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KJÆRE ROTARY VENNER 
Så er det min tur til å utføre presidentåret for klubben min. Jeg er veldig spent og 
ydmyk, men mest av alt gleder jeg meg til å ta fatt på oppgaven. Det er veldig godt å 
vite at jeg ikke står alene, men at alle dere flotte medlemmer bidrar på ulikt vis. Jeg 
føler meg trygg på at vi kommer til å få til et godt samarbeid i styret og i de nå fem 
komiteene.  
 
Det er ikke helt lett å forutse helt hva året vil bringe, men jeg vil forsøke å lede klubben 
gjennom dialog. Jeg ser frem til å samarbeide med de andre lederne i distriktet og ikke 

minst med vår guvernør Sissel Berit Hoel. 
 
Målene jeg har satt ....... 
   
Årets Rotarymotto er: SERVE TO CHANGE LIVES 
 
For meg har Rotarymøtene blitt et av ukens lyspunkt. I klubben vår møter jeg interessante, morsomme 
og kloke Rotaryvenner. Det er et håp at deltakelse i klubben er en kilde til energi, bidrag til nysgjerrighet, 
ny kunnskap, refleksjon, påfyll og ikke minst vennskap, for flere enn meg.  
 
Med vennlig hilsen 
Grete Halle 
President 2021- 2022 
 
 
 

 
 
RIs valgte president Shekhar Mehta oppfordrer medlemmene til å bli mer involvert i tjenesteprosjekter 
og sier at det å ta vare på og tjene andre er den beste måten å leve på, fordi det endrer ikke bare andres 
liv, men også vårt eget. 
 
 
Presidentens ønsker angående klubbens programarbeid 
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MEDLEMMER I STAVERN ROTARY KLUBB (PR 30.06 2021) 

Fornavn Etternavn E-post Fornavn Etternavn E-post 

Sissel Aas sissel@vardaas.no 
Stein 
Lorentz Ingebrigtsen steling@online.no 

Bjørn Aas bjorn@vardaas.no Terje Jacobsen terje.jacobsen@bufetat.no 
Trond Anvik Trond.Anvik@hgdatapartner.no Per Ravn Larsen prlarsen@online.no 
Jørn Robin Chramer chramer@online.no Tom Lillebø lillebotom@gmail.com 
Heidi Christensen heidichr27@gmail.com Jan Lotherington janlotherin@gmail.com 
Astrid Danielsen astrid.danielsen@usn.no Dag Ivar Rakke dag.rakke@gmail.com 
Lars Gjeterud nlagjete@statoilfuelretail.com Sigurd Robak sigurd@robak.no 
Tore Grønvold gronvold.tore@gmail.com Gunnbjørn Røkke  
Ingvild Grønvold ic-gr2@online.no Bjørn Sandmæl bjorn@jobzone.no 

Sissel Grøtterød sissel.grotterod@gmail.com 
Chr. 
Magnus 

Sinding-
Larsen chrm.s-l@online.no 

Eliza Gudem elizagudem@gmail.com Ramunas Siniakas ramunas@rsaeiendomservice.no 
Lars Erik Halle lhalle@online.no Øistein Smith Larsen oistein@smith-larsen.no 
Grete Halle grete.halle@larvik.kommune.no Jørgen Smith Larsen jorgen@smith-larsen.no 
Per-
Edvard Hansen per-edv@online.no Birgit Smith Larsen birgit@smith-larsen.no 
Bjarne Haugland bjarne.haugland@vavvs.no Hilde Wang Sveva hildewangsveva@gmail.com 
Liv Haugland livehaugland@hotmail.com Tom-Jørgen Thorgersen tomjth@online.no 
Anne-Kari Hedlund mo-hedlu@online.no Dag Helge Tvedt d-h-tved@online.no 
Bjørn Hermansen reide@reide.no Per Kristian Vaagland per@processpartner.no 
Elisabeth Holen elisabeth.holen1@gmail.com    

 

STYRET I STAVERN ROTARY KLUBB 2021-2022 
Klubbnummer: 12786 

Org.nummer: 992 040 394 

 
President: Grete Halle 
 
Innkommende president:   Per Ravn Larsen 
Sekretær:     Lars Erik Halle 
Past president:    Per-Edvard Hansen    
Kasserer:     Tom A. Lillebø  
 
Styremedlemmer og komiteledere 

• Internasjonal komite   Bjørn Hermansen   
• Arrangementer   Dag Rakke     
• Programkomite   Per Kristian Vaagland 
• Service og PR komite   Liv Haugland 
• Medlemskapskomite   Sissel Skifjell Jahren  
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Andre funksjoner: 

Revisor:        Stein Ingebrigtsen 

CICO:         Astrid Danielsen 

Ungdomskontakt CYEO:    Jørn Chramer 

Seremonimester:    Dag Tvedt   

Opplæring:     Dag Tvedt      

 

KOMITEER 2021 – 2022 
Internasjonal komite 
Arrangementer 
Program komite 
Service og PR- komite 
Medlemskapskomite 
TRF-komite 
 

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2021 - 2022 
Klubbens navn  Stavern Rotary Klubb 
AG – navn   Astrid Danielsen 
Presidentens navn  Grete Halle 
 

PLAN FOR KLUBBMØTENE 
Klubbmøtene starter presis kl 18.30, med et slag på klubbens klokke. 
 

ü Møtet åpnes av Presidenten (eller IP ved presidentens fravær) 
ü Introduksjon av gjester og besøkende 
ü Hvem har fødselsdag 
ü ”3- minutter” (hvis det passer) 
ü Korrespondanse, meddelelser og Rotary informasjon 
ü Informasjon fra eventuelt styremøte 
ü Foredrag eller annen form for program 
ü Vinlotteri (hvis det passer) 
ü Møtet heves 

Møtet bør avslutte kl 19.30 

Når eksterne foredragsholdere, gjester eller reflektanter (framtidige medlemmer) er til stede på et 
møte, bør dette bekjentgjøres på en skikkelig måte, slik at gjesten føler seg velkommen, samtidig med at 
klubbens medlemmer vet hvem som skjuler seg bak det ukjente ansiktet. 
 
Dette gjøres på en meget enkel og verdig måte:  
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• Etter åpningsseremonien ønsker presidenten alle ikke-medlemmer velkommen ved navns 
nevnelse og i hvilken forbindelse de er til stede; som gjest, observatør osv. Klubbens medlemmer ønsker 
dem velkommen med litt klapping.  
 
• Foredragsholdere bør også introduseres, før denne får slippe til. Dette bør gjøres av den som 
kjenner vedkommende best, har invitert ham/henne eller har fått i oppdrag å utføre den oppgaven. 
Presentasjonen skal være kort og fortelle i klartekst hva vedkommende står for, hvilken bakgrunn 
han/hun har og hvilket tema som skal behandles.  
 
• Etter avslutning skal foredragsholderen takkes av presidenten, og det gis applaus fra klubbens 
medlemmer. Foredragsholdere som ikke er klubbmedlemmer, gis en takk i form av en flaske rødvin. 
 

KONTINGENT 
Medlemskontingenten er kr 1500,- pr halvår. 
Innbetalingen gjør du til konto Stavern Rotary Klubb:  2551.09.51207 
 

KLUBBENS PROSJEKTER 
 
Lokale prosjekter 
 
 
Regionale prosjekter 
 
 
Internasjonale prosjekter 
  
 
Ungdomsutveksling 
 
Vi samarbeider med Larviksklubbene om en utvekslingsstudent som kommer til vårt distrikt, og en som 
reiser ut i verden. Vi skal motta en student 2016-2017. 
Se kopi av avtalen lengre bak i håndboken. 
 
 

DISTRIKT 2290 - KONTAKTPERSONER 
 
Distriktsguvernør 2021-2022:  
SISSEL BERIT HOEL 
Langesund Rk 
 
Ass. Guvernør for område 5: 
Astrid Danielsen 
Sandefjord øst RK 
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VENNSKAPSKLUBB 
Bangsbostrand RK. Fredrikshavn 
 

CAMPS I DISTRIKT 2290 
Stavern har ikke noe ansvar / medansvar for Camps før etter 2024 

OM ROTARY 
Rotary ble startet i Chicago i 1905. Nå er det i alt 31 500 klubber fordelt på 163 land. I Norge er det 336 
klubber – spredt fra Svalbard i nord til Mandal i sør. 
Rotary er i dag en av verdens ti største organisasjoner innen humanitært arbeid, og den eneste sivile 
organisasjonen som har kontorer i FN bygget. 
Personer som innbys til medlemskap i Rotary er menn og kvinner med bred yrkesmessig bakgrunn, og 
de skal alle representere sine yrker på høyt faglig nivå. 
Rotarys motto er Service above self. Gjennom Rotary arbeider vi for å bli mer samfunnsbevisste 
mennesker som skal sette hensynet til våre medmennesker foran egeninteressen. 
Som medlem av et internasjonalt fellesskap, er vi opptatt av globale utfordringer. Vi har også gjennom 
flere år bidratt til Polio Plus, Rotarys verdensomspennende innsats for å utrydde polio. Rotary er i dag en 
av verdens ti største organisasjoner innen humanitært arbeid. 
Rotary arbeider aktivt for internasjonal forståelse. Som et ledd i dette har vi ett av verdens mest 
omfattende programmer for utveksling av ungdom, studenter og studiegrupper 
 

KLUBBENS HISTORIE OG KULTUR 
Konstituerende møte i Stavern Rotary Klubb ble avholdt 7. april 1965under ledelse av guvernør 
Johannes Kaasa` spesielt utpekte representant Edgar Mathiesen fra Larvik Rotary Klubb. Charterdato ble 
8. juni 1965 og klubbens første president var Arne Refsdal.  Klubbens 25 chartermedlemmer hadde en 
gjennomsnittsalder av 47 år. 10 år senere, 36 medlemmer med gjennomsnittsalder 54 år. I disse første 
15 årene var klubben berømt for sin fremmøteprosent, opp mot 100 %.  
I 1975 fikk klubben sin første distrikts guvernør, Ørnulf Hatledal, i 1989 ble Gunnbjørn Røkke distrikts 
guvernør, i 2003 Finn Otterstad og i 2015 Bjørn Jahren Aas.     
 
I Norge er Rotary inndelt i syv distrikter, som alle ledes av en Guvernør.   
Stavern ligger inn under distrikt 2290, og dette strekker seg fra Flekkefjord i vest til Sande i øst med 44 
klubber og ca 1900 medlemmer. 
 
Vi ser på godt kameratskap og samhold som en nødvendig forutsetning for klubbens utadrettede 
engasjement. Som rotarianere er vi med i et inkluderende fellesskap som er opptatt av å hjelpe den 
enkelte til å utvikle seg selv, både yrkesmessig og privat. 
 
På våre ukentlige møter er også ledsagerne velkomne. På møtene får vi, gjennom egne krefter og 
inviterte foredragsholdere, informasjon om faglige spørsmål, om kunst og kultur - og om sentrale emner 
som er oppe i samfunnsdebatten. Dette gir oss grunnlag for å utvide vår horisont. 
Som medlemmer av Rotary er vi med i et fellesskap med 1,2 millioner rotarianere og er velkomne i 
klubber over hele verden.  
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KLUBBENS PRESIDENTER 
Tidligere presidenter i Stavern Rotary Klubb 
1965-66: Arne Refsdal(d). 1966-67: Wilhelm Weldingh(d). 1967-68: Olav H. Mørch(d). 1968-69: Ørnulv 
Hatledal(d). 1969-70: Thor Ødegaard (d). 1970-71: Haakon Røhr. 1971-72: Jørgen I. Berntsen til 1/9.71. 
1971-72: Sigurd Robak fra 1/9.71. 1972-73: Frode Johansen(d). 1973-74: Holm Holmsen(d). 1974-75: Otto 
Authen(d). 1975-76: Alf Tvedt(d). 1976-77: Sverre Borvik(d). 1977-78: Carl Aas(d). 1978-79: Gunnar Næss. 
1979-80: Gunnar Berseth. 1980-81: Eigil Dybdahl. 1981-82: Harald Mostad(d). 1982-83: Per Holtar 
Evensen(d). 1983-84: Truls Røe(d). 1984-85: Hans Erling Utklev. 1985-86: Arne Sjulstad(d). 1986-87: Svein 
Erik Johnsen(d). 1987-88: Arent Schøning. 1988-89: Jon Kåre Brekke. 1989-90: Stein Iversen. 1990-91: Terje 
Haatuft. 1991-92: Oddvar Hansen(d). 1992-93: Martin Olsen-Nalum. 1993-94: Thor Høiland(d)/Oddvar 
Bjørvik. 1994-95: Olav Næss. 1995-96: Harald Jørgen Hoel. 1996-97: Finn Otterstad. 1997-98: Stein Lorentz 
Ingebrigtsen. 1998-99: Nils Olav Krog Andvik(d). 1999-00: Knut Myrebøe. 2000-01: Einar Christiansen. 2001-
02: Erling Martinius Sørensen(d) 2002-03: Otto Authen(d). 2003-04: Ragnar Smith Larsen. 2004-05: Oddvar 
Hansen(d). 2005-06: Kjell Rødne. 2006-07: Tore Grønvold. 2007-08: Svein Hagen. 2008-09: Dag Helge 
Tvedt. 2009-10: Bjørn Aas. 2010-11: Jan Warholm. 2011-12: Per Inge Steien(d). 2012-13: Chr. Magnus 
Sinding-Larsen. 2013-14: Øistein Hansen. 2014-15: Jørn Robin Chramer. 2015-16: Dag Ivar Rakke.2016-17: 
Astrid Danielsen. 2017-18: Bjarne Haugland. 2018-19: Jan Lotherington. 2019-20: Sissel Skifjeld Aas. 2020-
21: Per-Edvard Hansen. 2021-21: Grete Halle 

 

ROTARYS ETISKE OG VERDIBASERTE GRUNNLAG  

Rotary har 4 hovedelementer i sitt etiske grunnlag: Motto, Formål, 4-spørsmåls prøven og 
Yrkeskodeksen.  

 
ROTARYS MOTTO "Service above Self" – fritt oversatt til norsk: Å tjene andre 
Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas 
hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 
Rotarys formål 
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt 
viljen til: 

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 
2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt 

rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 
3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 
4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende 

fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre 
 
4-spørsmålsprøven 
Som rotarianer er det fint å bruke «4 – spørsmåls prøven»  
Om saker vi tenker, sier og gjør: 
1. Er det sant? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
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Rotarys yrkeskodeks 
Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at; 
 

1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. 
2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i 

samfunnet. 
3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard 
4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, 

kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med. 
5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 
6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker 
7. Jeg lindrer andres nød og forbedrer livskvaliteten for mine medmennesker. 
8. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og  

min yrkesvirksomhet. 
9. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig 

sammenheng. 

 

KLUBBENS HJEMMESIDE 

Her kan du finne kalender, nyheter og informasjon om klubben og medlemmer. 
Det finnes også linker til My Rotary og Rotary internasjonal mm. 
Gå til: http://www.stavern.rotary.no/  
 

KLUBBENS FB SIDE 
Klubben har en lukket FB-side hvor bare medlemmene og noen utvalgte har tilgang. 
 

STYRE OG KOMITE OPPGAVER 
Presidentens oppgaver 
Presidenten har det overordnede ansvar for klubbens virksomhet, og skal i samarbeid med sitt styre se 
til at klubben blir drevet i samsvar med Rotary's mål og klubbens vedtekter. Presidenten leder klubbens 
og styrets møter og har rett til å delta på alle klubbens komitémøter. 
   
Innkommende Presidents oppgaver  
 
Ansvar for:  Lede møter i presidentens fravær 
  3 årsplaner, Klubbens planer   

Forberede sitt presidentår. 
Ansvar for 3-minutt fra klubbens medlemmer der det passer i programmet. Tema: yrke, 
etikk, Rotary. 
Klubbhåndbok og skal oppdateres årlig i samarbeid med klubbens sekretær 

Sekretærens oppgaver  
Ansvar for: 

• Føre medlemsfortegnelse 
• Medlemskort (trykkes av Bjarne Haugland) 
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• Registrere fremmøte på Medlemsnett 
• Sende innkallelse til styremøter dersom President ikke gjør dette. 
• Skrive møtereferater på styremøtene 
• Andre oppgaver som blir pålagt. 

 
 
Kasserers oppgaver 
Ansvar for: 

• Klubbens økonomi 
• Føre regnskap, og rapportere til styret på hvert styremøte. 
• Foreta innbetalinger til distrikt og RI. 
• Betale fakturaer innenfor fullmakter. 
• Sende melding om kontingent. Purre kontingentrestanser 
• Bilag signeres av presidenten på styremøte (evt. eget møte.) 

 
Internasjonal Komites oppgaver 
Ansvar for: 

• Komiteen skal planlegge og gjennomføre klubbens internasjonale aktiviteter. 
• TRF - The Rotary Foundation  

Komiteens oppgaver: Komiteen skal planlegge og iverksette tiltak med henblikk på å støtte The 
Rotary Foundation (TRF), gjennom både økonomiske bidrag og deltagelse i internasjonalt arbeid. 

• TRF - The Rotary Foundation  
Komiteens oppgaver: Komiteen skal planlegge og iverksette tiltak med henblikk på å støtte The 
Rotary Foundation (TRF), gjennom både økonomiske bidrag og deltagelse i internasjonalt arbeid. 

• Ungdomsutveksling, Klubben har en avtale med Larvik og Larvik Øst Rotary Klubber. 
 
Arrangementer - oppgaver 
Ansvar for: 
• Komitéens viktigste oppgave er å skape trivsel på klubbens møter og arrangementer. 

Komitéen skal bidra til at gjester, eksterne foredragsholdere og reflektanter blir tatt vel i mot på 
møtene, slik at de besøkende føler at klubben er gjestfri og åpen for andre. 

• Sermonimester: Til hvert klubbmøte settes det fram og ryddes på plass vimpler, bjelle, protokoll. 
Følgende begivenheter skal markeres på en høytidelig måte og innenfor seremonielle rammer: 
Presidentskifte, opptak av nye medlemmer, guvernørbesøk. 

• Revisor: Ved Rotaryårets slutt skal klubbens regnskap revideres og godkjennes av klubbens revisor. 
• Holde kontakt med klubbens vennskapsklubb i Danmark og planlegge besøk. 

 
Program komiteens oppgaver 
Planlegge møteprogram for hvert kvartal: 

• Gode foredrag som engasjerer og utfordrer. 
• Foredrag med fokus på Rotarys kjerneverdier. 
• Møter med formål å utvikle vennskap, trivsel og samhold. 
• Møter med formål å styrke vår identitet som Rotarianer og Rotaryklubb. 
• Gjøre avtaler med forelesere. 
• Samarbeide med presidenten og andre komiteer om møteprogrammet. Avklare andre komiteers 

møtebehov og tid til egoforedrag. 
• Aktuelle temaer: Rotarystoff, innlegg fra komiteene, utvidet 3-minutt, fri samtale, aktuelle tema i 

tiden fra klubbens medlemmer, diskusjoner, sosiale arrangementer, kulturelle opplevelser. 
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Ansvar for 3-minutt fra klubbens medlemmer der det passer i programmet. Tema: yrke, etikk, 
Rotary. 

 
Service og PR- Komite 
Ansvar for: 

• Komiteens viktigste oppgaver er intern og ekstern kommunikasjon og profilering. Komiteen skal 
utvikle og iverksette prosjekter, humanitære og yrkesrelaterte, rettet mot behovene i Stavern 
m/omegn 

• Profilering i lokale medier 
Aktiviteter og tiltak som klubben utfører og som har allmenn interesse søkes profilert gjennom innspill i 
lokale medier. 

• Klubbens hjemme og FB-side: All vesentlig informasjon om klubben skal legges ut på klubbens 
hjemmeside. Komiteen samarbeider CICO om innlegging på hjemmesiden. 

• Det skal foreligge en overordnet kommunikasjonsplan som revideres årlig. 
• RYLA – Rotary Young Leadership Award 

Gjennomføres hvert år på Distriktsnivå. Deltagere er ungdom mellom 19 – 24 år. Klubben har som 
målsetting hvert år å sende en representant på Ryla-seminar og det er RYLA leders  ansvar å 
plukke ut en kandidat. Klubben dekker reise- og oppholdskostnader samt deltakeravgift.  Stavern 
Rotary har opp gjennom årene hatt flere deltagere på RYLA-seminar. 

 
Medlemskapskomites oppgaver 
Ansvar for: 

• Klubbens strategi for å rekruttere og beholde medlemmer: 
• Engasjere hele klubben for å rekruttere nye medlemmer, spesielt fokus på yngre, kvinner, og fler-

kultur.  
• Fokusere på, og styrke oppfølging av Reflektanter gjennom Fadderskapsordningen for å ivareta 

nye medlemmer. 
• Klassifisere nye medlemmer. 
• Lage liste på aktuelle medlemmer, samt de som har sagt nei. 
• Arrangere intern Rotary opplæring av nye medlemmer. 

 
TRF- komiteen 

• Komiteens oppgaver: Komiteen skal planlegge og iverksette tiltak med henblikk på å støtte The 
Rotary Foundation (TRF), gjennom både økonomiske bidrag og deltagelse i internasjonalt arbeid. 

 
 

SEREMONIER I STAVERN ROTARY KLUBB 
Ledes av klubbens seremonimester, f.t. Dag Tvedt 
 
Seremoni ved Presidentskiftet 
 
Presidentskiftet avholdes vanligvis på siste møte i juni. Formelt skjer presidentskiftet 1. juli 
 
Møtet holdes på Wassilioff, eller annet sted dersom innkommende president ønsker dette. 
 
Det er den innkommende presidenten som har ansvaret for arrangementet, eventuelt med bistand fra 
Klubbadministrasjon.   
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Program 
Presidenten ønsker velkommen.  
Servering / bevertning. 
 
Seremonien 
Eventuelle utdelinger av PHF eller andre utmerkelses gjøres først. 
 
Presidenten holder en kort tale hvor hun/han gir en kort oppsummering av sitt presidentår, takker nære 
medarbeidere for innsatsen.  
 
Presidenten anmoder innkommende president om å komme frem, tar av seg kjedet og overfører dette 
til sin etterfølger. Tar samtidig av seg presidentnålen og fester denne på innkommende president.  
 
Når innkommende president går frem for å ta i mot kjedet reiser de tilstedeværende seg, og blir stående 
til kjedet er overført og presidentnålen festet. 
 
Innkommende president holder en kort tale hvor det orienteres litt om prioriterte mål og ønsker for 
kommende rotaryår.  
 
Ny president takker presidenten for innsatsen gjennom rotaryåret og fester en past presidentnål på 
presidenten.  
 
Ny president avslutter møtet. 
 
--------------------- 
Anskaffelse av past presidentnål bør senest skje i mai måned. 
 
 
Seremoni ved opptak av nye medlemmer 
 
Ansvarlig for seremonien er: President, (Innkommende president) og fadder, nytt medlem, 
seremonimester og sekretær. 
 
Presidenten ber fadder og nytt medlem komme frem. 
 
Fadder introduserer det nye medlemmet, kort om hvem han/henne er.  
 
Alle medlemmer reiser seg 
 
Sekretær tenner lysene og Seremonimester leser Rotarys formål 
 
 
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all 
virksomhet, og spesielt viljen til: 
 
Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 
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Å stille høye etiske krav i vårt  yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver 
enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 
 
Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 
 
Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et 
verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om 
å gagne andre 
 
 
Presidenten fester Rotarynåla på det nye medlemmet, og erklærer at vedkommende nå er en 
Rotarianer, og ønsker velkommen i klubben. Samtidig overrekkes medlemsbevis, medlemskort og Norsk 
Rotary Håndbok. 
 
Det nye medlemmet ønskes velkommen med applaus.  
 

14 dager før seremonien må klubbens innmeldingsskjema fylles ut og sekretæren og nytt medlem 
registreres inn i medlemsnett. Etter noen dager mottar vi medlemsnummeret og medlemsbevis og 
medlemskort kan lages. 

Seremoni ved utdeling av Paul Harris Fellow 
Styret i klubben vedtar hvem som skal få PHF. 
 
Å utnevne en person til Paul Harris Fellow er av de fleste klubbene ansett å være en æresbevisning, da 
utnevnelsen finner sted på bakgrunn av at vedkommende person har gjort en ekstraordinær innsats for 
samfunnet eller Rotary. Tildelingsseremonien bør derfor legges til en spesiell anledning som f.eks. 
årsmøtet, presidentskiftet, eller det årlige guvernørbesøket. Presidenten må på forhånd forsikre seg om 
at kandidaten kan komme til møtet. 
 
Det kan bestilles medalje og diplom i tillegg til nål (pin). 
 
Forslagstiller, president eller guvernør gir en kort orientering om Paul Harris Fellow Recognition og 
bruken av denne i norske rotaryklubber. 
 
Begrunnelsen for den aktuelle tildelingen fremføres av forslagsstiller / president eller andre som kjenner 
mottakeren godt og har gode kunnskaper om mottakerens innsats. Dette er særlig viktig i tilfeller 
guvernøren ved klubbesøk får anmodning om å foreta overrekkelsen. Guvernørens medvirkning bør 
helst avgrenses til selve overrekkelsen. 
 
Under overrekkelsen reiser alle de tilstedeværende seg.   
 
Mottakeren bør, dersom vedkommende selv ønsker det, gis anledning til å takke for tildelingen. 
 
Seremoni ved Guvernørbesøk 
Styret og komiteledere har eget møte med Guvernøren, normalt starter dette 1 time før ordinært 
klubbmøte. 
 
Den formelle møtesaken med gjennomgang av klubben skal være avsluttet før selve klubbmøtet tar til. 



Stavern Rotary Klubb -   HÅNDBOK 2020 -2021 
 

 
Side 15 

 
En slik aften er en flott anledning til opptak av nye medlemmer. 
Guvernøren selv bestemmer sin egen ”opptreden”, - tale eller andre innslag. 
Spør på forhånd om guvernøren har noen spesielle ønsker i anledning kvelden. 
 

• Klubbpresidenten skal lede møte 
• Åpningsseremoni. 
• Velkommen til guvernøren, som er hedersgjest.  
• Velkommen til evt. gjester.  
• Velkommen til klubbens medlemmer.  
• Presentasjon av aftenens innhold. 
• Guvernørens tale. 
 

Guvernørbesøket avsluttes med en enkel servering. 
 
Medlemmers bortgang 
 
Ved et medlems dødsfall bør klubbens øvrige medlemmer få beskjed om dette så fort som mulig. 
 
Kontakt med pårørende: 
 
Presidenten eller et annet medlem tar en telefon på forhånd, for å finne ut hva som passer. 
 
President og minst en person til, fortrinnsvis en som har kjent vedkommende lenge 

Har med en blomst fra klubben 
Presentere hva klubben kan bidra med dersom de etterlatte ønsker det 

• Bærere 
• Minnetale / kransenedleggelse 
• Praktisk hjelp ved evt. minnesamvær 
• Evt. oppfølgingsbesøk avtales, ?? 

 
 
Begravelsen: 

• Begravelsen er først og fremst de etterlattes seremoni. 
• Presidenten bør delta i begravelsen 
• Klubbens øvrige medlemmer oppfordres til å delta i begravelsen 
• Klubben gjør det som er avtalt under besøket hos pårørende 

 
 
Påfølgende møte, straks etter dødsfallet: 

• President tenner et lys 
• President sier noen minneord om vedkommende 
• President ber alle reise seg og ber om ett minutts stillhet i respekt for / til minne om den avdøde 
 

Fødselsdager: 
 
Markeres på nærmeste klubbmøte. 

Runde år: 
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• Ved 50 år overrekkes Rotary- mansjettknapper / damesmykke 
• Ved 60 år overrekkes Rotary-mansjettknapper / damesmykke hvis ikke gitt ved 50 års markering 

ellers overrekkes blomster/vin. 
• Ved 70, 75, 80, 85 og 90 år overrekkes blomster/vin 

Sykdom: 

Ved alvorlig sykdom/innleggelse på sykehus besøkes vedkommende med blomsterhilsen. 

Utmelding: 

Utmelding fra klubben bør skje skriftlig og være begrunnet. Presidenten bekrefter skriftlig tilbake. 

 

VEDTEKTER FOR STAVERN ROTARY KLUBB 

Vedtekter	for:	

Sponsorklubb	

12786	Stavern	Rotary	Klubb	(org.nummer	992	040	394)	

og	Satelittklubben	

222198	Stavern	Ung	Rotary	Klubb	

	
Klubbens	vedtekter	supplerer	standard	loven	for	klubbene	og	etablerer	vanlig	klubbpraksis.		
De	vedtektene	som	følger	her,	er	de	som	ble	anbefalt	av	Council	on	Legislation	våren	2016.	
Klubbene	bør	tilpasse	sine	vedtekter	og	praksis	til	disse,	og	passe	på	at	egne	vedtekter	ikke	er	i	
konflikt	med	Rotary	Internationals	lover	og	vedtekter,	standard	lov	for	rotaryklubber	(unntatt	der	
hvor	det	er	gitt	tillatelse	til	avvik)	og	Rotarys	Code	of	Policies.	
	
Paragraf	1:		 Definisjoner	
Styre:	 	 Styret	i	Stavern	Rotary	Klubb	eller	Stavern	Ung	Rotary	Klubb	
Styremedlem:	Et	medlem	av	styret	i	klubben	
Medlem:	 Et	ordinært	medlem,	og	ikke	et	æresmedlem	
Beslutnings-	
dyktighet:		 Minsteantallet	av	medlemmer	som	må	være	til	stede	ved	en	avstemning	

§ i	medlemsmøter:	⅓	av	klubbens	medlemmer,	
§ i	styremøter:	Et	flertall	av	styrets	medlemmer.	(et	flertall	av	møtets	deltagere)	

RI:	 Rotary	International	
År:	 12-månedersperioden	som	starter	1.	juli	og	slutter	30.	juni	
	
Paragraf	2:	 	Styre	
Styrende	organ	for	klubbene	er	styret	med	følgende	sammensetning	(minimum):	Presidenten	/	
leder,	siste	avgåtte	president	/	leder	(IPP),	neste	president	/leder	(president	/	leder-elect),	
sekretær	og	kasserer.	I	tillegg	kan	klubben	velge	et	antall	styremedlemmer	etter	behov.	Se	
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tekstboks	paragraf	13	punkt	6	–Styring	av	en	satellittklubb	knyttet	til	klubben	(hvor	det	er	aktuelt)	i	
standard	loven	for	rotaryklubber.		

Paragraf	3:	 	Valg	og	varighet	av	tjenestetid	
1. En	måned	før	valget	nominerer	medlemmene	kandidater	til	vervene	som	president	nomine,	

sekretær,	kasserer	og	Nominasjonene	skal	presenteres	av	lederen	for	nominasjonskomiteen.	
Nominasjonskomiteen	består	av	President	/	leder,	innk.	President	/	leder	og	past	president	
/	leder,	hvor	President	/	leder	er	leder	av	nominasjonskomiteen.	
Den	kandidaten	som	får	et	flertall	av	de	avgitte	stemmer	for	hvert	verv,	blir	erklært	valgt	til	
det	vervet.	(se	paragraf	7	avstemmingsregler)	

2. Hvis	en	tillitsvalgt	eller	styremedlem	fratrer	hans	eller	hennes	verv,	vil	de	resterende	
styremedlemmene	utpeke	en	erstatter.	

3. Hvis	en	påtenkte	(valgt,	men	ikke	tiltrådt)	tillitsvalgt	(officer-elect)	eller	påtenkt	
styremedlem	fratrer	sin	posisjon,	utpeker	de	gjenværende	medlemmer	av	det	påtenkte	
styret	en	erstatter.	

4. Valgperioden	for	de	ulike	verv	er	følgende:	
a. President	/	leder	–	ett	år,	ikke	gjenvalg	
b. Kasserer	–	ett	år,	gjenvalg	
c. Sekretær	–	ett	år,	gjenvalg	
d. Seremonimester	(sergeant-at-arms)	–	velges	ved	behov	
e. Revisor–	velges	ved	behov	

	
Paragraf	4:		 De	tillitsvalgtes	plikter	

1. Presidenten	/	leder;	leder	klubb-	og	styremøter.	
2. Past	president	/past	leder;	gjør	tjeneste	som	styremedlem,	skriver	referat	fra	klubbmøtene	

og	leder	klubb-	og	styremøter	når	presidenten	er	fraværende.	
3. President	elect	/	leder	elect;	forbereder	sitt	president	/	leder	-år	og	gjør	tjeneste	som	

styremedlem.	
4. Sekretæren	for	sponsorklubb;	har	ansvaret	for	medlemsregisteret	og	utfører	

sekretæroppgaver	for	presidenten	og	styre	etter	avtale.	Skriver	referat	fra	styremøtene.	
Registrerer i Medlemsnett endringer av medlemskap for nye medlemmer og medlemmer som 
slutter i klubben, melde til Brønnøysundregisteret endringer i klubbens ledelse Gjør	tjeneste	som	
styremedlem.	

5. Sekretæren	for	satellittklubb;	utfører	sekretæroppgaver	for	leder	og	styre	etter	avtale.	
Skriver	referat	fra	styremøtene	

6. Kassereren	for	sponsorkubb;		
a. Har	oversikten	over	alle	sponsorklubbens	konti.	
b. Oppretter	/	har	oversikt	over	alle	bankkonti	under	org.nummer	992	040	394	
c. Framskaffer	en	årlig	oversikt	over	dem.		
d. Betaler	sponsorklubbens	regninger	og	fører	regnskap.		
e. Krever	inn	sponsorklubbens	medlemskontingent.		
f. Betaler	avgift	til	Rotary	International	og	Distrikt	2290.	Sender	mellomregning	til	

Satellittklubben	
g. Gjør	tjeneste	som	styremedlem.	

7. Kassereren	for	satellittklubb;		
a. Har	oversikten	over	alle	satellittklubbens	konti.		
b. Framskaffer	en	årlig	oversikt	over	dem.		
c. Betaler	Satellittklubbens	regninger	og	fører	regnskap.		
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d. Krever	inn	sponsorklubbens	medlemskontingent.		
e. Gjør	tjeneste	som	styremedlem.	

8. Seremonimesteren;	holder	orden	ved	klubbmøter.	
9. Revisor;	Reviderer	klubbens	(sponsor	og	satellittklubb)	regnskap	til	årsmøtet.	

	
Paragraf	5:		 Møter	
Årsmøtet	Klubbens	årsmøte	skal	holdes	senest	31.	desember	for	valg	av	de	tillitsvalgte	(president	/	
leder	nomine,	sekretær	og	kasserer)	som	skal	tjenestegjøre	i	det	neste	Rotaryåret.	(to	år	fram)	
	
Klubbmøte		

• Sponsorlubben	møter	slik:	Hotell	Wassilioff,	onsdag	kl	18.30.	Ukentlig.	Se	kvartalsprogram.	
• Satellittlubben	møter	slik:	Hotell	Wassilioff.	Ukedag	/	tidspunkt	kan	variere.	Se	

kvartalsprogram.	
• Melding/beskjed	om	endringer	eller	avlysning	av	et	regulært	møte	skal	gis	til	alle	

klubbmedlemmer.	
	
Styremøter	holdes	ved	behov,	minst	4	ganger	pr	år.	Ekstraordinære	styremøter	besluttes	og	
innkalles	av	presidenten	eller	etter	krav	fra	to	styremedlemmer.																																 	 		
Referatene	fra	styremøtene	skal	kunngjøres	til	medlemmene,	første	klubbmøte	etter	styremøte.	
(Unntatt	er	saker	som	angår	enkeltpersoner)																																																																																							  
Paragraf	6:		 Kontingent	
Medlemskontingenten	fastsettes	på	årsmøtet.	Kontingenten	inkluderer	avgift	til	 Rotary	
International	og	Distrikt	2290	og	betales	forskuddsvis	halvårig	i	juni	 og	 desember.	
	
Paragraf	7:		 Avstemningsregler	
Avstemninger	i	klubben	skal	foregå	ved	muntlig	stemmegivning	eller	håndsopprekning.	Det	brukes	
skriftlig	stemmegivning	hvis	et	medlem	forlanger	det.	Styret	kan	også	kreve	skriftlig	votering	ved	
avstemning	av	enkelte	saker	

Paragraf	8:		 Komiteer	
1. Klubbkomiteene	samordner	sine	aktiviteter	for	å	nå	klubbens	årlig	og	langsiktige	mål.	Hver	

klubb	bør	ha	de	komiteene	som	er	opplistet	i	paragraf	13,	punkt	7,	i	standard	loven	for	
rotaryklubber.	(Se	tekstboks)	Komiteledere	velges	av	President	elect	senest	1.	mai	året	før	
titredelse.	

2. Presidenten	/	leder	er	selvskrevet	medlem	av	alle	komiteer,	og	som	sådan,	har	presidenten	
de	sammen	rettigheter	som	øvrige	komitemedlemmer.	

3. Hver	komiteleder	er	ansvarlig	for	de	regulære	møter	og	aktiviteter	i	komitéen,	har	tilsyn	med	
og	koordinerer	dens	arbeid,	og	rapporterer	til	styret	om	alle	komiteens	aktiviteter.	

Paragraf	9:		 Finanser	
1. Før	hvert	regnskapsår	starter	skal	styret	utarbeide	et	årsbudsjett	over	forventede	inntekter	

og	utgifter.	
2. Kassereren	skal	sette	klubbens	midler	i	en	bank	eller	annen	finansiell	institusjon	som	styret	

velger,	delt	i	to	konti,	en	for	klubbaktiviteter	og	en	for	tjenesteprosjekter.	
3. Klubbens	revisor	skal	en	gang	i	året	gjennomgå	alle	finansielle	transaksjoner.	
4. Klubbmedlemmene	skal	motta	klubbens	årsregnskap.	
5. Klubbens	regnskapsår	går	fra	1.	juli	til	30.	juni.	
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Paragraf	10:		Regler	for	valg	av	medlemmer	
1. Et	medlem	foreslår	for	styret	/	medlemskomiteen	en	kandidat	til	medlem	i	klubben,	eller	en	

annen	klubb	foreslår	et	av	sine	tidligere	medlemmer	eller	medlem	til	overføring.	
2. Styret	/	medlemskomiteen	godkjenner	eller	avslår	kandidatens	medlemskap	innen	7	dager	

og	meddeler	forslagsstilleren	sin	beslutning.	
3. Hvis	styret	godkjenner	kandidatens	medlemskap,	inviteres	det	eventuelle	medlemmet	til	

klubben.	

Paragraf	11:		Endringer	
Disse	vedtektene	kan	endres	på	et	hvilket	som	helst	regulært	klubbmøte.	Endring	av	klubbens	
vedtekter	krever	at	skriftlig	melding	er	sendt	til	alle	medlemmer	10	dager	før	møtet,	at	møtet	er	
beslutningsdyktig	ved	behandlingen,	og	at	to	tredeler	av	avgitte	stemmer	støtter	endringen.	
Endringer	av	disse	vedtektene	må	være	i	overensstemmelse	med	Standard	Club	Constitution,	the	
Rotary	International	Constitution	and	Bylaws	og	the	Rotary	Code	of	Policies.	

	

Disse	vedtekter	er	vedtatt	av:	

Stavern	Ung	Rotary	Klubb	styre,	på	styremøte	i	mars	2021	

Stavern	Rotary	Klubb	styre,	på	styremøte	i	mai	2021	

 

FORKORTELSER/AKRONYMER ORD OG UTTRYKK I ROTARY 

Annual Giving 

Bidrag til The Rotary Foundation - se AF. 

Attendance Report 

Fremmøterapport som automatisk oppdateres fra medlemsnettet på bakgrunn av klubbenes registrering. 

 

CEEMA 

Forkortelse for «Continental Europe, Eastern Mediterranian and Africa». Norge hører til denne regionen. 

 

Club Assembly  

Klubbsamråd - Møte for alle klubbens ledere og komitéformenn for å drøfte klubbens aktiviteter. 

 

Convention 

Årlig internasjonal verdenskongress med bl.a. valg av R.I.-President, styremedlemmer og distriktsguvernører.  

 

Council on Legislation 

Lovrådet i Rotary - Den lovgivende forsamling. Holdes hvert 3. år, med deltakere fra alle Rotary Internationals 

distrikter. 

 

District Assembly 
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Distriktssamlingen (DS) - Årlig møte for innkommende klubbpresidenter, sekretærer, komiteformenn og andre. 

Informasjon og motivasjon i distriktene. 

District Conference 

Distriktskonferansen (DK) - Årlig møte over 2-3 dager for distriktets medlemmer med ledsagere med faglig og sosialt 

program med festlig samvær.  

District Grant 

Distriktstilskudd til klubbenes lokale og eller internasjonale prosjekter. 

Endowment Fund 

Innbetaling til Rotaryfondet - tidligere Permanent Fund. 

 

Gosrep (Governors representative) 

Guvernørens representant i forarbeidet til etablering av ny klubb. 

 

Group Study Exchange (GSE) 

Yrkesutveksling - se også VTT. 

 

Handicamp Norway 

Internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmet og funksjonsfrisk ungdom  

i alderen 18-23 år. Holdes hvert annet år.  

Honorært Medlem 

Æresmedlem. Person som opptrer og arbeider i tråd med Rotarys idealer, og derfor er utnevnt til æresmedlem i en 

eller flere klubber.  

Manual of Procedure 

Rotarys lover og regelverk - ofte omtalt som MOP'en. 

Past District Governor (PDG) 

Tidligere distriktsguvernør. 

 

Past President (PP) 

Tidligere klubb-president. 

 

Paul Harris Fellow (PHF) 

Æresbevisning utdelt av klubb eller distrikt for å hedre rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for 

samfunnsganglig arbeid. 
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Presidents-Elect Training Seminar (PETS) 

Treningsseminar for innkommende klubb-presidenter. 

 

RI 

Forkortelse for Rotary International.  

 

Rotaract 

Klubb for personer mellom 18-30 år. Formålet er å utvikle ledere og tjenestevillige samfunnsborgere. (Igangsatt av en 

Rotary-klubb).  

 

Rotary Youth Leadership Award - RYLA 

Rotarys lederskapskurs for ungdom. 

 

Sone 

Betegnelse på samling av flere distrikter. RIs ca 530 distrikter fordelt på mer enn 30 soner. Alle norske distrikter tilhører 

sone 16. 

 

TRF 

Forkortelse for The Rotary Foundation = Rotaryfondet.  

VTT 

Vocational Training Team 

Yrkesutøvere som reiser utenlands for å lære om sitt yrke eller undervise andre. 

Youth Exchange 

Rotarys program for ungdomsutveksling.  

 

YEO = Youth Exchange Officer 

CYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i klubb. 

DYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i distrikt. 

MDYEO = Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i Multidistrikt. 

AF Annual Fund 

CEEMA Continental Europe, Eastern Mediterranean and Africa. 

CICO Club Internet Communication Officer 

COL Council on Legislation - Lovrådet 

CRFC Club Rotary Foundation Chair 



Stavern Rotary Klubb -   HÅNDBOK 2020 -2021 
 

 
Side 22 

DCSC District Community Service Chairman 

DDF District Designated Fund - Distriktsfondet 

DG District Governor 

DGE District Governor Elect 

DGN District Governor Nominee 

DICC District Internet Communication Coordinator 

DICO District Internet Communication Officer 

DLP District Leadership Plan 

DMDC District Membership Development Chairman 

DRFC District Rotary Foundation Committee 

DRFCC District Rotary Foundation Committee Chairman 

DSG District Simplified Grants 

DTFC District Task Force Coordinator 

DVSC District Vocational Service Chairman 

DWSA District Web Site Address 

DYEO District Youth Exchange Officer 

 

GETS Governors Elect Training Seminar 

GRSP Georgia Rotary Student Program 

GSE Group Study Exchange - se også VTT 

 

HM Honorary Member - æresmedlem 

 

IA International Assembly (Guvernørskolen) 

IAS International Ambassadorial Scholarship 

IHP International Humanitarian Projects 

Interact Klubb for ungdom, 14-18 år 

IPDG Immediate Past District Governor 

ITHF International Travel & Hosting Fellowship 

 

MDYEO Multi District Youth Exchange Officer 

MOP Manual of Procedure 

 

Norfo Norsk Rotary Forum 

 

OD Official Directory RI 

 

PDG Past District Governor 

Per Capita Dues Medlemskontingent til Rotary International 
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PETS Presidents Elect Training Seminar 

PHF Paul Harris Fellow 

PP Past President 

 

RCC Rotary Community Corps 

Restricted Giving Øremerkede bidrag til RF prosjekter 

RF = TRF = The Rotary Foundation 

RFCMS Rotary Foundation Citation for Meritorious Service 

RFDSA Rotary Foundation District Service Award 

RIBD Rotary International Board of Directors 

RICP Rotary International Code of Policies 

RIBI Rotary International in Great Britain and Ireland 

RIMC Rotary International Membership Coordinator 

ROTI Rotarians On The Internet 

ROVE Rotary Overseas Vocational Exchange, 18-25 år 

RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator 

RRVF Rotary Recreational and Vocational Fellowship 

Rtn Rotarian 

RTC - Rotaract Klubb for «unge voksne» 18 - 30 år 

RV Rotary Volunteer 

RYLA Rotary Youth Leadership Award 

 

SHARE SHARE system (SHARE DDF) 

 

WCS World Community Service 

WCSPE World Community Service Projects Exchange 

WF World Fund -Verdensfondet 

 

YEO Youth Exchange Officer 

YIR Yours in Rotary (e-post til andre rotarianere) 

 


