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November er måned for Rotary Foundation 

Dette månedsbrevet er viet Rotary Foundation og Distrikt 2250 sitt 

arbeid med lokale og globale prosjekt. Jeg har nå besøkt ca. 
halvparten av Rotaryklubbene i Distrikt 2250. I mitt innlegg til klub-

bene er vi innom RI sin strategi og Lokal og global sam-
funnsinnsats. Fokus på å øke den humanitære innsatsen. Mange 

klubber arbeider svært godt med både lokale og globale prosjekt, 

og det er også mange gode eksempler på at klubber samarbeider 
om prosjekt – og da særlig de globale prosjektene.  

I sin tale til Rotary Assembly i januar fokuserte verdenspresident 
Barry Rassin særlig på den humanitære innsatsen i Rotary, der han 

blant annet uttrykte: «- vi må være viktige for verden.»  

Han var svært opptatt av at: «- vi må bli inspirert av service above Self.»  

TRF er en viktig verktøykasse i prosjektarbeidet og da særlig de globale prosjektene. Jeg 

møter i mine besøk i klubbene mange typer samarbeid for å nå definerte mål: dugnader i 
klubben, samarbeid med andre aktører både lokalt og globalt, spleiselag mellom klubber 

og med andre samfunnsaktører og innvilget bruk av Distrikt Grant og Global Grant 

tilskudd til prosjekt.  Mangfoldet av løsninger for å nå Rotary sitt mål om å gagne andre er 
stort. Jeg opplever en viktig fellesnevner i klubbene gjennom det utadrettede arbeidet – 

det styrker fellesskapet og trivselen i klubben. 

 

TRF komiteen er medspiller 

Distriktets TRF komite finner dere presentert i Håndboken 2018 – 19. 

Komiteen er: Johannes Hausken, leder, Sola, Wibecke Natås, Bryne, Eli Lexander, 

Askøy, Claus Feyling, Sokndal, Anja Rose Strohmayer, Sotra og Petter Visted, Åsane. 
Fra Styret: DGN Jostein Osnes, Stord. 

Komiteen har en samlet kompetanse som skal være til støtte for klubbene både i å identi-

fisere prosjekt, finne samarbeidspartnere for å realisere prosjekt og hjelpe til med å ut-
forme søknader. Min sterke utfordring til klubbene – bruk komiteen.  Komiteen går også ut 

med egen informasjon. 

 

Klubbenes innbetaling til Rotary Foundation 

Mange av distriktets klubber er godt fokusert på innbetalinger til TRF. I noen klubber har 
medlemmene innført fast trekk der de har inngått trekkavtale hver måned. Dette er 

selvsagt et personlig spørsmål. 

Våre innbetalinger til Rotaryfondet gir i dag rom for å finansiere gode prosjekt i Distrikt 

2250. 

Min utfordring: se på Rotary sine 6 fokusområder, finn prosjekt gjerne sammen med sa-
marbeidspartnere og gå i gang – det er svært givende for det enkelte medlem og for klub-

ben! 

 

 

Guvernøren har ordet 
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Polio+ 
Kanskje noen lurer på hvorfor det kommer et 

beløp godskrevet hver enkelt klubb på Polio-
kontoen i år? Grunnen er at et overskudd i Norfo 

(Norsk rotaryforum) på kr 330 000,- er overført til 
Polio+, og det er bestemt at pengene skal 

godskrives alle klubbene i Norge i forhold til 

medlemstallet. 
Det finnes fremdeles noen få tilfeller av polio, og 

det ville være en katastrofe om vi skulle gi oss 
nå. Det trengs mye penger til å utrydde 

sykdommen fullstendig. Aksjonen som har vart 

siden 1985 må sluttføres! 
 

Håndbøker i kommunikasjon. 
Kommunikasjonskomiteen i Norfo har i over ett år jobbet med å utvikle en 

kommunikasjonsplan, og det har medført at alle klubbene i distriktet vårt har fått en 

håndbok i kommunikasjon samt andre hefter med ideer hvordan man kan komme ut i 
lokalsamfunnene med informasjon om organisasjonen vår. Jeg håper at disse vil bli brukt. 

Mange har etterlyst slikt materiell, og de som har sett det, uttrykker mange lovord om 
innholdet. Håndbøkene ligger tilgjengelig på Distrikt 2250s hjemmesider. 

 

Er du medlem av Rotary? 
Hvor mange av oss har ikke fått dette spørsmålet? Jeg har i løpet av 

mine 26 år i organisasjonen blitt spurt om jeg er medlem. Dessverre har 
jeg altfor ofte svart: «Ja, det er jeg» og ikke noe mer. 

Dette har jeg sluttet med! 

 
Nå sier jeg med entusiasme:  
 

«Ja, jeg er medlem av Arna Rotaryklubb, og der treffer jeg mennesker med forskjel-

lige yrker og ulike erfaringer og synspunkter. Det bidrar til at jeg kan utvide min 
egen horisont. I tillegg har vi dagsaktuelle foredrag om offentlig forvaltning, næ-

ringsliv, kultur, historie etc. Jeg vet ikke om andre steder i Arna hvor jeg kan få slik 
informasjon. Dessuten er Rotary en av de viktigste frivillige organisasjonene når 

det gjelder å skape positive endringer i verden. Utrydding av polio er en av de vik-

tigste oppgavene». 
 

Min erfaring er at mange blir nysgjerrige når de hører dette og stiller oppfølgingsspørsmål. 
 

 

Prøv det! (Du rekker å si det i heisen mellom første og fjerde etasje!) 
 
 

Vennlig hilsen 

Arild 
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Klipp fra klubber     

45 år med TV-aksjonen i Arna RK 
 

Også dette året organiserte og administrerte Arna Rotaryklubb TV-aksjonen, en oppgave 
klubben har hatt hvert år siden TV-aksjonen ble startet i 1974. 

 

Nytt av året er at Arna-Bjørnar stilte opp 
med om lag 20 bøssebærere. Dette 
fungerte  
veldig bra og det er et samarbeid vi vil 
utvikle videre, sier Gunvor Djønne, som 
er klubbens ansvarlige for TV-aksjonen. 
 

Gunvor Djønne er meget fornøyd med 
aksjonen. I år ble det også nok bøsse-
bærere. I forkant av aksjonsdagen ble 
det jobbet spesielt med å rekruttere bøs-
sebærere. En dag stod medlemmer av 
klubben på stand på kjøpesenteret Øy-
rane Torg for dette formålet. 

 

Alle var veldig godt fornøyd, sier Gunvor Djønne. Hun sier at hun var im-
ponert over hvor godt bøssebærerne hadde kledd seg til innsats i det tette 
regnværet. Vi ble også tidlig  
ferdig. 
 
Hun sier også at årets TV-aksjon hadde et budskap som fanget og fenget. 
 
 En glad Rotary-gjeng på Ådnamarka skole.  

(Foto: Lene Jakobsen) 

 

 

 

 

Kjetil Sælen (Kirkens Bymisjon), Siv Lekven (Arna-Bjørnar), Gun-
vor Djønne (Arna Rotaryklubb) - søkte etter bøssebærere og 
fikk god respons (Foto: Bygdanytt) 

 
 
Bryne Rotary 
Klubb hedret 
«altmuligmann» 
for Lye Idretts-
lag, for 30 års 
frivillig og  
samfunnsnyttig 
innsats. 
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Stavanger Rotaryklubb har på sitt møte den 12. september tildelt sin høyeste  
utmerkelse, Paul Harris Fellowship, til Erik Wallace Andersen. 

 

Erik Wallace Andersen har igjennom 35 år arbeidet utrettelig for å bedre forholdene for 
barn som er født med total immunsvikt. Disse barna døde tidligere som regel før de var 1 
år.  
 

I 1983 var Andersen primus motor for å starte Norsk Immunsviktforening, en forening som 
har fått gjennomslag for mange saker på områder som har vært viktige og avgjørende for 
pasienter med medfødt immunsvikt og deres familier. Et pilotprosjekt for screening av  
nyfødte for på den måten å avdekke sykdommen, ble startet i mars 2015. Da SCID scre-
ening ble vedtatt gjennomført fra 1. januar 2018, var Norge det første landet i Europa som 
innførte obligatorisk blodprøvetaking av alle nyfødte. Det er avgjørende for god prognose 
at medfødt immunsvikt blir oppdaget på et tidlig stadium slik at behandling kan starte  
umiddelbart. Siden oppstart av SCID screening er sykdommen oppdaget hos sju barn som 
det nå går bra med. 
 

Når det gjelder Paul Harris Fellowship er det bare noen få ganger den er blitt tildelt  
personer utenom Rotary.  Erik Wallace Andersen er her i godt selskap med bl.a.  
Arne Rettedal og Jan Egeland.  

 

President i Stavanger RK Astrid Lærdal Frøseth t.h. 
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   Joachim Rønneberg - rotarianer og krigshelt 

 

 
  

Joachim Holmboe Rønneberg (1919-2018) sovnet stille inn natt til søndag 21. okto-
ber. Joachim Holmboe Rønneberg har hovedæren for at Aalesund Øst Rotaryklubb 
eksisterer. Det var hans innsats i 1965 som gjorde at vi kom så usedvanlig godt i 
gang. Han kontaktet de rette personene som hadde erfaring i Rotary sammenheng, 
og fikk det hele til å gå på skinner fra første stund. Han var med rette både æres-
medlem og Paul Harris Fellow. I 1971/72 ble han klubbens første, og til nå – eneste 
– distrikts guvernør. 

  
I Rotary fremhevet Joachim Røn-
neberg alltid hvor vesentlig det er 
å få ungdom i tale. Derfor ble  
dette en viktig del av hans arbeid 
for organisasjonen. I mange år 
var han krumtappen i det å få i 
stand sommerleirer for ung-
dom.  Ungdomsarbeidet ble satt 
pris på, og i september 1973 fikk 
han overrakt Rotary International 
Service Award for strålende  
arbeid med ungdomsutveksling. I 
1994 hedret Rotary Rønneberg  

                                                                                          for 25 års arbeid med akkurat  
                                                                                          dette. 
  
Det var således mange gode grunner til at Aalesund Øst Rotaryklubb i samarbeid med 
Aalesunds Museum, tok initiativ til å hedre Joachim Rønneberg og hans likesinnede med 
en statue. En bronseskulptur av kunstneren Håkon Anton Fagerås ble lørdag 30.august 
2014 avduket av prinsesse Astrid fru Ferner på Rønnebergs 95-års dag. Statuen er en 
heder til Joachim H. Rønneberg og de han samarbeidet med. Den er også en gave til 
byen og distriktet, og til de som dro ut for å kjempe for folk og fedreland. En inskripsjon gir 
opplysninger om hva statuen forteller og navn på dem som deltok i to av de mest kjente 
aksjonene Rønneberg ledet; Tungtvannsaksjonen på Rjukan og operasjon Fjeld fare i  
Tafjordfjella på Sunnmøre. 
  
Lenge snakket Rønneberg lite om sine opplevelser i krigsåra. Han likte seg ikke i  
helterollen, men årene fram til 1945 hadde lært ham at fred og frihet er ingen selvfølge. 
Han innså også at etter hvert ville de som hadde levd med ufred og diktatur gå bort. Der-
for begynte han å fortelle barn og ungdom om sine opplevelser samtidig som han var 
med på å bygge opp en krigshistorisk samling ved Aalesunds Museum. Slik ville han bi-
dra til at det som det norske folk opplevde i krigsårene ikke skulle bli glemt.  
  
Etter krigen ble Rønneberg sekretær i Ålesund-Sunnmøre Turistforening. Rønneberg  
begynte så i NRK i 1948 og der ble han i 40 år til han avsluttet karrieren som redaksjons-
sjef i 1987.  
  
Joachim Rønneberg var aktiv i klubben til det siste.  Så sent som i juni i år deltok han på 
presidentskiftet og fikk se at en ny president stod klar til å føre historien videre i klubben 
som han startet. 
  
Vi lyser fred over Joachim Holmboe Rønneberg sitt minne! 
 
Publisert av Jan Heggem ons. 27. oktober 2018 
   
 

 

 
Rotarianer og 
krigshelt 
Jochim  
Rønneberg 

Foto: NRK 
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               Klipp fra klubber  - i dag Voss 

 

 

Fylkesmann Lars Sponheim vitja Voss Rotaryklubb med 
foredraget "utviklinga i indre strøk av Hordaland" 

 

Rotarymøte 11.04.2018 
Sponheim innleidde med å gjere greie for korleis Fykes-
mannen var ein del av statsstyringa i landet. 
 

I utgangspunktet er landet styrt gjennom eit ministerstyre der 
kvar statsråd har ansvar for sitt område eller departement.  Re-
gjeringsvedtak blir fatta av Kongen i statsråd, medan dei fleste 
avgjerder innan dei ulike departementa blir gjort innan departe-
mentet. 
 

Fylkesmannsrollen utfører oppdrag på vegne av departementa 
innafor sitt avgrensa territorium (fylket).  Enkelte departement 
har eigne territoriale avdelingar som t.d. Statens Vegvesen, og 
NAV som følger fylkesgrensene.   
Men Fylkesmannen har rolla som klageinstans for vedtak frå 
kommunane og evt. også desse øvrige territoriale avdelingane. 

Det medfører at Fylkesmannen i Hordaland har ca. 200 tilsette i Bergen der 60 er juristar. 
(Bergensarar og vestlendingar er ivrige klagarar, og Fylkesmannens klageavgjerder må 
vere juridisk haldbare.) 
 

Fylkesmannen har også ein viss initiativplikt, d.v.s. rett til å påvirke utviklinga i fylket, sjølv 
om fylkeskommunen er pålagt å stimulere til næringsutvikling i fylket. 
Frå 01.01.2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane eitt fylke: VESTLAND. 
Fylkesmannsembetet for det nye fylket trer i kraft frå 01.01.2019 med hovudkontor i Leik-
anger der det f.t. er ca. 100 tilsette og med landbruksavdeling i Førde med eit 20-tals til-
sette. 
 

Fylkeskommunane arbeider f.t. med  samanslåinga og er meint å bli tillagt nye oppgåver.  
Dette er enno ikkje klart, men ventast å avklarast hausten 2018. Dei vil får ein utvida og 
forsterka samfunnsutviklingsrolle. 
 

Voss ligg 96 km frå Fylkesmannen sitt kontor i Bergen og 96 km frå Statens hus på  
Hermansverk (når Vikafjellsvegen er open), d.v.s «midt i smørauget». 
 

Sjølv om det er ein ubalanse i folketalsutviklinga og busetjingsmønsteret i Hordaland med 
sterkast vekst på kysten og i Bergen, vil det vere mogleg for Voss å ta del i utviklinga og 
vekse til ein «by» med 20 – 30.000 innbyggarar.  Allereide i dag vurderer han  at Voss har 
ein «kritisk masse» som tilseier at Voss vil kunne vekse og trekkje til seg velutdanna men-
neske som vil kunne bidra i den framtidige forventa veksten i kunnskapsbasert teneste-
yting.  Det vil berre vere viktig at Voss er ein»god stad å bu» - d.v.s. ein tettbygd stad med 
eit sentrum som fungerer både sosialt og næringsmessig. 
 

Sponheim gav elles uttrykk for sterk skepsis til framtida for den tradisjonelle hotellnæringa 
med svært arbeidsintensiv drift.  Han meiner at kampen om arbeidskrafta blir viktig i framti-
da og at det blir dei kunnskapsbaserte arbeidsplassane som vil vinne. 
 

Det blei stilt ein del spørsmål frå salen etter foredraget og Sponheim svarte utfyllande på 
dei fleste utan at han eigentleg gjekk særleg utanom dei temaene som han var innom i 
innleiingsforedraget. 
 

Avslutningsvis fekk han overrekt  boka:  Vossestrand – Folk og landskap, som takk for eit 
interessant og engasjerande foredrag. 
 

Tekst: Ragnar Aronsen 
Foto: Odd Henry Hommedal 
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Klipp fra klubber  - Voss   

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Knut Gjertsen sitt foredrag i Voss Rotary Klubb 11.09.2017 
 

MINNER FRA MILORG 1944-45 
 

Det begynner å bli få igjen som opplevde 5 års okkupasjon 
fra 1940-45.  La oss gå litt tilbake å se på hva vi opplevde i 
de årene.  Jeg fylte 15 år 16.april 1940  og 20 år i 1945. 
Norske politikere og militære må ta ansvaret for at vi var så 
dårlig forberedt  i 1940.  Vi ble tatt på sengen. Hvis vi hadde 
mobilisert 14 dager før tyskerne kom, ville  historieboken 
sett  annerledes ut. Etter krigen var avsluttet ble det disku-
tert om det  burde reises krigsrett sak. 
 

Min historie er ingen heltehistorie. Det er skrevet en rekke bøker 
om enkelt personer og små grupper som gjorde en fantastisk 
innsats mot okkupantene. På mange måter ble de forbilder for 
mange til å bli med på aktiv innsats for å ta landet tilbake.  Det 
er skrevet en rekke bøker om deres innsats.  Jeg  tenker på  
personer og grupper som tungtvann-gruppen, Gregers Gram, 

Max Manus og mange andre. 
 

Med motstandsbevegelsen startet også et annet prosjekt som utviklet seg til å engasjere 
mange av oss. Opplæringen til å bli geriljasoldat i MILORG   Ordet gerilja ble aldri nevnt.  
Men det var det vi trente på. Vi lærte  å utnytte  geriljasoldatens fordeler og sterke sider. 
Rekrutteringen til MILORG foregikk på grunnplanet. Hver enkelt ble vurdert av en som 
kjente deg og stolte på deg.  Milorg akselererte meget sterkt i 1944 og 45.  Dette foregikk 
over hele landet. 
 

Min historie handler om disse 50.000 til 100.000 nordmenn som trente i MILORG for å 
skape et fritt Norge. Jeg tror  at ingen vet hvor mange som aktivt deltok. Risikoen gjorde 
at det ikke ble satt opp navnelister. Men det var mange som opplevde det samme som 
meg og vil kjenne seg igjen i denne beretningen  
 

SAMHOLD UNDER KRIGEN. 
Det å ikke være herre i sitt eget land setter så dype spor at jeg tror folk som ikke har opp-
levd det  knapt skjønner hva  jeg mener.  I Norge skapte det et enestående samhold. Jeg 
tror det var ca. 4-5% av befolkningen som støttet tyskerne.  Resten samlet seg sterkt 
imot. Motstands bevegelsen hadde derfor nesten alle med seg  i arbeidet for igjen å få et 
fritt Norge. Hvis vi sammenlikner dagens politiske liv med den felles målsetning vi opplev-
de under krigen, virker dagens politikk som en kamp om bagateller. 
 

De tyske soldatene oppførte seg disiplinert. Men det var Gestapo, SS og en del norske 
nazister og angivere som bygget opp hatet mot den tyske okkupasjonen.  Motstands-
kraften vokste gradvis i styrke og omfang, år etter år. 
Nazistene forsøkte å politisere idretten. Dermed ble det idretts-streik. Alle klubbene fulgte 
opp og gikk under bakken. 
 

Det samme skjedde med kino programmene. Programmene ble fylt av propaganda. Der-
med sluttet folk å gå på kino.  
Det ble utviklet måter til å understreke vår motstand og samhold.  Røde toppluer var en av 
dem.  Barn var i høyeste grad med.  På skidager begynte da nazister i uniform å samle 
toppluene inn.    
 

Binders var det neste. Alle gikk med binders i hals eller jakkekraven. Binders var jo et 
godt symbol på samhold. Vi kan smile av røde toppluer og binders. Min de var symboler 
på en felles målsetning og var dermed viktige. 
Dagspressen ble satt under full kontroll.  Radioen ble forbudt og forlangt innlevert. Krigs-
nyheter ble fullstendig kontrollert.   
Som svar begynte det å komme ut stensilerte, illegale aviser. 
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Klipp fra klubber     

 

..med sko for første gang 

 

SKOLEGANG. 
Denne gikk sin gang. Jeg gikk på Ullern Skole. En nazist ble satt inn som ny rektor. Han 
fikk tilnavnet Gompen. Under en flyalarm var hele skolen samlet i en stor matsal i kjelle-
ren. Da begynte 300 elever, alle  sammen å rope; NED MED GOMPEN. Det runget gjen-
nom hele skoleanlegget.  Skolen ble stengt i en måned etter den demonstrasjonen.  
Etter artium i 1943 begynte jeg på studentfag linjen på Oslo Handelsgymnasium. Midt 
under eksamen våren 1944 gikk nazistene  inn på universitet og tvangssendte studente-
ne på arbeidsleir. Rektor Foss, far til en i mine beste venner, ville ikke at det samme  
skulle skje på Handelsgym. Han avsluttet skoleåret og sendte oss hjem med standpunkt 
karakterer i halvparten av fagene. 
  
VALGMULIGHETER 
Familien hadde det økonomisk meget trangt. Far startet i 1939 sin egen virksomhet som 
tekstilimport agent. Med krigen  ble all importvirksomhet stanset.  Det var derfor på høy 
tid  at min bror Henrik og jeg begynte å greie oss selv. Det var viktig at vi kom oss ut av 
Oslo. 
En valgmulighet var å dra til Sverige. To av mine beste venner dro dit og sluttet seg til 
den norske millitære enheten  som ble bygget opp i Sverige. I maidagene 1945 kom de 
tilbake som en godt utdannet militær enhet på ca. 5000 mann. 
Jeg hadde flere ganger vært på gården til Jørgen Hansson, på Stensborg  på Fluberg i 
nordenden av Randsfjorden og hjulpet til med høy og potentopptaking.  Jeg  kontaktet 
Jørgen og spurte om han kunne ha bruk for en gårdsgutt til. Svaret ble ja. 
Gårdsarbeidet var kjekt ute arbeid. De hadde 3 hester som jeg mer eller mindre fikk an-
svaret for. Jeg synes jeg lærte en masse. En av de verdifulle tingene jeg lærte en del om 
var å samarbeide med en hest, både på jordet og i skauen. Jeg minnes ennå med glede 
den gode humringen jeg fikk når jeg kom klokken 5.30 for å gi de mat. Etter stallstellet 
hadde jeg en time til å spise frokost før arbeidsdagen begynte  klokken 7.00   Brødrasjo-
nen pr dag  hjemme i Oslo var 4 stykker brød.  Det var fantastisk å kunne få så mye 
hjembakt brød og melk som jeg ville. 
 

MILORG 
En ettermiddag spurte Jørgen meg om jeg ville være med i MILORG.  Hvis du er interes-

sert, kom ned i potetkjelleren klokken 7 i kveld. Der traff 
jeg 8 andre. Dagens trening var å ta fra hverandre en 
maskin pistol, Stengun, og sette den sammen igjen på 
30 sekunder.  Når vi greide det forsøkte vi å gjøre det 
samme i mørket.  Etter noen uker i tjeneste fikk jeg vite 
at Jørgen var forsyningssjef  og den andre gårdsgutten 
Lars Dunker var våpensjef i Nordre Land, vårt område. 
Jeg tror mange kom inn i MILORG på samme måte som 
jeg. Forutsetningen var at en kunne holde kjeft og var til 
å stole på. 
  

MILORG  hadde om våren fått et fly dropp nordøst for 
Odnes, nær Landåsen.   Dette droppet ble senere flyttet 
ned til et lite skur 2 km oppe  i skauen ovenfor Odnes.  

Nå ble det arbeidet for å få et nytt flydropp på Veståsen. Jørgen ville gjerne ha en radio 
for å følge med meldingene fra London. De konfiskerte radioene var lagret i en bygning 
på vestsiden av fjorden. Jeg spurte hva slags innbruddsverktøy vi skulle ta med oss. Ing-
en svar.  Jørgen bare trakk en nøkkel opp av lommen. Vi rodde over fjorden en mørk 
høstkveld og låste oss inn i lokalet. Alle radioene var merket med navn.  Vi plukket ut en 
som så bra ut, låste døren og gikk rolig hjem med radioen under armen 
 

Jeg hadde et rom som egnet seg til radio lytting i huset.  Radioen fikk plass i bunnen av  
vedkassen. Den gjorde tjeneste i 3 måneder. Så stoppet den. Vi tok den igjen under  
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 armen, rodde over fjorden, satte den på plass igjen og tok med oss en annen ra-
dio. Den fungerte fint helt til 8.mai. 
 

Noen uker senere  kom kodeordet fra London og dermed beskjeden om at vi ville få et 
flydrop.  Kodeordet var korte avtalte ord som ”Reven holder vakt” eller liknende. Om kvel-
den sto vi ute på gårds tunet og hørte flyene. Tyskerne gjorde nok det samme, men de 
fulgte ikke opp selv om de hadde  retningen  til slepp området. Skauen var vårt område. 
På sleppstedet ble målet markert med en bålrekke for å hjelpe flyene til å finne dropp ste-
det.  Våpnene var pakket i metallsylindre, ca. 2 meter lange og med en diameter på ca. 
50 cm. De ble sluppet ut i fallskjerm. 
  
VÅPEN 
Våpnene vi fikk var standard engelsk infanteri utstyr.  
Riflene var av typen Lee Enfield,  maskingeværene, 
Brenngun,  maskinpistolene,  Stengun . Dessuten fikk 
vi noen eksemplarer av et lett amerikansk karabin, et 
lekkert gevær som kunne skyte både enkelskudd og 
serier. Sammen med våpnene ble det noen ganger 
sendt instrukttører, utdannet i England. Midt inntrykk 
var at KOMPANI LINGE var mget aktive i dette arbei-
de. En av de som sto sentralt i dette arbeide i vårt om-
råde var Løytnant Stål. Jeg møtte han aldri, men etter 
krigen var slutt fikk vi vite navnet hans, Muntekaas. Han var til og med i slekt med en av 
mine beste venner på Smestad. 

 

TRENING TIL Å BLI GERILJASOLDAT 
Gerilja soldat forbinder vi kanskje med mindre heldig krigføring. Gerilja er et spansk ord. 
Hvis vi ser i et leksikon finner vi nøyaktig den krigsform som vi ble utdannet til.  Vi ble ut-
dannet i Milorg til å bli geriljasoldater.   Vi skulle være og angripe overalt.  Utnytte fordele-
ne med å ha befolkningen i ryggen og kjenne området vi slåss i.  Være i hurtig bevegelig, 
både inn og ut. Tyskerne hadde kontrollen i byene, Men vi hadde skauen og fjellet.  
Om vinteren hadde vi med norske  skiferdigheter en fantastisk flyttbarhet og forsvinnings-
mulighet.  Bjørn West seier over tyskerne i Matre fjellene er et godt eksempel på dette.   
Sveits er et eksempel på denne form for forsvarsteknikk.  De har verdens best organiser-
te hjemmevern.  Alle verne pliktige har våpen og utstyr hjemme. De kan mobilisere hele 
landet på 1 time. Omringet av land som har kjempet i 2 verdens kriger har de unngått krig 
på grunn av dette.  
Det er også grunn til å trekke frem land som Afganistan og Vietnam som har kjempet mot 
stormakter med forbausende styrke. Hjemmevernet som ble bygget opp etter krigen var 
på mange måter en fortsettelse av  MILORG.          
 

OPPLÆRING. 
Primært drev vi med opplæring i våpen bruk og angrepstrening. 
Vi lærte en del om sprengning. Selv om ingen av oss ville fått sprengnings-sertifikat er jeg 
sikker på at vi ville kunne sprenge en toglinje og blokkere en vei. Muligens også ødelegge 
en liten bro, hvis vi hadde hellet med oss. 
Ellers ble det en del natt-turer med Lars for å hente og bringe treningsvåpen.   Mellom 
Odnes og Fluberg unngikk vi veiene og valgte å gå på  toglinjen. 
Det å bli tatt med våpen var meget alvorlig. Noen ble da sendt til Tyskland eller ble skutt 
på Akershus.  
Jeg var også postbud for Jørgen med skriftlige beskjeder. Jeg vet ikke hva brevene inne 
holdt, bare det at det var viktig opplysninger og ordrer som måtte frem til rette person. Et 
par ganger balanserte jeg på en meget tynn line. Men det gikk bra. 
  

ETTERTIDS KRITIKK 
Det har stått enkelte ting i dagspressen som jeg har reagert sterkt på. Det er enkelte ting 
som motstandsgruppene gjorde som er blitt kritisert. Det er enkelt å sitte i sofaen hjemme 
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20 år etter å være kritisk, mens den som utførte oppdraget hadde kanskje 1 sekund på å 
velge vei. Jeg var med på en hending som lå nær dette ansvars problemet. 
I mars 1945 lå vi på et 10 dagers kurs i en tømmer koie inne på Veståsen. En Linge kar 
var instruktør. En fin solrik dag trente vi som lag på å angripe en kolle rett utenfor hytta. Vi 
hadde alle sammen våpen. Vi hadde laget en angrepsplan, sneket oss på plass,  hadde 
fått plassert maskingeværet i en fin stilling og lå og ventet på angreps ordre.  Da  kom det 
2 skiløpere over åsen og gikk rett inn i stillingen vår. De kunne ikke unngå å se hva vi drev 
med. De ble tatt inn i hytten. Det var 2 høyere nazister. Den ene hadde en ladd revolver 
med tysk våpen tillatelse i sekken. Alle var klar over at vi bare hadde ett av to valg. Skyte 
de og grave de ned eller å slippe de og risikere at hele MILORG i Nordre Land kunne bli 
rullet opp. De ble stengt inne og saken rapportert til høyere hold i motstandsbevegelsen. 
Etter 3 dager fikk vi ordre om å slippe de løs. Betingelsene var også meget klare. Bosted, 
familie var undersøkt. Konsekvensene for de selv og for deres familie ville bli meget store 
hvis det ble satt i gang aksjoner mot hjemme fronten med basis i det de hadde sett. Det 
gikk bra. Men hvis dette hadde skjedd 6 måned tidligere er jeg sikker på at MILORG ikke 
ville ha tatt sjansen på det  og valgt det andre alternativet. 
 

 8. MAI 
Natten mellom 7de og 8 mai var jeg sammen med Lars inne på Odnes depoet og hentet 
våpen. Den 8 mai ble ca. 15 stykker av oss  sendt inn på Veståsen for å hente mer utstyr 
og våpen.  9de mai arresterte vi nazister og 10 mai fikk ca. 100 av oss uniformer og vå-
pen.  Vi ble innlosjert på Odnes. Vi var da under egen ledelse. Jeg ble nestroppsjef og fikk 
en stolpe på armbindet. 
Vi lå  på Odnes i 30 dager som en bevæpnet vakt. Odnes var en liten plass, så vi fikk ikke 
oppleve mye av den jubelen som var rundt om i landet i mai dagene.  En av de 3 troppene 
som lå på Odnes fikk 2 dager i Oslo for å være med på en Milorg parade foran slottet.   

2 av  oss fikk være med på et Kommando løp 
på Gjøvik. Jeg var heldig som fikk være med 
på begge disse oppdragene. 
Etter 30 dagers vakttjeneste ble vi dimitert . 
Jeg fikk et hyggelig brev fra den militære lede-
ren i vårt område, Ola Nordråk, med takk for 
innsatsen. 
  
FRED 
Freden ble gjennomført på en fin, rolig og fredelig 
måte. Jeg er sikker på at Mil.ORG  med en meget 
fast og god ledelse, var en av faktorene som gjorde 
at frigjøringen gikk så bra. Det ble heldigvis ingen 

kamp med tyskerne. Men jeg er sikker på at 
MILORG var en viktig faktor i en rolig og  
organisert avvikling på okkupasjonen. 
 
Året 1944 og 1945 ble for meg et fine år hvor 
jeg lærte en masse som gårdsgutt og lærte 
kanskje noe også av de spennende aksjonene 
i MILORG . 
 
 
 

Knut Gjertsen 
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“10.000 Happy Birthdays by Rotary” –  
no er vi gang i Zambia og Malawi 

 

I oktober var det offisiell prosjektstart (“launch”) for “10.000 Happy Birthdays by 
Rotary” i både Malawi og Zambia. 
 

I juni / juli vart det avgjort at desse to parallelle prosjekta var godkjende for Global 
Grant, og demed starta førebuingane med ein del formelt papirarbeid og pengeover-
føringar både frå Distrikt 2250 (D-2250) og frå TRF i USA.  Det skjer alltid eitt eller 
anna uventa når personar i fire land og på tre kontinent skal samhandle, og det var 
nokre døgn med hektisk oppfølging i byrjinga av oktober – men så var endeleg alt 
på plass.   

 
Av fleire årsaker vart “10.000 Happy Birthdays by Ro-
tary” definert som to parallelle, sjølvstendige prosjekt – 
eitt i Zambia og eitt i Malawi.  Samla budsjett for beg-
ge prosjekta er på US Dollar 220.914, fordelt med 
USD 55.048 frå Rotaryklubbar i Distrikt 2250, USD 
9.462 som direkte støtte frå D-2250, USD 13.659 som 
District Designated Fund (D-2250 sine pengar “på 
konto” i TRF), USD 64.488 frå Laerdal Global Health, 
og til slutt – som toppen på kransekaka – USD 
78.157.  Her har Rotaryklubbar på Vestlandet, i godt 
samarbeid med D-2250 og ikkje minst med raus med-

verknad frå Laerdal Global Health, utløyst to parallelle 
prosjekt som er verd til saman ca. 1.860.000 (ja, over 

1,8 millionar !) norske kroner (etter valutakursen 17. november).   Flott innsats!   
 
I Zambia er det Lusaka Central Rotary Club som er vertsklubb, medan det praktiske arbei-
det blir gjennomført av jordmororganisasjonen i Zambia (MAZ).  I Malawi er Bwaila Rotary 
Club i Lilongwe vertsklubb, og jordmororganisasjonen i Malawi (AMAMI) gjennomfører 
arbeidet.  I begge landa har den internasjonale jordmorføderasjonen rådgjevings- og til-
synsansvar.  Og Laerdal Global Health følgjer også tett opp. 
 
Den offisielle oppstarten i Malawi vart markert 18. oktober, med eit høgtideleg arrange-
ment der ca. 70 personar var til stades – med helseministeren i spissen, medlemmer i 

Bwaila Rotary 
Club, leiinga i 
AMAMI og andre 
jordmødre og frå 
helseinstitusjonar i  
Malawi, ICM, 
UNPFA (FNs be-
folkningsfond), og 
media.  I tillegg til 
talar, helsingar og 
gåveutveksling var 
det – slik eg tolkar 
ein video eg har 
fått tilsendt – også 
dans og song i 
god, afrikansk stil.  

 

 

Rapport fra Jostein By 
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I eit avisoppslag etter den offisielle oppstarten er det også ein fin omtale av eitt av dei 
mange kursa som skal  
 
gjennomførast for trening / opplæring av jordmødre og andre helsearbeidarar – i dette  
tilfellet eit dagskurs i opplæring i å stanse blødningar i samband med fødsel.  Nasjonalt 
TV hadde innslag frå oppstartarrangementet. 
 
I Zambia var det offisiell oppstart 30. oktober.  I Zambia måtte helseministeren melde  
forfall på kort varsel, men elles var det same kategori deltakarar der som i Malawi.  Også 

Fin mediedekning 
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der vart det lagt vekt på at prosjek-
tet skal bidra til å redusere dødsfall 
blant mødre og nyfødde i samband 
med fødsel.  Og litt medieomtale 
var det også frå oppstarten i Lusa-
ka. 
 
Prosjektleiaren i det internasjonale 
jordmorforbundet har allereie skri-
ve ein oppstartrapport på 2 ½ side, 
som viser at ICM tek dette på 
største alvor, og at oppfølginga av 
fødselsopplæringa /-treninga i beg-
ge landa vil vere så god som det 
er mogleg å få til. 
 
Prosjektet omfattar trening / opp-
læring av rettleiarar, som i neste 
omgang reiser til utvalde stader i 
fleire provinsar (“fylke”) i dei to lan-
da for å gjennomføre trenings- / 
opplæringsseminar for jordmødre 
og anna helsepersonell ved føde-
klinikkar, sjukehus, allmenn helse-
teneste osv.   

 
Det har teke tid frå dei første Rotaryklubbane i D-2250 fekk informasjon og inspirasjon frå 
Laerdal Global Health og starta med å gi midlar til det første prosjektet “10.000 Happy 
Birthdays”.  Etter kvart har fleire – både Rotaryklubbar, enkeltpersonar og heile D-2250 – 
engasjert seg.  Daverande DGE / DG Jostein By var våren 2015 på distriktskonferansen 
for D-9210 (i Livingstone, Zambia) og hausten 2015 på Institute (leiarseminar) for Rotary-
klubbar i Afrika (i Mombasa, Kenya) for rå presentere prosjektet – i håp om at Rotaryklub-
bar spesielt i Zambia og Malawi ville engasjere seg som vertsklubbar for eit Rotarypro-
sjekt.  Det gjekk gradvis framover, og sommaren 2017 reiste påtroppande DG Christin 
Landmark til Malawi og Zambia for å etablere formell kontakt med dei to Rotaryklubbane 
som no har vertsklubbansvaret – Lusaka Central RC i Zambia og Bwaila RC i Lilongwe, 
Malawi.  Store delar av Rotaryåret 2017 – 2018 gjekk med til å utforme søknadene til 
TRF om Global Grant, med stor innsats frå mange Rotarymedlemmer – spesielt i Sta-
vangerområdet.   
 
Bidrag til “10.000 Happy Birthdays by Rotary” har komme frå dei fleste klubbane i D-
2250, frå enkeltpersonar, frå D-2250 som distrikt (bl.a. overskot på drifta), og frå andre 
Rotaryklubbar og -distrikt.  Og alt som er innsamla i / av Rotary er dobla, fordi Laerdal 
Global Health (LGH) har lovt å matche krone for krone det som blir skaffa gjennom Ro-
tary.  Denne «krone-for-krone»-avtalen mellom Rotary / D-2250 og LGH gjeld ut 2018. 
 
I den viktige fasen med å fullføre søknadene på tilferdsstillande måte var Ida Hassan 
(Sola Rotaryklubb) prosjektkoordinator i D-2250.  På den tida søknadene var ferdigbe-
handla i TRF bad Ida Hassan om avløysing frå funksjonen som prosjektkoordinator, 
p.g.a. nye, store utfordringar i arbeidssituasjonen.  Påtroppande DG Arild Dale bad da 
Jostein By om å gå inn i rolla som prosjektkoordinator, i første omgang for ei kortare tid.  
Dette er no i ferd med å bli formalisert til å gjelde i prosjektperioden. 
 
Etter at D-2250 har overført den delen av Global Grant-budsjettet som kjem frå klubbane 
og distriktet, til Zambia og Malawi – i samsvar med søknaden, er det framleis midlar på 
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prosjektkontoen ( i alle fall kr. 200.000), som vil bli brukt til nye delprosjekt i samarbeid 
med LGH og ICM, framleis under overskrifta “10.000 Happy Birthdays by Rotary”.  Detal-
jar om dette vil distriktsleiinga om kort tid ta standpunkt til.   
 
I denne omgang er det berre å gle seg over at vi etter mange år med pengeinnsamling og 
førebuingar ser at dei parallelle prosjekta no har starta.   
 
For å følgje opp utviklinga av “10.000 Happy Birthdays by Rotary” i Zambia og Malawi  
etter oppstarten i oktober, tek prosjektkoordinator sikte på å besøke desse to landa – tru-
leg i januar – for å møte vertsklubbane, jordmororganisasjonane i dei to landa, ICM og 
evt. andre, bl.a. for å avklare gjensidige forventningar og «spelereglar», og også for å sjå i 
praksis korleis prosjekta blir gjennomførde.  Ikkje minst jordmororgansisasjonane i Zambia 
og Malawi har gitt uttrykk for at dei ser positivt på slik direkte kontakt.  Reisekostnadene 

vil ikkje bli belasta kontoen med innsamla midlar. 
 
Og kanskje fører dette besøket i neste omgang til at vi kan invitere interesserte og enga-
sjerte Rotarymedlemmer i D-2250 til ein studietur til Zambia og Malawi i 2019?  Kva med 
ein kombinert tur for å vere med “våre jordmødrer” på treningsseminar og å følgje dei på 
arbeid i felten, og samtidig besøke landsbyar – både langs hovudvegane og utanfor  
allfarveg, dra på foto-safari i nasjonalparkar / naturreservat og delta på Rotarymøte i  
Lusaka og Lilongwe og andre byar i dei to landa?  Og vi kan «toppe» det heile med sol-
nedgangscruise om bord i “Africa Queen” på Zambezi-elva i Livingstone, etter at vi har 
vandra langs ein av dei mektige fossane på UNESCOs World Heritage-liste (Victoria 
Falls) og møtt unge jenter som lærer seg eit handverk (ved eit prosjekt i regi av Livingsto-
ne Rotary Club) for å unngå å hamne i prostitusjon.  Vi prøver også å få med oss litt kolo-
nihistorie, frigjeringshistorie og verdshistorie undervegs.  Dersom vi ser at det er mogleg å 
gå vidare med desse turplanane, kjem vi tilbake med meir informasjon i løpet av etterjuls-
vinteren. 
 
Jostein By 
PDG / prosjektkoordinator D-2250 
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Torgallmenning rykket ut – igjen! 
 
For medlemmene av Torgallmenning Rotaryklubb er ShelterBox blitt et kjent be-
grep. Når en katastrofe inntreffer – og de kommer dessverre oftere og oftere – ryk-
ker både klubben og enkeltmedlemmer ut og åpner lommeboken.  

 
Jordskjelvet og tsunamiene som traff den indonesiske ferieøyen Sulawesi i Indonesia tidli-
gere i høst gjorde nærmere 500.000 mennesker husløse og hundrevis omkom. Det gjorde 
inntrykk. Igjen kom internasjonal komité i Torgallmenning på banen. Klubben vedtok raskt 
å finansiere to bokser. I tillegg ønsket et av medlemmene sammen med sin mann å gi 
penger til to bokser, og hun sendte stafettpinnen videre til firma som de samarbeider med. 
Resultatet ble ytterligere fem bokser. 
 

I høst har klubben altså finansiert i alt ni bokser. Det vil si at ni familier har fått effektiv 
førstehjelp; en boks som inneholder alt man trenger i første omgang som telt, ovn, tepper, 
kokekar, vannrenseutstyr, og til og med tegnesaker til ungene. 
 

I utgangspunktet var det Rotary Internasjonal som engasjerte seg i ShelterBox. Ideen bak 
er genial - hjelpen kommer raskt frem dit den skal. Torgallmenning grep ideen, og siden 
har klubben, som ikke er blant de aller største med sine ca 35 medlemmer, har hatt Shel-
terBox som en av sine viktigste utenlands-satsninger. Mer enn 20 bokser á 6000 kroner 
er i årenes løp finansiert via klubben. 
 
 Lorentz Reitan 
Leder internasjonal komiteen 

 
 
 

 

 

En landsby i grus, et fortvilet lite menneskebarn trenger hjelp.  
Foto: ShelterBox Rotary Norge 
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                       HVA ER NORFO?   (Se og: http://www.rotary.no/) 

1.4 Vedtekter for Norsk Rotary Forum Norfo, org.nr. 885 315 402  
Disse vedtekter er vedtatt av Vårmøtet 10. april 2015 og gjort gjeldende fra 1. juli samme 
år med unntak av pkt 3.2 første avsnitt og 3. avsnitt, de trer i kraft 1.juli 2016. De erstatter 
vedtekter som sist ble justert på Høstmøtet i 2012 og gjort gjeldende fra 1. november 
2012.   
  

1 Formål  
Norfo er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de norske Ro-
tary-distriktene. Dette skjer gjennom å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, formidle og 
utveksle informasjon og erfaringer. Guvernørene avgjør i fellesskap de retningslinjer som 
skal gjelde for forumets arbeid, og hvilke oppgaver som skal behandles på multidistrikts-
nivå. Norfo skal fungere i henhold til Rotary Internationals bestemmelser for multidistrikts-
aktiviteter som beskrevet i Manual of Procedures (MOP).   
  

2 Medlemmer  
Norfo består av de norske Rotary-distriktene, representert ved sine distriktsguvernører 
(DG-er).   
3 Organisasjon   
3.1 Medlemsmøtet  
Medlemsmøtet er det besluttende organ i Norfo. Der møter DG-ene med stemmerett og 
de innkommende guvernørene (DGE-ene) og styret, uten stemmerett.   
3.2 Styret  
Det løpende arbeidet mellom medlemsmøtene ivaretas av et styre som består av 4 med-
lemmer; én representant for hvert av de 2 foregående års guvernørkull (IPDG og PDG), 
én representant for DG-ene og én representant for DGE-ene, alle valgt for 4 år, jfr. pkt.5. 
Ved forfall er det kun DG i styret som har anledning til å stille med vararepresentant. Sty-
releder er det medlem som er i sitt siste funksjonsår. Styret leder og koordinerer alle ved-
tatte fellesaktiviteter, og har for og gjennom innkalling og referat fra styremøtene. Styret 
utpeker sekretær og økonomiansvarlig. Av hensyn til kontinuiteten i arbeidet bør de fung-
ere i minst 3 år. Sekretær og økonomiansvarlig bør møte i styremøtene.   
3.3 Aktiviteter  
Medlemsmøtet kan vedta at deler av Norfos virksomhet kan organiseres som egne aktivi-
teter eller prosjekter.  Aktivitets-/prosjektledere utnevnes av styret og de er ansvarlig over-
for styret for å gjennomføreøvrig ansvar for den løpende drift i henhold til vedtatt budsjett. 
Styret rapporterer til guvernørene i medlemsmøtene  aktiviteten/prosjektet innenfor de for-
utsetninger og økonomiske rammer som er fastsatt.  
 

4 Arbeidsform  
4.1 Generelt   
4.1.1 Arbeidsåret er fra 1. juli til 30. juni det påfølgende år, i henhold til Rotary Internatio-
nals standard.  
4.1.2 Norfo har to faste medlemsmøter pr. år: Høstmøtet og Vårmøtet.  De som innkalles 
til medlemsmøtene er: DG-ene, DGE-ene, styrets medlemmer, leder for kommunikasjon, 
sekretær og økonomiansvarlig. En guvernør som er forhindret fra å møte, utpeker en per-
sonlig stedfortreder fra sitt distrikt. Guvernørs stedfortreder skal ha skriftlig fullmakt fra sin 
guvernør for møtet.   
4.1.3 Planlegging, innkalling og ledelse av møtene forestås av styrets leder, med bistand 

 

Norfo er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i 
de norske Rotary distriktene. Dette skjer gjennom å ta seg av felles-
oppgaver for distriktene og formidle og utveksle informasjon og erfaringer.  
 

Guvernørene avgjør i fellesskap de retningslinjer som skal gjelde for  
forumets arbeid, og hvilke oppgaver som skal behandles på  
multidistriktsnivå.  
For å gi mer innsikt har vi presentert NORFO´s vedtekter nedenfor. 
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fra sekretæren. Saker som ønskes tatt opp på et medlemsmøte, må være styret i hende 
senest 6 uker før møtedato. Med samme tidsfrist sendes innkalling med foreløpig sakliste, 
til medlemmene. Endelig sakliste sendes senest 2 uker før møtedato.   
 

4.1.4 Styreleder leder alle møter. Ved dennes fravær velges IPDG i styret til å lede møtet. 
Styret kan innkalle komiteledere, koordinatorer, aktivitets-/ prosjektledere og andre res-
surspersoner som ivaretar driftsmessige oppgaver, til møtene. Styret er beslutningsdyktig 
når 3 styremedlemmer er tilstede.  
4.1.5 I medlemsmøtene har hvert medlem én stemme, jfr 3.1. I saker som gjelder vedtek-
ter, økonomi, opprettelse eller nedleggelse av felles aktiviteter eller prosjekter, kreves en-
stemmighet og at alle distriktene er representert.  Medlemsmøtet er beslutningsdyktig i alle 
andre saker når minimum 2/3 av distriktene er representert. I slike saker kreves alminnelig 
flertall.   
4.1.6 Det innkalles til ekstraordinære medlemsmøter dersom minst 4 guvernører eller sty-
ret krever det. Møtedeltakere og avstemmingsregler som for pkt 4.1.2. og 4.1.5. Et ekstra-
ordinært møte kan avholdes ved hjelp av teknologiske løsninger som ikke krever fysisk til-
stedeværelse. 4.1.7 Styreleder har fullmakt til å undertegne for Norfo i alle saker som gjel-
der forumets virke i henhold til vedtak styret har fattet, jfr. pkt 3.2.   
  

4.2 Høstmøtet er Norfos årsmøte og skal behandle følgende saker:  4.2.1 Årsmelding og 
regnskap med revisjonsberetning for forrige rotaryår. 4.2.2 Stadfeste eventuelle vedtak om 
vedtektsendringer i Vårmøtet. 4.2.3 Valg av revisor for ett år.  4.2.4 Valg av DGE-enes re-
presentant til styret etter forslag fra DGE-gruppen. 4.2.5 Andre saker som medlemmene 
eller styret foreslår tatt opp.   
  

4.3 Vårmøtet skal behandle følgende saker: 4.3.1 Vedta de planer og budsjetter som er 
foreslått på DGE-enes strategi/budsjettmøte.  4.3.2 Fastsette møtedatoer for neste rotary-
år.  4.3.3 Oppnevne medlemmer til aktiviteter og prosjekter, etter forslag fra styret.  4.3.4 
Forslag om eventuelle vedtektsendringer. 4.3.5 Andre saker som medlemmene eller styret 
foreslår tatt opp.   
  
4.4 Strategi- og budsjettmøte   
For å gi DGE-ene mulighet til å påvirke aktiviteter og budsjett i eget rotaryår, gjennomføres 
et strategi- og budsjettmøte i perioden desember – februar i samarbeid mellom DGE-ene, 
styret og aktivitets-/prosjektlederne.   
5 Valg og funksjonsperiode  
Styrets medlemmer velges for 4 år. På høstmøtet velges én representant for DGE-ene til 
styret, jfr. pkt 4.2.4.  Det tilstrebes at alle distrikter blir representert i styret over tid. Dersom 
et styremedlem ikke lenger kan fungere i sitt verv, skal styret initiere valg av nytt styremed-
lem fra det guvernørkull vedkommende tilhører.  Styreleder er det medlem som er i sitt sis-
te funksjonsår i styret.  
 6 Økonomi Norfos virksomhet finansieres ved bidrag fra distriktene.  
Vårmøtet fastsetter distriktenes bidrag per registrert medlem den 1. januar hvert kalenderår  
Møter, reiser, kost og losji for de innkalte møtedeltakere dekkes av Norfo etter regning i 
henhold til statens satser – eksklusiv kostgodtgjørelse. Norfo kan påta seg administrasjon 
av eksisterende private fonds eller fellesfond som distriktene har etablert for å finansiere 
langsiktige rotaryaktiviteter. Ved aktivitetenes opphør fordeles prosjektfond og gjeld mellom 
distriktene etter samme prioritet som ble brukt da fondet ble etablert.   
7 Vedtekter  Endring i vedtektene skal normalt foretas på Vårmøtet. Forslag må være sty-
ret i hende innen 8 uker før møtet, og skal være utsendt til medlemmene senest 4 uker før 
møtet. Et endringsvedtak skal stadfestes i det påfølgende Høstmøte, og en eventuelt stad-
festet endringen trer så i kraft umiddelbart.  
 8 Oppløsning Vedtak om oppløsning av Norsk Rotary Forum skal behandles etter be-
stemmelsene i § 7. Gjenværende midler fratrukket eventuell gjeld, skal fordeles mellom  
distriktene i forhold til det medlemstall som framgår av medlemstallet pr. 1. januar i kalen-
deråret. 

Distrikt     
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