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ÅRSBERETNING FOR EIKSMARKA ROTARYKLUBB 2011-2012 
 
Styret 
har i perioden bestått av: 
 
 President:  Per O. Aukner 
 Innk. president: Bo Wingård 
 Sekretær:  Peter Sveen 
 Kasserer:  Kaare Tønsberg 
 Styremedlem: Vilhelm Nicolaysen 
 Foreg. president: Eivin Bergh 
 
 Revisor:  Sverre Olav Helsem 
 
Det har vært 10 styremøter, hvorav 3 med komitelederne, dvs. klubbrådsmøter. 
 
Møtested 
Klubbens faste møtested er Eiksmarka Vels lokaler i Niels Leuchs vei 40, 1359 
Eiksmarka. 
 
Medlemmer 
Medlemstallet er 37. Vi har fått 3 nye medlemmer, Terje Totland, Gustaf 
Edilonson og Rüstem Akcora, mens 2 dessverre har meldt seg ut.  Tove 
Wahlstrøm har hatt permisjon. 
 
Organisasjon 
Klubben har innført KLP – Klubbens Lederskapsplan – med en ny organisasjon og 
komitestruktur.  Komite- og tjenesteoppgavene er sammenfattet i en matrise, og 
hver komite har fått sine mål og oppgaver innenfor Rotarys fem tjenestegrener. 
Dette har resultert i strukturert komitearbeid, og klubbens roterende 3-årsplan 
er utarbeidet.  Første års målsettinger er i alt vesentlig oppnådd.  
 
25-års-jubileum 
Årets store høydepunkt var feiringen av klubbens 25 årsjubileum den 19. 
november 2011 på «Slottet».  Guvernør Johan Henrik Leere og fadderklubb 
Bekkestuas president Erik Gjævert med ektefeller var gjester. Det var laget til et 
fint taffel med en flott meny, og bordet ble elegant ledet av toastmaster Bo 
Wingård. Det var taler av Guvernøren, presidenten, charterpresidenten og 
Bekkestuas president som hilste og gratulerte jubilanten. En populær 
overraskelse var Asker Kammerkor som under ledelse av presidentens sønn, Per 
Kjetil, gledet forsamlingen med feiende korsang.  Jubileumskomiteen besto av 
Hasse Kirsebom, Ole Hovland og Per Aukner.  
 
Svein Knap-Basberg jr. var redaktør for klubbens jubileumsskrift, som gir en 
utmerket oversikt over klubbens liv og virke i 25 år.  
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Møter 
 
Klubben har hatt 49 møter og sosiale samlinger inklusive intercitymøtene i 
Sandvika i sommerukene. Fremmøteprosenten har vært 73% (t.o.m. mai) i 
Rotaryåret 2011-12. 
 
Programmene har vært interessante og lærerike med gode egne og eksterne 
foredragsholdere. Vi har bl.a. fått innblikk i Fotballforbundets spennende 
aktiviteter for unge i utlandet, Montessoriskolens virke, Budstikkas redaksjonelle 
strategi om dekningen av tragedien 22. juli, den økonomiske situasjonen i 
Europa med krisen i Hellas, Mattilsynets mangslungne virksomhet, Bærum 
Kommunes plan- og bygningsetat, Frimureriet i Norge, historie og planer for 
Eiksmarka Kjøpesenter (Norges første kjøpesenter), Nadderud speidergruppe og 
gjenoppbygging av speiderhytten, om Norge på langs til fots, om presidentvalg i 
Russland. Klima og miljø- og naturvern ble dekket i 2 møter. Vi har vært på 
besøk og omvisning i Asker Museum, Wilh. Wilhelmsen ASA og Bærum Rådhus. 
 
Egne krefter har bidratt med egoforedrag og om filmbransjen, om rådgivende 
ingeniørvirksomhet og internasjonal veibygging, om bankvirksomhet, om 
konkurransen i dagligvaremarkedet og om lederskap; dessuten som innledere til 
diskusjon om medlemsutvikling og mangfold, humanitær vs. yrkesrettet 
virksomhet i ERK, samfunnskontakt og omdømmebygging. 
 
Et programhøydepunkt var ordfører Lisbeth Hammer Krog som begeistret fortalte 
om Bærum Kommunes utfordringer og muligheter. 
 
I møtenes 3-minutter har medlemmene fortalt om hva som opptar dem i sitt 
yrke, dagligliv og som aktive samfunnsborgere.  
 
Sosiale samlinger var bokmøtet og juleavslutning i desember, rakfiskaften i 
januar, bespisning i restaurant Bambus etter omvisningen i Rådhuset i mai og 
sommerfesten i juni.  
 
Aktiviteter og prosjekter 
 
For å promovere Rotary som yrkesorganisasjon planlegges et frokostseminar på 
Østerås for små og mellomstore bedrifter. Det skal gjennomføres til høsten 
2012. 
  
Jazzkonsert i Østerås kirke med Caledonia Jazzband ble arrangert for tredje gang 
med nesten full kirke og et overskudd på vel kr. 30.000. 
 
Klubben deltok under Sandvika Byfest i august og Julebodene i desember 
sammen med andre Rotaryklubber med stand og salg av sveler, solbærtoddy 
etc. Inntekt av dette gis til End Polio Now aksjonen.   
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Peter Sveens prosjekt med salg av Rotarycaps og –jakker til andre rotarianere er 
populært og har gitt kjærkomne inntekter til Polio-aksjonen. 
 
I forbindelse med avslutningen av End Polio Now 2012-aksjonen 16. juni gikk 
Bærumklubbene sammen om å arrangere en båttur på fjorden med Rigmor for 
handicappede ungdommer. Prosjektet var ledet av AG3 Thor Hægh og i godt 
samarbeid med Bærum Kommune og Handikapforbundet.   
 
Eiksmarka Rotaryklubb har med dette bidratt med over kr. 100.000 til 
Polioaksjonen i løpet av de siste tre-fire år. 
 
Inntekter fra jazzkonserten, bidrag fra District Simplified Grant og Conecto AS 
sørget for fullfinansiering av utvidelse av vannanlegget i Kisenyi i Uganda. 
Samarbeidspartner er Fontes Foundation. Det nye prosjektet er legging av 
vannledning og pumpestasjon til skolen og helsestasjonen. Anlegget beregnes å 
bli ferdigstilt høsten 2012.   
 
For å sørge for bærekraftig utvikling av vannanlegget i Kisenyi har klubben 
opprettet et støttefond på inntil kr. 20.000 til rådighet dersom en større 
reservedel skulle trenges eller reparasjon utover vanlig vedlikehold skulle bli 
nødvendig i løpet av 3 år fra 2012 gjennom 2014.   
 
Klubben bidro med kr. 5.000 til Nadderud Speidergruppe for restaurering av 
speiderhytten, som var ødelagt av brann. 
 
RYLA.  Klubben har inngått et samarbeide med Eikeli videregående skole, slik at 
skolen plukker ut en elev i avgangsklassen til å delta som klubbens representant 
på RYLA.  Årets kandidat var Martine Piccard Handeland. Dette ble behørig 
omtalt i Budstikka.  Hun kommer til klubben 11. september for å fortelle om sine 
erfaringer fra seminaret. 
 
Klubben stilte med vakter ved lysanlegget da fasaden på Grand Hotell i Oslo ble 
belyst av logoene til End Polio Now og Rotary International på RI’s stiftelsesdag – 
også omtalt i Budstikka.   
 
Rusken ble gjennomført i mai med søppelplukking langs Lysakerelven sammen 
med Lysaker RK – omtalt i Budstikka.   
 
ERK-Prisen på kr 10.000 for 2012 ble utdelt til Haug Musikkorps.  Korpset består 
av psykisk handicappede barn og unge, og musikken er spesielt arrangert og 
tilrettelagt for de unge musikantene. 
 
Hjemmesiden www.eiksmarka.rotary.no 
Den nye hjemmesiden som ble installert forrige rotaryår, er videreutviklet og 
holdt oppdatert av Arvid Kleven.  Arvid har utarbeidet bruksanvisning og holdt 
kurs for komitelederne i oppdatering av nyhetsstoff. 
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Tildelinger 
Klubben har bevilget kr. 10.000 til Rotary International og kr. 5.000  til End Polio 
Now og ialt kr. 80.000  til andre formål. 
 
Rotary Peace Fellow 
Etter innstilling fra Eiksmarka Rotaryklubb er Marius Koestler godkjent av Rotary 
International som Rotary Peace Fellow og får et master-studieopphold på 2 år 
ved Brisbane Universitet i Australia.  
 
Paul Harris Fellows Recognition 
Erik Brynildsen ble tildelt Paul Harris med safir, Øyvind Sund, Svein Knap-
Basberg jr. og Sverre Olav Helsem ble utnevnt til Paul Harris Fellows for ekstra 
verdifull innsats og virke for klubben og Rotary. 
 
Representasjon 
Klubben har deltatt på Pre-PETS (4 deltakere), PETS (3), Distriktssamlingen (5) 
og Distriktskonferansen (3). Klubben har også deltatt på Rotaryskolen (3) og 
TRF-seminar (3) 
Thor Hægh har vært Assisterende Guvernør i region 3 (Bærum). 
 
 
 
30.6.2012/Styret v/POA  


