på kr. 2.927,-, mot et budsjettert overskudd på kr.
11.200,-. Dette skyldes i det vesentlige:
• Økte utgifter til diverse distriktsmøter (flere deltakere enn planlagt).
• Økt husleie på Schafteløkken
• Investeringer i datautstyr
• Økte utgifter til blomster/gaver/vin – foredragsholdere og jubilanter
På sosiale arrangementer har vi i år gått med et ørlite overskudd (kr. 175,40). Skyldes
vesentlig et overskudd på sommerfesten som følge av loddsalg.
Matsalget har gitt et overskudd på kr. 6.776,-.
Ekstraordinær drift
Et overskudd på kr. 36.410,- mot et budsjettert underskudd på kr. 35.800,-. Dette
skyldes vesentlig:
• Inntekter og utgifter påløpt til Young Friends.
• SRK følger, så langt som mulig, kontantprinsippet. Årets regnskap er preget
av at siste års planlagte Young Friends-prosjekt først kommer til utgift i neste
Rotary-år. Dette gir et regnskapsmessig overskudd, og et øket bankinnskudd,
men betydelige avsetninger gir som forventet nedgang i SRKs egenkapital. Det
er innløpt rapporter om at klubben nå også kan forvente et bidrag fra enkelte av
Balkan-klubbene.
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Vi har imidlertid små inntjeningsaktiviteter utover loddsalg og
finansieringsordningene via Rotary. Klubben ble medlem av Norsk Tippings
”Grasrotandel” i løpet av Rotary-året, noe som innbrakte kr. 504,-.
I tillegg til klubbens innbetaling til the Rotary Foundation, TRF, betaler ca. 10
medlemmer kr. 50 til TRF gjennom en avtalegiro-ordning. Det bør være et mål å få
flere medlemmer med i en slik ordning, som dessuten gir skattefradrag for den enkelte.
Balansen
Sum eiendeler er ca. kr. 34.260 større pr. juni i 2009 enn pr. juni i 2008. Klubbens
egenkapital ved årets oppgjør er på kr. 346.702, etter en betydelig avsetning til Young
Friends-prosjektet.
Ny kontoplan
D 2310 har pålagt klubbene en ny kontoplan og inneværende års regnskap er ført i
henhold til denne.
Avslutning
Styret takker alle klubbens medlemmer for et innholdsrikt og spennende Rotary-år. Vi
takker for alle positive bidrag fra klubbens medlemmer, inviterte foredragsholdere og
andre, samt for mange hyggelige samvær.
Takk for at dere alle, gjennom deres virksomhet i Skøyen Rotary Klubb gagner andre
og hverandre.
La Rotary-hjulet rulle videre!
Skøyen Rotary Klubb

Oslo, august/september 2009

Margrethe Lied
President 2008/2009
Vedlegg 1:
Regnskap og balanse med noter
Revisjonsberetning
Fremmøtestatistikk
Vedlegg 2:
Kommunikasjonsplan SRK
Rullerende 3 års plan fra Medlemskomiteen
3 års plan fra Organisasjons- og administrasjonskomiteen
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