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Klubbens og styrets mål for Rotaryåret 20092010

I utarbeidelsen av mål for Rotaryåret tok vi i stor grad utgangspunkt i de prioriteringer som var
satt opp av RI‐presidenten, John Kenny. Hans motto for presidentperioden var ”Rotarys fremtid
ligger i dine hender”, og i dette ligger at hver klubb og hvert medlem må ta ansvar for det Rotary
står for. Konkrete mål var videre arbeid for å utrydde polio gjennom prosjektet Polio Pluss,
arbeid med omdømme, og styrking av organisasjonens muligheter til å gjennomføre humanitære
prosjekter. Disse målene ble også gjenspeilet i distrikt 2310, som dessuten la stor vekt på arbeid
med å utvikle mangfold i klubbene.
På det lokale plan var et av hovedmålene å bygge videre på klubbens allerede gode kvaliteter,
med godt samhold og godt miljø som kjennetegn. Samtidig som det i de siste årene er blitt mer
tydelig at den lokale klubben er en del av en stor internasjonal organisasjon, er fortsatt gode
medlemsmøter med interessante og attraktive foredragsholdere en bærebjelke.
Klubbens 3‐års lederskapsplan og komitéstrukturen er godt tilpasset sentrale anbefalinger. Vi så
at det var muligheter for å forbedre dynamikken og samarbeidet mellom komitéene.
Klubbens prosjekter har vært høyt profilert, og styret ønsket å videreføre Young Friends i 2010,
samt fortsatt utvikle klubbens engasjement i klimaarbeidet.
Kommunikasjonsstrategien skulle følges opp, og klubbens sider på internett står frem som det
viktigste enkeltområdet her.
Det var også en målsetting å ha en viss medlemstilvekst, men også å arbeide for å beholde både
gamle medlemmer og de nye som kommer til.

Styrets sammensetning og aktiviteter
Styret har vært sammensatt som følger:
Tor Petter Gulbrandsen, president
Kirsten Bugge Thorkildsen, innkommende president
Margrethe Lied, Immediate Past President
Knut Sverre Søraas, sekretær
Anne Torsvik, visesekretær
Haakon Eriksen Haraldsrud, kasserer
Styret har i dette året ikke tildelt nye Paul Harris Fellow (PHF). Totalt er 13 medlemmer i
Skøyen Rotary Klubb blitt hedret med PHF siden 1987.
Forslaget om å endre navn til Skøyen og Frogner Rotary Klubb har dessverre ikke kommet til en
positiv avgjørelse i dette året. Forslaget ble godt støttet av guvernøren i D2310, men RI har etter
gjentatt henvendelse senest i juni fastholdt sitt pålegg om at nye klubber eller klubber som
skifter navn må inkludere bynavnet, altså Oslo. Vi står nå overfor valget mellom å beholde
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dagens navn på klubben eller endre til ”Oslo ‐
Skøyen og Frogner Rotary Klubb”. I et klubbmøte i
januar ble det som illustrasjon vist hvordan en logo
med dette klubbnavnet kunne tenkes å se ut (ill.).
Det har i perioden vært avholdt i alt 9 ordinære og et ekstraordinært styremøte. Referater fra
alle møtene er lagt ut på våre lukkede medlemssider.
Presidenten i distrikt 2310, Per Olav Stenseth, besøkte klubben den 13. januar 2010 sammen
med assisterende guvernør Kristin Mourud. Hans rapport fra besøket er delt med medlemmene.
Guvernøren mente klubben har fokus og forståelse for rekruttering. Han omtalte Young Friends‐
prosjektet på en meget fordelaktig måte, og ga mye ros til våre nettsider. Som konklusjon sa han
at SRK oppfyller kjennetegnene for en god Rotaryklubb og bør føle seg fortjent til en slik
betegnelse.
Styret har tatt initiativ til å utarbeide et internkontrollsystem, eller om man vil en manual som
klart beskriver roller og ansvarsområder i klubben. Dette vil gjøre administrasjon og drift av
klubben enklere og mer forutsigbar, samt lette jobben for de nye som skal inn i sine verv.
Arbeidet er planlagt ferdig i neste Rotaryår.

Medlemmer og fremmøte

Medlemsutviklingen vår har vært slik i 2009/2010:
TILGANG

AVGANG

Martina Planinic (nov 2009)
Sigurd Wisløff (nov 2009)
Siri Johns (nov 2009)
Carl Øvergård (nov 2009)
Per Erik Strømsø (juni 2010)
Morten Bjerkan (juni 2010)

Trygve Lindeberg (nov 2009, overført til
æresmedlem)
Annette Frydenberg (mars 2010)
Ole Petter Sverre (juni 2010)

Pr. 30. juni 2009 var det 53 medlemmer. Med en netto tilgang på medlemmer var antall med‐
lemmer pr. 18. juni 2010 kommet opp i 56.
Fremmøtet var meget godt. Grafen viser fremmøteprosent pr måned samt akkumulert for året.
Gjennomsnittlig fremmøteprosent er 72,4 og dette er opp fra 63,7 året før.
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Økonomi
Klubben kan legge frem et meget tilfredsstillende resultat for driften i året 2009‐2010. I mangel
av andre inntektskilder har vinlotteriet gitt et godt bidrag til inntekten. Sammen med overskudd
fra servering på møtene gjør dette at vi er godt over budsjett på inntektssiden. Utgiftene er
omtrent som forventet. Regnskapet og notene er satt opp på en slik måte at de enkelte poster
forklares, og de ulike prosjektene kan vurderes hver for seg.

Komitéene
Skissen viser forholdet mellom
standard anbefalt komitéstruktur og
den vi faktisk har. Tilpasningene går
først og fremst ut på at SRK har en
egen programkomité, noe som er i
tråd med den viktighet vi tillegger å
ha et godt møteprogram. Arbeidet
med Rotary Foundation er hos oss
lagt inn under Organisasjons‐ og
økonomikomitéen. Det er fastlagt
klare mandater for hver komité.
Hver av komitéene skal ha sin rullerende 3‐årsplan i et fastlagt format, og av plasshensyn har vi
valgt ikke å ta disse inn i årsberetningen. Den enkelte komitéleder har ansvaret for å følge opp
planen sammen med komitéens medlemmer, og skal på forespørsel fremlegge denne for styret.
Den nærmere sammensetning av komitéene følger som vedlegg til rapporten. Generelt må det
nok konstateres at ikke alle medlemmer er like aktive til å ta del i arbeidet i den komité de er
fordelt til, men dette har mange ulike årsaker.

Programkomitéen
Planlegging og gjennomføring av møtene for høsten 2009
Komitéen startet planleggingen og kontakten med potensielle foredragsholdere straks etter
oppnevningen i mai. Det ble sendt invitasjon til komitéene om å sende inn forslag til tema og
eventuelt foredragsholdere, samt anmodninger til medlemmene om å sende inn forslag.
På første møte i komitéen ble presidentens føringer for Rotaryåret diskutert samt hvordan vi
skulle få et variert og interessant opplegg for høsten. Det ble i alt avholdt 2 komitémøter privat
samt noen korte møter etter klubbmøter. Mye av kommunikasjonen og oppdatering av pro‐
grammet forgikk på e‐post. Programmet var ferdig før første medlemsmøte.
Første klubbmøte ble avholdt 19. august og siste møte den 16. desember. I alt ble det arrangert
18 klubbmøter. Det var 12 foredrag, to egoforedrag, tre sosiale arrangementer og et årsmøte
med budsjettbehandling.
Det ble i tillegg en god del jobb med å ajourføre den øvrige informasjonen i programmet.
Møtene for våren 2010
En tilsvarende prosess ble startet senhøstes 2009 for å planlegge programmet for våren. Det ble
arrangert to hjemmemøter og noen møter etter ordinære klubbmøter. Igjen var e‐post en god
hjelp. Programmet var ferdig før første møte i januar.
Det skapte en del utfordringer for komitéen da styret den 18. november vedtok at det skal legges
inn ett åpent internmøte ca hver 6. uke med temaer som for eksempel SRKs prosjekter, komité‐
arbeid, medlemmers spørsmål, RI/D relaterte spørsmål og utvalgte egoforedrag.
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I alt ble det avholdt 23 klubbmøter, hvorav 17 med foredrag og et egoforedrag. Møte med guver‐
nøren ble utsatt fra høsten til januar 2010. Styret disponerte 2 møter, og innkommende
president benyttet et møte til å orientere om kommende Rotaryår. Vårsemesteret ble avsluttet
med en sommeravslutning. Første møte var 6. januar og siste møte 16. juni. Det har vært stilt
spørsmål ved hvor lenge det er riktig å ha et sommeravbrudd i møtene, noe som nok bør drøftes
i klubben før sommeren 2011.
Gjennomføring og erfaringer
Det er hyggelig at de fleste som blir spurt sier ja til å holde et foredrag i klubben, og det viser at
Rotary har god anseelse.
Kommunikasjonskomitéen anmodet programkomitéen om å lage en teaser for å øke interessen
for det enkelte klubbmøte. Det ble stort sett gjennomført samt at mange av foredragsholderne ga
oss kopi av foredraget. Mange av disse foredragene kan derfor leses på våre hjemmesider.
Kunngjøringen av foredragene på hjemmesiden vår er et stort pluss.
I en viss grad ble det gjennomført at den i programkomitéen, som har hatt ansvar for et foredrag,
også skal introdusere foredragsholderen.
Programkomitéen har et fast oppsett for å følge opp foredragsholderen på forhånd. Opp‐
følgingen av foredragsholderne har medført at så godt som alle møter er gjennomført som plan‐
lagt. Men ved et par tilfeller måtte klubbens egne medlemmer holde foredraget for noen som
meldte avbud i siste liten.

Prosjektkomitéen
Komitéen har hatt tre møter gjennom året. Et kickoff‐møte med hele prosjektkomitéen fant sted
onsdag 30. september 2009. Forøvrig ble det avholdt mange mindre møter gjennom året om
enkeltsaker med deler av komitéen og andre i klubben, ikke minst vedr. Young Friends‐
prosjektet.
Young Friends II prosjektet (sommer 2010)
Beskrivelse og finansiering
Prosjektet Young Friends II som ble avholdt
sommeren 2010 var en videreføring av
prosjektet Young Friends I fra 2009. Young
Friends er et freds‐ og forsoningsprosjekt.
Formålet med prosjektet er å få
ungdommer fra det tidligere Jugoslavia
(Serbia, Bosnia Herzegovina, Kroatia og
Kosovo) til å bli kjent med andre
ungdommer fra kjerneområdet som var i
borgerkrig på midten av nittitallet. Etter et
4 dagers opphold på Nansenskolen på Lillehammer går studentene 6 uker på den Internasjonale
Sommerskolen på Blindern (ISS). I tillegg til å møte studenter fra hele verden på ISS blir
stipendiatene våre kjent med norsk ungdom først og fremst gjennom Rotaractere fra flere
Rotaract‐klubber i Oslo.
Prosjektet YF II med mål 10 stipendiater ble godkjent av klubben tidlig på høsten, og i utgangs‐
punktet støttet økonomisk av både SRK, D2310 og ISS. Dog var det klart fra første stund at mer
kapital fra andre kilder måtte til for å nå målet på 10 studenter.
På nytt ble det søkt om økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet, slik det var blitt gjort for
YF I og tidligere med godt resultat da klubben driftet Shalom‐Salam‐prosjektet (1994‐2001).
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Det ble også søkt støtte fra andre Rotaryklubber, legater, NHO, norske ambassader og bedrifter
på Balkan, men da fristen for å dele ut stipendier nærmet seg var det kun Maridalen RK som
hadde vært villig til å bidra til finansieringen (slik de hadde gjort året før). I midten av mars
besluttet styret at det ikke var forsvarlig med mer enn 6 kandidater ut fra manglende midler til
prosjektet. Imidlertid var ISS villig til å ”sponse” 2 stipendier til dersom andre kunne være villig
til å gjøre det samme. Således ble 10 stipendiater plukket ut. Én kandidat ble strøket av listen
pga for sen tilbakemelding til ISS, og det faktiske antallet ble derfor 9 studenter, hvorav klubben
selv har finansiert 6.
Young Friendsarbeidet i prosjektkomitéen
En egen underkomité ble etablert, og invitasjon til å være med på å sponse, samt identifisere
lovende kandidater, ble sendt til 45 Rotaryklubber i D1910 på Balkan i midten av desember.
Ytterligere innspill på kandidater kom fra fjorårets stipendiater. I slutten av januar 2010 meldte
kandidater seg på e‐post med CV, og kandidatene ble intervjuet (på Skype) for å plukke ut de
mest lovende. Kort før påske ble det plukket ut 10‐12 kandidater blant ca 20 søkere.
Våre stipendiater ankom til Nansen‐skolen på Lillehammer den 21. juni. Fire dager senere reiste
de til den Internasjonale Sommerskolen (ISS) på Blindern og onsdag den 30. juni ble det
arrangert en privat mottakelse først og fremst for studentene, men også for ca like mange
Rotaractere, samt direktøren for ISS m.fl.
Til årets mottakelse var også de 3 ambassadører fra ambassadene for Kroatia, Serbia og Bosnia
Herzegovina invitert. De 3 ambassadører støtter prosjektets formål og har skrevet LoR (Letter of
Recommendation) som riktignok ikke har gitt resultater ennå. Fordi klubben ikke lyktes å frem‐
skaffe en tilfredsstillende finansiering og fordi få Rotarianere meldte seg som mulig vertskap til
en siste weekend med studentene i begynnelsen av august, returnerte våre stipendiater til
Balkan fredag 6. august.
Jazz konsert i Frogner Kirke
Den 13. januar ble det på møte i prosjektkomitéen besluttet å foreslå en jazzkonsert i Frogner
Kirke.
Gjennom medlemmer som brukte sine kontakter ble det inngått avtaler med Frogner Kirke og
jazzbandet Jazzin´ Babies, og konserten fant sted 11. april. I arbeidet med markedsføring av
konserten ble det produsert en rekke fine trykksaker, og vi fikk god forhåndsomtale i avisene.
Konserten ble en musikalsk suksess, men tross iherdig innsats ble dessverre antall betalende
tilhørere lavere enn man hadde håpet, slik at konserten kun ga et økonomisk overskudd på ca kr
8000.
Klimaprosjektet – Bærekraftig utvikling og klima
Siden det vellykkede møtet med fredsprisvinner Pauchari i Oslo i januar 2008 har SRK søkt å
finne muligheter for å videreføre arbeidet med bærekraftig utvikling og klima. Dette var noe av
bakgrunnen for at det ble etablert en kontaktgruppe mellom fire Rotaryklubber i Oslo.
”Bærekraftig utvikling og klima” er en viktig, men også vanskelig utfordring, som nødvendiggjør
vedvarende påtrykk og engasjement fra styret og prosjektkomité over flere år. En side er det
klubbinterne arbeidet, en annen er det klubbeksterne (regionale/distriktsmessige) arbeid. Det
er ønskelig 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.
I forrige Rotaryår ble det gjennom et sentralt notat fra kontaktgruppen lagt grunnlag for et
videre arbeid med tre prioriterte områder; nemlig å skape et bredest mulig engasjement for
bærekraftig utvikling, et mulig nytt offentlig møte i etterkant av København‐konferansen om en
ny internasjonal klimaavtale, samt arbeid å fremme forslag å endre RIs ”4‐way test” til en ”5‐way
test” som tilføyer et kriterium om bærekraftig utvikling.
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Styret fant at vår klubb alene ikke vil makte å ta ansvaret for et klima‐arrangement av slike
dimensjoner. Dette vil kreve sterkere gjenklang fra andre klubber og ikke minst fra D2310 enn
det vi har opplevd hittil.
Flere av møtene gjennom året har hatt temaer som er relevante i forhold til bærekraftig
utvikling.
I begynnelsen av Rotaryåret var det drøftet å bringe 5‐way‐saken inn for lovrådet, og en del
underhåndskontakter ble tatt. Det tidligste realistiske tidspunkt for å få et slikt forslag gjennom
systemet og vedtatt vil være i 2013. Skøyen RK vil følge opp sitt engasjement i denne saken, og
konkret arbeide videre for å promotere forslag til lovrådet. Vårt nye medlem Morten Bjerkan
har selv direkte erfaring herfra og vil kunne gi nyttige bidrag.
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 anbefalte vedtekter finnes i årboken. En vedtekts‐
komité har dette som utgangspunkt arbeidet med saken, men ikke rukket å komme i mål i dette
Rotaryår. Utkast til nye vedtekter planlegges oversendt til styret i løpet av høsten 2010.
Polio pluss
Engasjementet i Polio Pluss har vært stort. Foruten inntektsbringende aktiviteter nevnt annet
sted i denne beretning har vårt medlem Anne Torsvik deltatt i vaksinasjoner i India, og går nå
inn som leder av distriktets Polio Pluss‐komité.
SRKs 25 årsjubileum
Styret ønsker å markere jubileet i 2012 ved å lage en nettbasert historisk oversikt over klubbens
første 25 år. Bruk av websiden ansees som effektivt og fleksibelt, og er en dynamisk måte å
kommunisere på. Medlemmene kan også trekkes inn i prosjektet ved større eller mindre bidrag.
En god del materiale finnes i klubbens arkiver og ikke minst fra den gamle webløsningen, og
mye av dette kan antagelig brukes med noe tilpasning.
Styret har planlagt å opprette en prosjektgruppe som skal virke frem til 2012 og håper dette blir
gjort i neste Rotary år. Styret ønsker også å digitalisere 15‐års jubileumsboken slik at denne kan
bli tilgjengelig for alle.

Kommunikasjonskomitéen

Skøyen Rotary Klubbs Kommunikasjonskomité (KomKom) har i 2009‐2010 hatt tre møter og en
løpende og aktiv operativ rolle i klubbens arbeid med å bidra til god intern og ekstern
kommunikasjon.
Hovedfokus for KomKoms arbeid i denne perioden har vært ekstern kommunikasjon og
omdømmebygging.
På møtet 2. september 2009 ble videreutviklingen av WEB’en diskutert og opprettelsen av en
WEB styringsgruppe vedtatt. Videre ble ansvarsområdene for WEB‐teamets medlemmer delt ut
og komiteens handlingsplan gjennomgått.
14. oktober 2009 møttes komiteen til ”brainstorming” om omdømmebygging. Dette resulterte i
vårens Vestkanttorgsatsing.
På møtet 20. januar 2010 var hovedtemaet drøfting av KomKoms eventuelle rolle i forbindelse
med markering av klubbens jubileum. Dette resulterte i en anbefaling til styret om nettbasert
markering gjennom en dedikert redaksjonsgruppe opprettet av styret. Videre ble presentasjon
av medlemmene på WEB’en diskutert som senere har resultert i opprettelsen av Medlemsprofil‐
sidene.
KomKoms løpende virksomhet i året 2009‐2010:


Systematisk videreutvikling og løpende vedlikehold av SRKs hjemmesider
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Fortløpende oppdatering av nyheter og møtereferater på hjemmesidene



Trykking av plakater, flyers og møteprogram



Organisering og oppfølging av lystennerlisten



Aktiv oppfølging av pressen gjennom pressemeldinger og direkte kontakt i forbindelse
med klubbens åpne møter om ”Lagring av Atomavfall” og om ”Forvaltningen av olje‐
fondet”.



Synliggjøring av Skøyen Rotary Klubb overfor andre Rotaryklubber og lokalmiljøet
gjennom
o

artikler i Rotary Norden og på Distrikt2310s hjemmesider og

o

initiativ til – og gjennomføring av – bruktmarked for ”Polio Plus på Vestkant‐
torget” tre lørdager i mai 2010.

o

opprettelsen av medlemsprofiler for å presentere klubben som et variert og
betydningsfylt kompetansesenter.

Medlemskomitéen

Komitéen har hatt 4 møter, stort engasjement og mye positiv erfaring. Vi har fått 6 nye med‐
lemmer med en netto tilgang på 3 medlemmer, mens målet var å oppettholde antall medlemmer.
Som det ble påpekt også i forrige årsrapport tar rekrutteringsprosesser tid, og trenger flere
innspill fra klubbens medlemmer. Det arbeides med flere potensielle nye medlemmer, og vi har
et godt grunnlag for videre rekrutteringsarbeid høsten 2010.
I forbindelse med rekrutteringsarbeidet har vi for øvrig hatt følgende aktiviteter:


Arbeidet videre med informasjonsfolder, som vi fortsatt jobber med.



Utarbeidet en fadderguide.



Evaluert og oppdatert 3 års rullerende handlingsplan.

 Aktiv deltagelse med tre representanter i distriktsprosjektet ”Et mangfoldig Rotary”.
Komitéen har ellers hatt ansvaret for klubbens sosiale arrangementer, som har vært:


Lutefiskaften på Holmenkollen Tennis Klubb med 45 deltakere.



Juleavslutning med innlegg fra klubbmedlem Gisle Hollekim og Hosle Skolekorps
som spilte julemusikk.



Sommerfest 16. juni med 49 deltakere (31 medlemmer, 18 ledsagere). Festen ble
holdt i hagen til Eva Fosse, med musikk og dans på plenen.

Organisasjons og økonomikomitéen

Organisasjons og økonomikomitéen har hatt ett formelt møte, 6. januar 2010, der 3 av
medlemmene i komitéen var til stede, samt kasserer som er styrets representant. Tema var
primært finansiering av Young Friends II og søknad om legater, samt komitéens mandat som var
noe endret fra året før.
En undergruppe i prosjektkomitéen gjennomgikk legathåndboken for 2009. Etter en første
”screening” ble det identifisert 42 mulige legater. Etter ytterligere vurdering ble det til slutt søkt
på 9 legater, foruten at det ble søkt støtte fra fonds i Telenor. Resultatet av denne innsatsen var
likevel skuffende; komitéen har ikke mottatt respons på noen av sine søknader om støtte til
YF II.
Organisasjons‐ og økonomikomitéen ble godt organisert i forkant med fremmøteteam for høsten
og for våren, og møtene har fungert tilnærmet knirkefritt iht. møteplan. Komitémedlemmer har
vært ansvarlig for hver sin måned iht. oppsatt liste. I tillegg har ett Rotarymedlem vært satt opp
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til å bistå den månedsansvarlige ved hvert møte, noe som dessverre tross innskjerping har
sviktet for ofte.
Komitéleder har hatt løpende kontakt med Torill Jensrud/Gledesbordet, og matserveringen har
vært upåklagelig. Den har også gitt et positivt økonomisk bidrag til klubben.
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VEDLEGG

