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1.

Presidentens tale på Presidentens aften 24.08.2010

Min bakgrunn for å bli med i Gimsøy Rotary. Tore Bakken er min fadder godt hjulpet av Harald
Hasleberg.
Jeg deltok på møtene som reflektant høsten 2006.
Ble medlem på Oscars aften 2006.

Hva var det jeg likte med Rotary ?
 Interessante temaer på møtene
 Kameratskapsaftene
 Trives sammen med dere
 Jeg trengte nye nettverk
 Dette sammen med at Rotary var noe mer enn en selskapsklubb.
 Internasjonalt engasjement sammen med lokale.
 Lokale næringslivet
Jeg kjente godt eller visste hvem mer enn halvparten av medlemmene var før jeg begynte.
Er jo Skiens borger i 3-4 generasjon.

Det jeg ønsker å prioritere er klubb miljøet.
Det synes jeg er veldig godt, men det kommer ikke av seg selv. Det må vedlikeholdes og utvikles.
En utfordring er nye medlemmer og hva de ønsker, og de etablerte medlemmene.
Et tiltak jeg håper vil gjøre oss bedre kjent er 3 min yrkesbakgrunn, med fokus på etikk.
Håper vi lærer hverandre bedre å kjenne, og kanskje et mål skal være at alle kjenner navnene på alle
og yrkesbakgrunn. Vi begynner med styret og fortsetter med resten etter hvert.
Et godt program er jo veldig viktig for klubben. Lokalt næringsliv og egne krefter. Vi har mye å bidra
med. Dette er gjenspeilet i høstens program.
Kameratskapsaften er en av bærebjelkene for godt klubb miljø.
Vil prøve å få flere til å møte ved å ta direkte kontakt med medlemmer vi ikke har sett på lenge.

RI president Ray Klinginsmith
 Building communities, bridging countries.
 Bygge fellesskap, forene kontinenter
 Hva betyr dette for Gimsøy ?
 Buthan integreringsprosjektet vårt
 Delta på møter i andre Rotaryklubber
DG Inger-Britt Zeiner
 Rotary må bli mer enn eating and meeting
 Ønsker mer informasjon ut
 Hva betyr dette for Gimsøy ?
o Bry oss om lokale næringsliv
o Bry oss om lokalsamfunnet
o Skape nettverk
o Informere om hva vi holder på med.
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Fra klubbens mål og planer :
Selv om Rotaryhjulet ruller videre og nytt styre, nye personer skal overta, så er det et mål å videreføre
det som er gjort tidligere.
Jeg har lest de 2 siste presidenters mål og planer, presidentaften taler (altså Harald Hasleberg og
Sissel W. Bergby), og ser at jeg viderefører det de gjorde.
Det som jeg vil vektlegge i mitt presidentår er :


Styrke klubbledelsen
o



Medlemsverving og medlemsvedlikehold
o



Få organisasjonen til å fungere, dvs. styret og komiteene

Netto økning med 1 nytt medlem.

Informasjon internt og eksternt

1. Medlemsutvikling
Dette er strategien for å rekruttere og beholde medlemmer


Godt klubbmiljø



Stimulere til felles ansvar



Faddere tar vare på nye medlemmer



Utvide yrkesdelen av Rotary



Engasjement i prosjekt

2. Opplæring og kommunikasjon
Hvordan skolere nye medlemmer :


Vi bør lage et opplæringsopplegg for nye medlemmer



Rotaryskolen : opplæring en gang per halvår



Rotaryoppgaver : opplæring på kameratskapsaften



Hvert medlem skal fortelle om seg og sitt yrke.



Lage en intern brosjyre for Gimsøy Rotary

Planer for markedsføring :


Oppdatert hjemmeside



Bruke red. Lars Kise i Varden



Aktivisere informasjonskomiteen



Hver og en benytter muligheter til å fortelle om Rotary der vi ferdes.

3. Serviceprosjekter
Hvilke lokale prosjekter vil klubben arbeide med?
 Fortsette Bhutan integrering.
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Spør red. Lars Kise i Varden om et lokalt prosjekt



Burde hatt et internasjonalt prosjekt.

Det jeg nå har sagt om mål og planer vil jo bli gjenspeilet i Guvernør rapporten 2010, og fulgt opp
gjennom året.
Jeg ser frem til et interessant, lærerikt og morsomt år !
Ønsker tilbakemelding fra dere om hva som er bra og hva vi bør gjøre noe med. Det er jo en viktig
korreksjon.

Takk for at dere hørte på.
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2.

Gimsøy Rotary planer og mål 2010/2011

1 Medlemsutvikling
Medlemstall 01.03.2010

_45______

NB! Skal være i samsvar med antall registrert på Rotarys medlemsnett, www.rotary.no
Antatt medlemstall 30.06.10

___45___

Antatt tap av/målsatt opptak nye medlemmer 2010/2011

__2__/_3___

Klubbens mål for antall aktive medlemmer 31.03.11

__46____

Antall menn
Antall kvinner

____40_____
_____5____

Kvinner%
Gjennomsnittsalder

41
5

___11_____

11

____59,1______

60

Angi kort klubbens strategi for å rekruttere og beholde medlemmer
-

Godt Klubbmiljø

-

Stimulere til felles ansvar

-

Faddere tar vare på nye medlemmer

-

Utvide yrkesdelen av Rotary

-

Engasjement i prosjekt

2 Opplæring og kommunikasjon
Se Rotarys kunnskapssenter www.rotary.no
Når ble klubbens lederskapsplan (CLP) sist oppdatert?

2007

Hva er de tre viktigste målene for din klubb i ditt år?

-Verve nye og beholde gamle medlemmer.
-Beholde det gode klubb miljøet
-Gjennomføre prosjekter

Klubbens strategi for å nå målene i langtidsplan for
klubben?

-Strategien er gjenspeilet i klubbens mål og
planer

Hvordan skolerer klubben nye medlemmer?

-Vi må lage et opplæringsopplegg for nye
medlemmer
-Rotaryskolen : en gang per halvår
-Rotaryoppgaver :
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på kameratskapsaften
-Hvert medlem skal fortelle om sitt yrke med
fokus på etikk.
-Lage en intern brosjyre for Gimsøy Rotary
Hvordan planlegger
komiteledere?

klubben

å

skolere

framtidige

-Opplæring gjennom deltakelse i komiteer.

Planer for markedsføringstiltak i pressen, radio, andre
media? Antall avis /TV/radio-oppslag?

-Bruke red. Lars Kise i Varden.

Hvilke kurs/ seminarer i distriktet planlegger klubben å
delta på?

-IT kurs ny hjemmeside

-Aktivisere informasjonskomiteen.

-PETS
-Distriktsseminar

Hvilke kurstilbud ønsker klubben fra distriktet eller fra
Rotarys kunnskapssenter?

?

3 Serviceprosjekter
Hvilke lokale prosjekter vil klubben arbeide med?

Angi finansieringsmuligheter
Hvilke internasjonale prosjekter ønsker klubben å satse på?

Angi finansieringsmuligheter
Matching grant, MG, DSG, andre

-Bhutan integrering.
-Spør red. Lars Kise i Varden om et lokalt
prosjekt
-Utlodning på kameratskapsaften
-auksjon
-Polio Plus
-Shelterboxer
-Vannprosjekter
-Matching Grant

4 The Rotary Foundation (TRF)
Distriktsmål for bidrag til TRF i 2010/2011 er kr__35 $_ pr. medlem
Klubbens mål for Rotary Foundation, Årlige Programfond i 2010-2011 er kr _$35

pr. medlem.

Hvilke aktiviteter har klubben planlagt for å nå målene for TRF?
Hva vil klubben gjøre for å oppnå kr 500 pr. medlem innen 30.06.2012 til Polio Pluss?
Klubben planlegger å dele ut antall PHF i 2010/2011

5 Distriktsprogram
Hvilke distriktsprogram vil klubben delta i?
RYLA

Ungdomsutveksling

GSE

Rotaract
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Summercamp

Georgiastipend

Andre

6 Administrasjon
Er klubbens økonomi god?

Ja

Har du en plan for hvordan du vil lede møtene i klubben?
Hvordan?

Ja

Planlegger du månedlige styremøter?

Ja og datofestet.

Datofestet for hele presidentåret?
Hvordan foregår informasjonsflyten i klubben?

-E-post

E-post, ukes/månedsbrev, info på møter muntlig og skriftlig
etc

-hjemmeside

7 Beskriv kort hva du vil vektlegge i ditt presidentår
-Styrke klubbledelsen
-Medlemsverving og medlemsvedlikehold
-Informasjon internt og eksternt
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3. Organisasjonskart for Gimsøy Rotary

Gimsøy Rotaryklubb 10/11

Distrikt 2290

Administrasjonskomité
Knut Rutlin

Fest, møter og arrangement
Frank Severinsen
Arne Jan Midgaard
Ragnar Haraldsen
Magne Waskaas
Jorge Rengifo

Program
Arve Andreassen
Rolf Momrak
Bjørn Egeberg
Kari Lise Holmberg

Kommunikasjonsskomité
Gudbrand Bolstad

Referater/arkiv
Sigurd Becker
Ragnar Holtskog

Informasjon, internt/
eksternt
Harald Hasleberg
Arnfinn Hamberg
Sissel W. Bergby
Stig Berget

Styret
Arne Kristiansen,P
Hilde Wang Hansen, seretær
Rolf Momrak, kasserer
Knut Rutlin, PE
Eivind Bjørnsen
Gudbrand Bolstad
Gørild Olavson
Ragnar Holtskog
Sissel W. Bergby

Valgkomité
Sissel W. Bergby
Harald Hasleberg
Tore Bakken

Medlemskomité
Gørild Olavson

Servicekomité
Eivind Bjørnsen

TRF-komité
Ragnar Holtskog

Klassifikasjon, nye
medlemmer
Reidar Solberg
Lasse Folkestad
Jan Alfsen
Thor Pedersen
Lasse Haraldsen

Prosjekter
Thor Herman Thorsen
Guttorm Liebe
Thormod Lunde
Thorbjørn Solberg
Frank Severinsen

Prosjektfinansiering
Steinar Solberg
Tore Kittilsen
Morten immerstein

Jubileum 2012
Tore Bakken
Ragnar Haraldsen
Ragnar Holtskog

GSE/RT /
ungdomsutveksling
Magne Waskaas
Kjell Gisholt
Arvid Guddal

Medlemsutvikling/
opplæring R-skole
Arve Andreassen
Ørjan Didriksen
Thor Pedersen
Nils Petter Svanholm

Huskomite
Kåre Heimholt
Steinar Solberg
Kreative ideer
Sissel W. Bergby
Arne Jan Midgaard
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4. Administrasjonskomiteens planer
Administrasjonskomiteens planer.
Adm. Komite : Se org. Kartet.

4.1 Administrasjonskomite:
Administrasjonskomiteens målsetting er å opprettholde det gode arbeidet som legges ned i de
underliggende komiteer. Et av hovedbudskapene er å få komite medlemmene til å øke aktiviteten og å
arbeide mer på tvers av komiteene. Et annet satsingsområde som blir vektlagt er å beholde
medlemmer, oppmøte og rekruttering av nye medlemmer. Det er utarbeidet en instruks med
ansvarsområde for Programkomiteen og Festkomiteen.
Knut Rutlin
Leder av Administrasjonskomiteen

4.2 Festkomiteen:
Festkomiteen er limet som holder Gimsøy Rotary sammen. Det sosiale er svært viktig for å integrere
nye medlemmer, knytte kontakter, gi ett godt miljø og skape tilhørighet blant medlemmene.
Festkomiteen har som formål å stå for sosiale arrangementer ca. en gang pr. mnd., lage kaffe og med
”nogo attåt” på vanlige medlemsmøter, samt å skaffe vin til foredragsholder når det er gjester som
kommer.
Medlemmer: Frank Severinsen (leder)
Ragnar Haraldsen
Arne Jan Midgaard
Jorge Rengifo
Magne Waskaas
Følgende arrangementer skal gjennomføres ut året:
Aften
Kameratskapsaften
Kameratskapsaften
Evnt. Treff etter Suoni-konsert
Guvernørens aften
Oscars-aften

Dato
28.09.2010
26.10.2010
12/13.11.2010
23.11.2010
07.12.2010

Meny
Lammestek
Steinbitt
Ost og vin
Smørbrød + Hjortestek
Juletallerken/ pinnekjøtt og riskrem

Festkomiteen vil spesielt fokusere på å invitere medlemmer til disse arrangementene som ikke har
møtt på ordinære medlemsmøter. Hensikten er å øke deres møte frekvens .
Plan for vår-halvåret er ikke fastsatt enda, men det blir hyggelig lag én tirsdag pr. mnd. frem til og med
juni, da det er sommeravslutning med grilling og ”olympiade”.
Festkomiteen har som formål å gi pengene tilbake til medlemmene. Dersom vi får ett overskudd, vil vi
subsidiere ett/flere arrangement, evt. gi ett tilskudd til andre prosjekter dersom det er ønskelig.
Frank Severinsen
Leder av Festkomiteen
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4.3 Programkomiteen:
Programkomiteen består av:
Arve Andreassen (leder)
Bjørn Egeberg
Rolf Momrak
Kari Lise Holmberg
Dessuten er President Arne Kristiansen og Visepresident Knut Rutlin assosierte medlemmer i
komiteen.
Mål og planer
Komiteens mål er å lage gode program på møtene som gir medlemmene lyst til å møte opp.
Programmene skal i god Rotaryånd være en blanding av Rotarystoff, egoforedrag, aktuelle
samfunnssaker fra inn- og utland, oppfølging av klubbens prosjekter samt våre tradisjonsrike og
populære kameratskapsaftener. Planen er å lage ett møteprogram for høst 2010 og et nytt
møteprogram for vår 2011. Vi vil sikre en god oppfølging og gjennomføring av møtene. Ved eventuelle
programendringer har vi en liste med reservetemaer.
Status så langt i perioden
I løpet av mai laget komiteen høstprogrammet. Gjennomføringen til nå har vært meget vellykket med
temaer som egoforedrag, NAV, yrkesrettet foredrag om advokatyrket, Mesta og Kontorbygg. Vi ser
med forventning fram til Guvernørens aften.
Om kort tid starter arbeidet med vårprogrammet.
Arve Andreassen
Leder Programkomiteen

4.4 Huskomiten:
Huskomiteen er felles for Skien-, Gimsøy-, Skien Vest- Rotaryklubber
Medlemmer av komiteen:
Formann: Helge Danielsen, Skien
Sekretær: Eyvind Bjaadal, Skien
Kasserer: Arne Lundsett, Skien Vest
Medlem: Johan Henrik Frøstrup, Skien
”
Dag Tore Hylland Skien Vest
”
Terje Talseth Gundersen Vest
”
Kåre Heimholt, Gimsøy
”
Steinar Solberg Gimsøy
4.4.1 Regnskap
Regnskapet for Rotaryåret 2009 – 2010.
Regnskap for 2009-2010 har en inntektside på kr. 101499 og en utgiftside på
kr. 86.005,51. Dette gir et resultat på kr. 15493,49
4.4.2 Budsjett forslag 2010-11
Husleie
Forsikring
Driftkostnader (vask, rekvisita, utstyr)

kr. 84000,kr. 2300,kr. 16000. – kr. 100300,-

Nytt i leieavtalen fra 1. september 2010.
Ny leieavtale for de 3 neste år er i orden. Leien har gått opp fra kr 6000 til kr 7000 pr mnd.
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som følge av SSBs indeks og økte strømutgifter. Leien har ikke blitt regulert på de siste 3 årene vi har
vært der, til tross for at avtalen hjemler for dette.
Framleie eller utleie er ikke tillatt.
Fra 1.10. 2010 betaler vi kr. 7000,- pr. mnd i husleie, inkludert strøm og oppvarming.
I tillegg betaler vi kr. 8000,- pr år for rengjøring.
Driftsutgifter er i år stipulert til kr.16000,-.
Utgiftene for inneværende Rotaryår er beregnet til kr. 102300,- som fordeles på klubbene i
forhold til medlemstallet 1. juli. Klubbene har pr 1. juli 2010 til sammen 128 medlemmer.
Fordeling på klubbene.
Skien
Gimsøy
Skien V
I alt

44 medlemmer - andel pr. år kr. 35170 pr. kv. kr. 8793
41 medlemmer – andel pr. år kr. 32777 pr. kv. Kr.8194
42 medlemmer – andel pr. år kr. 33549 pr. kv. kr. 8387
128
medlemmer. Kostnad pr. medlem kr. 799

Kåre Heimholt
Leder av huskomiteen
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5. Kommunikasjonskomiteens planer
Leder
Gudbrand Bolstad

Mål:
Denne komiteen skal bistå presidenten med å formidle Rotary informasjon ut til medlemmene og
til målgrupper utenfor klubben, om Rotary og klubbens prosjekter og virksomhet. Komiteen er
avhengig av informasjon fra styre og de andre komitelederene.
Referat/arkiv komiteen
Medlemmer av referat /arkiv komiteen er : Ragnar Haraldsen, Ragnar Holtskog, Sigurd Becker.
Komiteen bør ta en mer aktiv rolle i planlegge informasjonen ut av klubben.
Det er diskutert i komiteen og i styret om det skal føres ett møtereferat fra hver møte.
Komiteen har foreslått for styret å lage korte informative referater fra medlemsmøtene og at
komiteen utvides med inntil 9 personer. Årsaken til dette er at det å skrive møtereferat skal gå på
rundgang blant medlemmene og at dårlig oppmøte ikke skal være noe hinder for å få det til.
Komiteen har laget en mal for møtereferat og komiteens leder fordeler referatjobben mellom
komiteens medlemmer.
Usikkerhet i styret går i forhold til resursinnsats for å gjennomføre dette.
Får vi referatskriving i gang er det komiteens håp å lage ett måneds- eller kvartalsbrev til
medlemmene men er da avhengig av at styre og komitelederene gir informasjon til komiteen. Vi
minner om at klubben hadde egne månedsbrev fra 1985 til 1990.
Styret svarer at måndes / kvartalsbrev høres fornuftig ut og at event. referat bør skrives med
tanke på dette men har bedt komiteen å vurdere disse planene på nytt.
Informasjons komiteen, internt/ eksternt
Medlemmer av komiteen er :
Arnfinn Hamberg, Sissel W. Berby, Stig Berget og med Harald Hasleberg som leder.
Mål :
Komiteen skal ha som oppgave å lage og oppdatere Gimsøy Rotary klubb sin hjemmeside, og
holde klubbens e-postadressene til medlemmene oppdatert. Hvis det skal lages måneds - eller
kvartalsbrev forslår vi å utvide komiteen med 1 - 2 personer.
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6. Medlemskomiteens planer.
Leder
Anne Gørild Olavson
Klassifikasjon nye medlemmer
Reidar Solberg
Lasse Folkestad
Jan Alfsen
Thor Pedersen
Lasse Haraldsen
Medlemsutvikling/Opplæring R-skole
Arve Andreassen
Thor Pedersen
Nils Petter Svanholm

Vi har som mål å rekruttere minst netto tre medlemmer i inneværende periode.
I løpet av dette Rotary året har vi så langt hatt ett dødsfall, en som har flyttet, to inaktive medlemmer
som har meldt seg ut og ett aktivt medlem som har meldt seg ut. Komiteen er enige om at det ikke er
noe mål i seg selv å skaffe 6 nye medlemmer, og at dette målet lett kan gjøre at en mister fokus på
hva som er viktig, nemlig å legge til rette for en yrkesmessig spredning i medlemsmassen, slik at vi får
en god bredde og kvalitet over medlemsmassen. Vi søker kvalitet fremfor kvantitet slik at vi ikke
opplever en stor gjennomtrekk av medlemmer i klubben. I prinsippet skal man ved valg av
medlemmer bestemmes seg for hvilke yrker en ønsker i klubben. Medlemskomiteen mener det er ett
mer realistisk mål å legge seg på tre nye medlemmer i inneværende år. Dette for å sikre at de nye
medlemmene blir godt ivaretatt og at de blir godt integrert i klubben. En for stor økning i løpet av kort
tid kan være uheldig for en klubb av vår størrelse.
Vi må sette opp de ulike klassifikasjonene vi allerede har i klubben i dag. Reidar Solberg lager en
liste med oversikt over hvilke yrker vi har som brukes som underlag for medlemsmøtet på nyåret med
tema "rekruttering og hvordan vi kan ta godt vare på klubbens eksisterende medlemmer". Så langt
ser vi at vi mangler Lege, prest, journalist. Ytterligere informasjon kommer når oversikten er klar.
Programkomiteen er kontaktet for å få ett møte på nyåret hvor vi fokuserer på hvordan vi skal få de
rette medlemmene til å søke til klubben. I tillegg har enkeltmedlemmer blitt kontaktet for å invitere en
prest og en leder for ett cateringfirma til å komme på ett møte.
Det viktigste for å beholde og å skaffe nye medlemmer er programkomiteen. Et godt program øker
fremmøteprosenten og gir potensielle medlemmer ett trekkplaster i form av interessante foredrag.
Bildegalleri henges opp på veggen i glass og ramme i Rotarys lokaler. Dette for å gi synlighet og
tilhørighet for medlemmene. Nye medlemmer bruker i dag lang tid på å bli kjent. Alle tiltak som kan
avhjelpe dette er viktige.

Følgende ble bestemt etter en diskusjon i komiteen. Det var enighet om at denne informasjonen som
er hentet fra Matrikkelen og legges ut på Gimsøy Rotarys hjemmeside. Dette for å bevisstgjøre
potensielle medlemmer samt for å gi eksisterende medlemmer informasjon om hva Rotary
medlemskapet faktisk innebærer.
"Ønsker du å bli medlem i Rotary?
Kriteriet for å bli medlem er at du blir invitert av ett av medlemmene i klubben. Det normale er at en
blir invitert til ett møte slik at en får kjennskap til klubben og medlemmene.
I tillegg legges følgende kriterier til grunn ved en søknad om medlemskap.
 Være voksne personer med god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke.


Inne ha ledende eller selvstendig stilling innen yrke/bedriften/organisasjon.



Være personlig, aktivt virksom innen det yrke/den klassifikasjon som vedkommende dekker.
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Ha sitt arbeids- eller bosted innefor klubbens (eller nærmeste tilgrensende klubbs eller
kommunes) territorial grense.

Klassifikasjonsprinsippet:
Bygger på ønsket om å gi klubben en slik sammensetning at de gir et bilde av det samfunn den skal
leve og virke i. I prinsippet skal men ved valg av nye medlemmer først bestemme seg for hvilke
yrkesgrupper - klassifikasjoner - man ønsker å få representert i klubben, og så gå ut og finne en
interessent, en god representant for denne klassifikasjonen. Rotary medlemmet er således forutsatt å
være en representant for sitt yrke i Rotary klubben. Klassifikasjonsprinsippet med den yrkesmessige
spredning det innebærer, gjør klubbene til meget interessante fora for gjensig orientering og
utveksling av erfaringer og meninger og motvirker effektivt at klubben utvikler seg til fag og/eller
interesseorganisasjoner."

Medlemsutvikling / opplæring R-skole
Rotaryskolen er utviklet for å gi nye medlemmer en god og inkluderende start på medlemskapet.
Kunnskap om Rotary gir større glede av medlemskapet.
Rotaryskolen er ment å bevisstgjøre medlemmene på hvorfor er de medlem og hva ønsker de å få ut
av Rotary? Og hva kan de tilføre Rotary med sitt medlemskap?
Rotary er en forening som samler ledere, kvinner og menn, fra næring og forvaltning på tvers av yrke,
fag og bransje.
Rotary er en yrkesforening som driver utstrakt humanitært arbeid.
Via Rotarys eget ”utviklingsfond”, Rotary Foundation, driver bevegelsen humanitære programmer og
utdanningsprogrammer over hele verden.
Rotary er ikke ment å bare være et ”folkeakademi”, der vi sitter skulder til skulder og overværer
foredrag.
Rotary er en tjenesteytende organisasjon. Rotarys formål er å gagne andre.
Men først og fremst er Rotary et forum for ”å ta vare på den vennskapelige ånd mellom ledende
personer” tuftet på respekten for alt ærlig arbeid og menneskeverd.
Rotarykunnskap tilføres medlemmene gjennom foredrag og ikke minst gjennom spørrekonkurransene
som gjennomføres på klubbens kameratskapsaftener.
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7. Servicekomiteens planer
Leder:
Eivind Bjørnsen
Prosjektgruppe:
Thor-Herman Thorsen
Tormod Lunde
Thorbjørn Solberg
Frank Severinsen
Jubileum -2012 gruppe:
Tore Bakken
Ragnar Holtskog
Ragnar Haraldsen
Kreative Idèer:
Sidsel Bergby
Arne Jan Midgaard
Planer for året 10-11
Vi besluttet i år med klubben i ryggen å gjennomføre et siste år med Bhutan-prosjektet vårt. Prosjektet
har hatt så vidt bred oppslutning fra klubbens medlemmer at vi har valgt å legge hovedfokus på dette
prosjektet. Prosjektet er nå inne i sitt tredje år, og neste års styre anbefales å finne et nytt prosjekt.
I tillegg til komiteen som administrerer hovedprosjektet er det nedsatt to andre komiteer: En for
planlegging av jubileum-2012, og en kreativ komité med ansvar for å skaffe klubben inntekter utover
medlemskontigenten.
Lokalt prosjekt
I januar 2009 besluttet klubben å gå for et nytt prosjekt. Vi tok da kontakt med Integreringsseksjonen i
Skien med forespørsel om vi kunne være med å hjelpe til med integreringen av nye innvandrere som
har fått opphold her. Tiltaket ble hilst velkommen og vi fikk tildelt en
gruppe på 12 Bhutanesere som var ventet i nærmeste fremtid. Arbeidet med dette startet opp med at
våre nye landsmenn og kommunens folk møttes med klubben. Kontakten ble opprettet. I første
omgang var vi behjelpelige å samle inn ønskede ting blant klubbens medlemmer.
10 tusen kroner ble bevilget for å skaffe ting som ytterligere var ønsket. Neste fase som fortsatt er
aktuell, var å besøke de forskjellige idet gruppen besto av tre familiegrupper. Endel tiltak er gjort for å
få Bhutaneserne kjent med hvordan vi lever, de er tatt med på en rekke mindre turer i Telemark og i
Skiens omegn. I september i år stilte to av klubbens medlemmer opp for et to dagers besøk til
Danmark. Dette var et sterkt ønske siden det viste seg at de hadde nære slektninger der.
Bhutaneserne hadde tilbrakt de siste 17 årene i en FN-leier i Nepal. Overgangen til Norge var stor,
men det ser ut til å gå bra og det er en fornøyd gruppe vi har med å gjøre. Etter to år der det ler lagt
stor vekt på norskundervisningen, vil gruppen gå over i en ny fase. Den vil bety videre skolegang for
noen, mens andre vil forsøke seg i arbeidslivet.
Den offentlige støtten vil gå ned. Vi har derfor skaffet endel småjobber slik at de kan legge noe tilside.
Uten å gå i detalj mener vi at det nå blir viktig å gjøre overgangen fra obligatorisk norskundervisning til
å tilpasse den nye situasjon så god som mulig. Det blir klubben som må avgjøre om vi skal fortsette
etter Rotaryåret 10/11.
Thor-Herman Thorsen
Prosjektleder

Jubileum 2012
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Vi satt i år ned en gruppe for så smått å begynne forberedelsene av klubbens 50-års jubileumsfeiring i
2012. Gruppen har hatt flere møter, og har foreløpig prioritert å bruke tiden til å etablere en
arbeidsplattform for kommende års oppgaver, samt påbegynt arbeidet med å samle klubbens historie.
Tore Bakken
Prosjektleder

Kreative Komite
Den kreative komiteen er en helt ny komite i Gimsøy Rotarys sammenheng.
Den er opprettet i den hensikt å utvikle produkter/tjenester som gir inntekt til klubben.
Komiteen vil være avhengig av at klubbens medlemmer kommer med forslag og bidrar med hjelp.
Det er også ønskelig å ta i bruk de medlemmer som har noe å bidra med, men som faller utenfor de
fastlagte komiteer. Denne komiteen tar seg den kunstneriske frihet å jobbe uten press, men av glede.
Komiteen skal også ta seg av evt utlodning på Kameratskapsaftener etc.
Sissel W Bergby
Prosjektleder

Eivind Bjørnsen
Komitéformann
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8. TRF komiteens planer
Leder:
Ragnar Holtskog
Prosjektfinansiering:
Steinar Solberg
Tore Kittilsen
Morten Immerstein
GSE/RT/ undomsutveksling:
Magne Waskaas
Kjell Gisholt
Arvid Guddal

Komiteen har som formål å informere og spre opplysninger om Rotary Foundation. For å oppnå dette
vil vi bruke 3 minutter og likeledes samarbeide med medlemskomiteens Rotary skole
Distriktsmålet for bidrag til Rotary Foundation Polio Plus program på NOK 250,- pr. medlem i
inneværende Rotary år, vil komiteen foreslå at den sedvanlige ’kollekten’ på Oscars aften i desember
brukes til delvis dekning. Resterende beløp foreslåes dekket av utlodning på kameratskapsaftene og
fra bidrag fra festkomiteen.
Komiteen har ikke planlagt ungdomsutveksling i inneværende Rotary år, men klubben har fått
forespørsel fra naboklubbene Skien RK og Skien Vest RK om et mulig samarbeide
Ragnar Holtskog
Leder TRF komiteen.
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9. Økonomi og budsjett

Regnskap for Gimsøy Rotary Klubb
Rotaryåret 2009-2010

RESULTAT
Første Halvår
2010

Andre halvår 2009
Tekst
Rptary International
D2290
Renter / Gebyrer
Husleie
Utg. Buthanesere
Gaver/utlodning
Møter og konferanser
Kontingent

Utgifter

Inntekter
15 563,04
11 000,00
37,00
17 459,25
2 990,00
781,00
13 700,00

Inntekter

6 036,80
12 900,00
179,50
13 732,50
5 600,00

9 000,00
5 100,00

43 700,00

Renteinntekter
Diverse
SUM

Utgifter

9 619,00
56 350,00

167,31
2 500,00
64 030,29

Driftsresultat

500,00
49 467,31

47 448,80

-14 562,98

65 969,00
18 520,20

BALANSE
AKTIVA

30.06.2009

Hovedbank
Hjelpebank
Kasse

31 351,43
13 779,55

SUM

45 130,98
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PASSIVA
Kapital
30.06.2010
Driftsrerultat

49 088,20
-3 957,22

45 130,98

Gimsøy Rotary Klubb, Skien
Budsjett Gimsøy Rotary 1. juli 2010 til 30. juni 2011.
Rotary int.

kr. 23.000,00

D-2290

kr. 24.200,00

Gebyrer

kr.

Gaver

kr. 2.000,00

Møter/konferanser

kr. 22.300,00

Husleie

kr. 30.000,00

Diverse

kr. 5.000,00

Tilskudd Buthanesere

kr. 5.000,00

500,00

Loddsalg/overskudd f.k

kr. 20.000,00

Medlemsavgift

kr. 97.300,00,

SUM

kr.112.000,00

Overskudd kr.5.300,00

Skien 01.10.2010
Kasserer Rolf Momrak
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