Årsmelding for Rotaryåret 2011 – 12
1. Klubbens styrende og arbeidende organer
Styret
-

Haakon Eriksen Haraldsrud, president
Kirsten Bugge Thorkildsen, immediate past president
Anne Torsvik, innkommende president
Tor Petter Gulbrandsen, kasserer
Ursula Smaaland Goth, sekretær 01.07.2011 – 31.01.2012
Per Gustav Lindeberg, sekretær 01.02.2012 – 30.06.2012
Morten Bjerkan, senior rådgiver

Styret har hatt 7 styremøter, 3 i høst semesteret og 4 i vårsemesteret. Alle styremøter har vært annonsert på
klubbens websider og i klubbmøter. Alle styremøtereferater har blitt lagt ut på klubbens websider. Mange
enkeltsaker har blitt håndtert mellom president og styremedlemmer på en effektiv måte pr telefon og e-post
mellom styremøtene og derved blitt brakt til rask beslutning utenom styremøtene.
Komiteer
Kommunikasjonskomiteen
Leder: Margrethe Lied
Webredaktør: Kristian Kristiansen
Medlemmer: Anne Torsvik (styrerep), Sigurd Wisløff (nestleder), Svennik Høyer, Eva Fosse, Per Arild
Mørk, Evabeth Astrup, Anne Heimdal, Martina Planinic
Medlemskomiteen
Leder: Finn Bjerke
Medlemmer: Ursula Smaaland Goth (styrerep), Petter Rasch, Sjur Borgen, Bjørg Høie, Ingvald Liland,
Hilde Sofie Hamre, Nils E. Grøholdt, Lise Høst, Nic Zwetnow
Organisasjons- og Økonomikomiteen
Leder: Knut S. Søraas
Medlemmer: Morten Bjerkan (styrerep), Gunnar Svendsen, Britt Sunde Trondsen (klubbmøtekoordinator),
Sigurd Olsvold, Ola Lundgaard, John Bennett, Olav Krosby, Martin Møllhausen
TRF komiteen: Leder Morten Bjerkan
Medlem: Knut Søraas

Programkomiteen
Leder: Bjørn Søsveen
Medlemmer: Tor Petter Gulbrandsen (styrerep), Audun Bell, Gisle Hollekim, Hildegunn Bomnes,
Svein Erik Brodal, Anne Marie Hadenius, Ragnar Østrem, Siri Fossum, Gernot Wullstein, Bent Aaby,
Eivind Bordewick
Prosjektkomiteen
Leder: Eivald M. Q. Røren
Medlemmer: Kirsten Bugge Thorkildsen (styrerep), Karl K. Stenhagen, Harry Rødner, Per Gustav
Lindeberg, Per Erik Strømsø, Arne Corneliussen, Arne Olav Brundtland, Gunnel Wullstein,
Agnes Beathe Steen Fosse
Jubileumskomiteen
Leder: Kirsten Bugge Thorkildsen (og styrerep)
Medlemmer: Gisle Hollekim, Eva Fosse, Bjørn A. Søsveen, Knut S. Søraas, Svennik Høyer, Kristian
Kristiansen
Distriktskomite for Polio Plus
Anne Torsvik (rep fra OVRK og komiteleder)
Distriktskomite for Mangfold
Kirsten Bugge Thorkildsen (rep fra OVRK)
2. Klubbmøter
De regulære klubbmøtene på onsdager kl 17.30 har vært holdt på Schafteløkken. Forut for møtene har det
normalt blitt servert middag til en pris a kr 100,- til de som ønsker det. Møteperioden for høstsemesteret var
fra 10. august til 14. desember og for vårsemesteret fra 4. januar til 20. juni. To av møtene ble arrangert som
spesielle sosiale sammenkomster, nemlig Lutefiskaften 23. november og Sommerfest 20. juni. Klubben er
svært takknemlig for at vårt medlem Eva Fosse også dette året inviterte klubben til å arrangere sommerfesten
i sin hage.
Salget av middager har gått noe ned over året og representerer ikke lenger samme inntektskilde for klubben
som tidligere.
Vinlotteriet har vært en viktig inntektskilde for klubben de tidligere to år, men også her har salget av lodder
gått ned gjennom året slik tendensen viste seg allerede på slutten av forrige år.
3. Medlemskap og Pristildelinger
Klubbens mangeårige medlem Olav Krosby døde våren 2012. Han var en av klubbens chartermedlemmer og
innehaver av PHF.

Ved sommerfesten 20. juni ble følgende priser tildelt:
- Æresmedlemskap i klubben til Einar Vannebo, direktør for Den internasjonale Sommerskolen ved
Universitetet i Oslo. Vannebo fikk æresmedlemskap for sitt mangeårige virke for klubben ved å bidra
til realisering av klubbens prosjekter Shalom Salam og Young Friends.
-

PHF til Gunnar Svendsen og Knut S. Søraas for deres utrettelig innsats for klubben i mange år
gjennom styrearbeide, prosjektarbeide, på eget initiativ tilby sitt engasjement og innsats for å
realisere mange arbeidsoppgaver for klubben, bidragende og oppofrende innsats til klubbens beste,
initiere og organisere inntektsbringende arbeide for klubben, alltid positiv og villig. De to kan sies å
være mønstermedlemmer for klubben.

Ved Rotaryårets begynnelse ble tre medlemmer som ikke har gitt livstegn fra seg og heller ikke betalt
medlemskontingent i den senere tid, strøket fra klubbens medlemsregister. Ett medlem meldte seg ut ved
avslutning av forrige Rotaryår. Ett medlem meldte seg ut etter høstsemesteret.
I løpet av året er det tatt opp fem nye medlemmer.
Ved utgangen av Rotaryåret 2011-12 hadde klubben 56 medlemmer.
4. Deltagelse på Distriktssamlinger og andre Rotary arrangementer
Klubben hadde representanter tilstede på Distriktskonferansen høsten 2011 og på Distriktsseminaret våren
2012. Dette er fine samlinger og det er ønskelig at flere av klubbens medlemmer finner interesse av å delta,
spesielt nyere medlemmer og medlemmer som har ønske om et sterkere engasjement for klubben i en
periode.
Klubbens styre var representert ved Polio Plus markeringen på Karl Johans gate den 23. februar 2012 med
lyssetting av Grand Hotel.
Etter først å ha mottatt invitasjon til å melde oss på og deretter meddelelse om at klubbens prosjekt Young
Friends var blitt valgt, reiste en av klubbens medlemmer til San Diego for å presentere vårt Young Friends
prosjekt ved House of Friendship under RIs International Assembly i januar 2012. Vi hadde også en Young
Friends presentasjon ved House of Friendship under Distriktskonferansen i Oslo høsten 2011.
5. Inntektsbringende arbeid blant klubbens medlemmer
Organisasjons- og Økonomikomiteen har gjennom sine kontakter skapt to gode inntektskilder for klubben:
- Utlevering og mottak av skolebøker for videregående skoler ved Søraas Bok
- Statistopptredener ved filmopptak
Dette er et særdeles prisverdig tiltak som gir klubben betydelige inntekter. Det er ønskelig at flere av
klubbens medlemmer blir villige til å delta i dette arbeidet til beste for klubben og Rotarys formål.

6. Prosjekter
Klubben har engasjert seg i flere prosjekter gjennom året. Det var satt av budsjettmidler til nedennevnte
prosjekter:
-

-

-

-

Young Friends. Dette var 4. året på rad at prosjektet ble kjørt og klubben har bidratt med betydelige
midler og arbeid. Prosjektet har fått svært mye oppmerksomhet og positiv omtale gjennom året, fra
Distriktet så vel som fra andre klubber og fra RI. To klubber, Oslo RK og Nordberg RK ble med som
samarbeidende partnere og har støttet prosjektet med penger og med deltagende arbeid. For å bringe
de deltagende klubbene sammen i styringen av prosjektet, ble det etablert et Råd. De fleste av de
sentrale Osloklubbene i Region 1 er blitt forespurt om å støtte prosjektet økonomisk og på annen
måte i kommende år, og responsen må kunne sies å ha vært positiv men ennå ikke forpliktende. Noe i
underkant av de budsjetterte midler (opprinnelig budsjett kr 50.000 + tilleggsbevilgning kr 50.000
godkjent i klubbmøte + 10.000 godkjent i klubbmøte før reise til San Diego) er benyttet.
Solar Power for a local village in South Africa. Mye undersøkende arbeide ble utført for å komme i
gang. På grunn av stor usikkerhet for en effektiv realisering av prosjektet valgte man å ikke
gjennomføre dette i egen regi, men overlate resultatene av utførte undersøkelser til en gruppe Rotary
klubber på Romerike som arbeider med samme typer prosjekter. Ingen av de budsjetterte midler kr
25.000 ble benyttet
Lokalt prosjekt. Innledende undersøkelser er blitt utført og man har landet på et prosjekt
”Schafteløkken og området rundt” som går ut på å skape aktiviteter på Schafteløkken og i området
rundt til glede for de som bor i området. Ingen av de budsjetterte midler kr 5.000 ble benyttet.
Polio Plus. Man har støttet dette arbeidet med de budsjetterte midler kr 20.000.
Lysakervassdragets Venner. Her har man ingen tid videre hørt fra dette prosjektet, og de budsjetterte
midler kr 5.000 ble ikke benyttet
Diverse. Det var budsjettert med en ytterligere post på kr 25.000 til eventuelle kreative ideer gjennom
året. Disse midlene ble ikke benyttet.

For å inspirere klubbens medlemmer og komiteer til kreativitet og innsats ble det budsjetert relativt mange
penger til prosjekter av forskjellige slag. Resultatet viser at klubben er tilfreds med å fortsette med en sterk
innsats på sitt ene internasjonale prosjekt ”Young Friends” og nå komme i gang med ett lokalt prosjekt. Den
relativt kraftige støtten til Polio Plus vil vel bli videreført ett år til iht tidligere styrevedtak, og deretter
trappet ned.
7. Komiteenes arbeide
7.1 Kommunikasjonskomiteen
Kommunikasjonskomiteens regelmessige virksomhet har vært å vedlikeholde og videreføre arbeidet
med klubbens web-side, gjennom:
 Ukentlige forhåndsomtaler av møtene og foredragsholderne
 Ukentlige referater av de foregående møter
 Annonsering av diverse tiltak, arrangementer og begivenheter

 Organisering og oppfølging av lystennerlisten
 Tilrettelegging i forbindelse med oppbyggingen av klubbens elektroniske jubileumsbok på
klubbens hjemmesider
I tillegg har komiteen diskutert og kommet med en anbefaling til styret om bruk av sosiale medier, noe
som foreløpig har resultert i en profil på Facebook knyttet til Young Friends Alumni. Komiteen har også
kvalitetssikret og satt i produksjon en del effekter/artikler i forbindelse med nye maler knyttet til
navneskiftet fra Skøyen RK til Oslo Vest RK, samt i forbindelse med effekter utarbeidet til klubbens
jubileum høsten 2012.
Det er innledet et samarbeid med Prosjektkomiteen om mer info på hjemmesidene våre om klubbens
prosjekter. Det er gjort anbefalinger om hvordan prosjektsidenes form og innhold. Det er etablert en egen
møtekalender på web’en for styret og komiteene. Samt et menypunkt som kalles kunngjøringer.
Kommunikasjonskomiteen har også kommet med anbefalinger overfor styret når det gjelder retningslinjer
for godkjenning av stoff og bruk av bilder og publisering av møtereferatene, retningslinjer for bruk av
persondata, samt om Tigris- og lystennerinnleggenes plass på våre hjemmesider.
Kommunikasjonskomiteen har gjennomgått og kommet med anbefalinger angående retningslinjer for
OVRKs web-sider som innarbeides i håndboken til OVRK.
Komiteen har hatt seks møter i løpet av Rotary-året 2011-2012 (31.08., 02.11. og 24.11. 2011, 18. 01.,
29.02. og 25.04. 2012).
7.2 Medlemskomiteen
Det er holdt til sammen 6 komite møter, alle hjemme hos medlemmene. Dette oppleves som positivt, og
medlemmene føler at vi har etablert et godt samarbeidsklima. Vi forsøker å dele oppgavene mellom oss
best mulig.
Komiteen har opprettholdt et relativt sterkt fokus på rekruttering av nye medlemmer. Arbeidet har vært
særlig rettet mot venner og bekjente.
Som et ledd i klubbens rekrutterings arbeide på sikt, har det vært komiteens ansvar å etablere kontakt med
Rotaract klubbene i nærmiljøet. Komiteen har derfor tatt konkret initiativ ifht. Victoria, Gimle og Oslo
Rotaract klubber som har besøkt OVRK med mange representanter sist vår. Slik har vi etablert god
kontakt med mange flotte, yngre og interessante mennesker.
Komiteen har ivaretatt alle forberedelser av medlemsopptak, 5 i alt, inkludert ett medlem etter overgang
fra Akersborg RK. Dette i henhold til klubbens Retningslinjer for driften av klubben.
Komiteen har hatt totalansvaret for alle klubbens interne arrangementer, så som Lutefiskaften, Juleavslutning
og Sommeravslutning.
Komiteen har også stått for innkjøp av blomster og personlig overrekkelse ved medlemmers merkedager.
40 Julestjerner, med Rotary-kort, ble personlig levert til Frogner sykehjem og omtrent like mange til
Skøyen Menighet før jul.
Siden vi ikke fikk til et internt data-kurs for våre medlemmer, satte vi medlemmene i forbindelse med
Seniornett på Frogner seniorsenter. (Det samme er allerede gjort for høstsesongen.)
Komiteen har kommet med noen innspill som er på plass for å gjøre klubbmøtene noe mer effektive.
Det ligger komiteens medlemmer sterkt på hjerte å bidra til en god stemning blant medlemmene på hvert
enkelt klubbmøte.

Etter beste evne og med få unntak har komiteen oppdatert klubbens Websider med planlagte møter og
referater.
7.3 Organisasjons- og Økonomi komiteen, inklusiv TRF
I tråd med gjeldende 3-års plan har Komiteen fokusert sitt arbeid på tre områder: Skaffe finansiering for
Prosjektkomiteens prosjekter, forstå, bidra til og benytte oss av TRF, og sørge for god avvikling av
klubbmøtene.
Finansiering av prosjekter.
Hovedinntektskilder har vært arbeid for Søraas Bok i forbindelse med utdeling og innsamling av
skolebøker for seks videregående skoler i Oslo og Bærum (Sonans, Wang, Treider, Foss, Ullern og
Eikeli). Gjennom konsentrert innsats gjennom en uke ved skolestart og skoleslutt har om lag et dusin av
medlemmene nedlagt nær 200 timers arbeid som har innbrakt klubben over 40.000 kroner totalt. Det har
vørt en positiv erfaring fra så vel medlemmer som Søraas Bok, og aktiviteten ventes å kunne gi
tilsvarende inntekter til neste år og kanskje lenger.
Statisteri for Feelgood scene film&TV som produserer "Helt perfekt" , en ny komiserie med Thomas
Giertsen som har fått god mottakelse. I flere episoder som ble tatt opp i høst og i vår har frivillige
medlemmer deltatt som statister og samtidig fått erfart opptak og skuespillere på nært hold. Aktiviteten
har innbrakt klubben om lag 11.000 kr i perioden. Aktiviteten ventes å fortsette i neste Rotary år.
Komiteen har ikke hatt spesielle aktiviteter i forbindelse med avtalegiroer. Det er 14 aktive avtale giroer
ved utløpet av juni 2012. Det er 1 mindre enn på samme tid i fjor.
TRF.
Bidrag til Rotary Foundation pr 18.6.2012:
Klubben
Distrikt 2310
Annual Giving:
$ 2.505
$ 39.000
PolioPlus:
$ 3.540
$ 46.000
Bidrag totalt:
$ 6.045
$ 85.000
Kommentar: 50 % av bidragene til Annual Giving i 2011-12 fra distriktets klubber blir tilgjengelig som
DDF-midler til prosjektfinansiering i 2014-15, sum $19.000 + eventuelle ubenyttede midler fra 2013-14.
Klubben søkte ikke om prosjektmidler fra TRF til sitt internasjonale freds- og forsoningsprosjekt Young
Friends i 2011-12. Ungdommene kommer fra det tidligere krigsrammede Balkan.
Komitèen laget en presentasjon om bruk av fremtidige TRF-midler til Young Friends-prosjektet. Her ble
det understreket betydningen av å være raskt ute med søknad om midler via distriktets TRF-komitè. NB!
Skal det monne noe i vårt prosjekt har ikke distriktet midler til mer enn dette ene prosjektet i årene som
kommer. Prosjektet ble anbefalt utvidet til å omfatte informasjon til tidligere og nye deltagere i Young
Friends om Rotary Peace Fellowships. Klubben ble oppfordret til å finne en rotarianer som kan påta seg
denne oppgaven under TRF-komitèens veiledning. Dette vil etter komitéens mening være helt nødvendig
for å komme videre med prosjektet og kvalifisere til bidrag fra TRF under det nye prosjektregime Future
Vision Plan.

Klubbmøtene.
Komiteens ansvarlige for klubbmøtene har rutinert og med god suksess satt opp lister over ansvarlige for
de enkelte møtene. Gjøremålslisten for klubbmøtene har også blitt oppdatert og lagt inn i klubbens
retningslinjer. Det er ikke til å komme fra at mange av de samme personene har gått igjen som
ansvarshavende for de enkelte møtene. Forholdet har blitt tatt opp med styret, og komiteen gleder seg nå
over å ha fått et bra tilsig av klubbens nye medlemmer og dermed til neste år kan spre gjennomføringen
av klubbmøtene på flere personer. Det har forekommet frafall for møtearrangementene uten forvarsel.
Det skaper gjerne problemer som riktignok har blitt løst på stedet, men er like fullt uønsket.
Komitemøter.
Komiteen har hatt ett møte, 12. september 2011. Dette er lite representativt for komiteens aktiviteter og
samarbeid i det mesteparten av kommunikasjonen går pr telefon, ved e-mail, eller i samtaler/små-møter i
forbindelse med klubbmøtene. Søraas Bok-arbeidet og statisteriet har videre bidratt godt til å gi
medlemmene noe felles og bli bedre kjent, uten at det dermed gir utslag på klubbens fremmøtestatestikk.
7.4 Programkomiteen
Gjennom møter, telefonsamtaler og e-postutvekslinger har komiteen kommet frem til forslag til
foredragsholdere for høst semesteret og vårsemesteret. De foreslåtte foredragsholdere er blitt kontaktet av
forslagsstillerne. Det kommer frem flere forslag enn hva man har plass til og det eksisterer derfor til en
hver tid en back up liste med potensielle foredragstitler og navn på foredragsholder. Det har fungert
særdeles bra at komiteen starter sitt arbeide allerede på slutten av forrige Rotaryår slik at programmet for
høstsemesteret er klart og distribuert på det siste klubbmøte i foregående år. Det synes ikke å være
vanskelig å få foredragsholdere til våre møter eller til Rotary generelt. Rotary har et godt rykte og tillit i
samfunnet og kjente og meget kvalifiserte personer stiller gjerne opp.
7.5 Prosjektkomiteen
“Young Friends” IV prosjektet
I alt er 15 ungdommer fra Vest-Balkan ankom Oslo i juni for å delta på seminar ved Nansen Institutt på
Lillehammer og på Den Internasjonale sommerskolen på Oslo Universitet. Dette lot seg gjøre gjennom
sponsing fra Oslo Vest Rotary Klubb, Oslo Rotary Klubb, Nordberg Rotary Klubb, Distrikt 2310,
NORFO Tiltaksfond og Den Internasjonale Sommerskolen.
Videre har også de lokale klubbene på Balkan, som har valgt ut sine studenter for deltagelse, kommitert
seg for finansiering for sine lokale kandidater.
Samlet finansiering fra Rotary utgjør kr 222 000,-, noe som tilsvarer full finansiering for 6 av de 15
deltakerne. Vi har dermed oppnådd en betydelig økning i Rotary’s økonomiske innsats på YF prosjektet,
for YF III (forrige år) finansierte vi ca kr 100.000,-.

Øvrig finansiering skjer ved hjelp av ISS. I alt er 10 av de 15 kandidatene nominert gjennom lokale
Rotary-klubber i det tidligere Jugoslavia, mens 5 er nominert gjennom lokale Nansen-sentra i regionen.
Søkeprosessen tok utgangspunkt i en e-mail liste på 137 Rotary klubb- Presidenter fra ”former
Yugoslavia”. Disse fikk alle en forespørsel om de ville være med på å anbefale kandidater til årets YF
prosjekt. 37 besvarte vår melding med ønske om å få være med på innspill av kandidater. Alt i alt ble det
sendt 30 Rotary-søknader til ISS fra Vest Balkan inklusivt innspill fra tidligere Young Friends studenter.
Ellers forløp oppholdet for kandidatene som tidligere år. Vi arrangerte velkomstmøte når de ankom Oslo
og senere gardenparty for studentene i nærvær av ambassadører fra Vest Balkan, direktør Einar Vannebo
fra ISS, en representant fra Nansen Academy, representant for Distriktet, NORFO, Rotaract og fra
OVRK. Flere av Rotaract klubbene i Oslo involverte seg dette året mere direkte med YF’erne enn hva de
tidligere har gjort.
YF Prosjektet har arbeidet aktivt i løpet av året for å involvere større deler av Rotaryfamilien, og særlig i
vårt distrikt. Dette har allerede i år gitt positive utslag for finansiering av årets prosjekt, som nevnt
innledningsvis. Vi planlegger med ytterligere involvering av klubber i vårt distrikt til neste år, både
finansielt og i ”Rådet” som vi har etablert for å holde en åpen dialog med de involverte klubbene.
Sist men ikke minst var YF prosjektet representert ved Petter Rasch på RI’s møte for nye guvernører i
San Diego i januar (International Assembly), og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på prosjektet
og vår deltakelse.
Vi har etablert en egen Facebookside som en Alumniside for tidligere Young Friends deltagere. Det er en
del innspill og kommunikasjon på siden, men ønskelig at trafikken øker.
Enlightenment through solar power.
Prosjektidéen ble utviklet i 2011 i samarbeid med Paarl Rotary Club, South Africa(SA). Senere
ombefattet av fire andre alternative klubber i SA.
I lys av den meget krevende belastning det ville bli på klubben å ha to internasjonale prosjekter gående
har Styret besluttet å overdra resultatene av prosjektidéen til en gruppering av klubber på Romerike, kalt
Romerike Klimagruppe, slik at disse kan overta våre kontakter og ta vår idé inn i sine egne planer for
strømforsyning til en landsby ved hjelp av solceller. Oslo Vest RK’s befatning med saken er således
avsluttet.
Det har ikke påløpt noen omkostninger i dette prosjektet.

Lokalt prosjekt
Det har i lengre tid vært jobbet med å utrede ideer til lokalprosjekt. Det ble besluttet å satse på
”Schafteløkken og omegns ve og vel”.
Schafteløkken er ved siden av å være våre møtelokaler et område og bygg med historie og tradisjon.
Historien begynner i 1799 da Zahlkasserer Andreas Schaft festet løkken til Bern Anker på Frogner hovedGård, og bygget vi er i ble oppført kort etter. Omgivelsene rundt Schafteløkken hører til vårt lokalområde,
og bør derfor inkluderes i vårt lokalprosjekt.
Foreløpige mål for prosjektet er:
1. Utvikle Schafteløkken til å bli et enda mer egnet konferanselokale
2. Gjøre noe for beboerne i nærmiljøet, som f eks for eldresenteret og barnehagen el. andre i
Schafteløkkens nærhet.
3. Prosjektet skal bidra til at Oslo Vest Rotary Klubb er synlig i nærmiljøet gjennom tiltak som
nærmiljøet opplever som positive
I tillegg har det kommet frem en mulighet til å evt. bistå Frogner hovedgård med å sette tilbake
hageanlegget til en Barokkhage, i tråd med deres pågående prosjekt.
For å komme videre med lokalprosjektet er det ønskelig å engasjere klubbens medlemmer. Det er derfor
invitert til workshop på klubbmøtet i begynnelsen av Rotaryåret 2012/2013.
7.6 Jubileumskomiteen
Komiteens ansvar er å tilrettelegge for og forestå markeringen av klubbens 25-års jubileum i form av en
elektronisk jubileumsbok. Selve jubileumsfesten arrangeres av egen komite.
Følgende oppsummerer hva som har blitt gjort:
 Et spesielt jubileumsemblem har blitt utformet og pryder klubbens logo der den forekommer i
jubileumsåret.


Rammene har blitt lagt i samarbeid med styret og Medlemskomiteen for en stilig jubileumsfest for
alle klubbens medlemmer med ledsagere. Datoen er onsdag 28.november 2012.



Det har blitt laget en nettbasert jubileumsbok bestående av mange forskjellige historier og
skrivelser. Det er fin blanding av nytt og gammelt, blant annet:
o Rapporter og referater fra klubbens tidligere og mer moderne liv
o Om personer med spesiell tilknytning til klubben
o Spesielt gode tre-minuttere og foredrag kåret av klubbens medlemmer

o Historier om hvordan vimplene har kommet til klubben
o Beskrivelser av klubbens viktigste prosjekter
Jubileumsskriftet ansees som ferdig, men nytt materiale mottas fremdeles og legges ut på nettet. Alt er
lagt lett tilgjengelig på klubbens nettside.
Møtene har vært holdt hjemme hos Eva Fosse, hennes kjeller har også fungert ypperlig som arkiv.
Komiteen har hatt jevnlige møter i Rotaryåret 2011 /12.

Oslo, 17. august 2012
Styret i Oslo Vest Rotary klubb

Haakon Eriksen Haraldsrud(sign)

Kirsten Bugge Thorkildsen (sign)

Anne Torsvik(sign)

Tor Petter Gulbrandsen ((sign)

Per Gustav Lindeberg (sign)

Morten Bjerkan(sign)

