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ÅRSBERETNING FOR EIKSMARKA ROTARYKLUBB 2012-2013 

Styret 

har i perioden bestått av: 

 President:  Bo Wingård 

 Innk. president: Peter R. Sveen 

 Sekretær:  Vilhelm Nicolaysen/Jens Cock 

 Kasserer:  Kaare Tønsberg 

 Styremedlem: Jens Cock 

 Foreg. president: Per O. Aukner 

 Revisor:  Sverre Olav Helsem 

Det har vært seks styremøter og to klubbrådsmøter. 

Etter at Vilhelm Nicolaysen ble sykmeldt høsten 2012 tok Jens Cock seg 
oppgaven som klubbens sekretær. 

Møtested 

Klubbens faste møtested er Eiksmarka Vels lokaler i Niels Leuchs vei 40, 1359 
Eiksmarka. 

Medlemmer 

Medlemstallet er 35. Dessverre har to avgått ved døden, Petter Sørensen og 
Svein Sørensen. Vi har ikke fått nye medlemmer i rotaryåret. 

Organisasjon 

Klubbens Lederskapsplan, som ble utarbeidet i forrige rotaryår, viser vår 
organisasjon og komitestruktur.  Komite- og tjenesteoppgavene er sammenfattet 
i en matrise. Hver komite har fått sine mål og oppgaver innenfor Rotarys fem 
tjenestegrener. Dette har resultert i strukturert komitearbeid. Gjennom arbeidet i 
de enkelte komitéene har klubbens roterende treårsplan blitt revidert.  Årets mål 
er i stor grad oppnådd, bortsett fra målet om økt medlemstall.  
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Strategimøtet 19. mars 

Temaet for strategimøtet var ERK mot 2020: Hva gjør vi for å nå målet om en 
klubb med mangfold og økt medlemstall om fem-ti år? Her er handlingsplanen: 

a) Styret – i samarbeid med Kommunikasjonskomitéen og 
Medlemskapskomitéen - utarbeider et enklere budskap som reflekterer 
klubbens yrkesprofil.  

b) Styret - samarbeid med Serviceprosjektkomitéen - velger ut en mindre 
gruppe med bedrifter som har personer med yrker som vi gjerne vil ha 
som medlemmer. Sverre Olav har en liste som vi vil bearbeide.  

c) Styret nedsetter en intern hodejegergruppe på tre personer. Hyppige 
kontakter og fristende tilbud vil gi resultater. 

d) Foredragsholdere som bor i vårt nærmiljø følges opp av klubbens 
ansvarlige. Vinnere av ERK-prisen har nettverk med potensielle 
medlemmer. Prisutdelingsansvarlige kontakter vinnerne og bearbeider 
nettverket. Tidligere klubbmedlemmer inviteres til Jazz- og korkonserten, 
og bør i den forbindelse oppmuntres til å tre inn igjen. Styret gir 
retningslinjer.  

Møter 

Klubben har hatt 48 møter og sosiale samlinger, inklusive syv intercitymøter i 
Sandvika i sommerukene. Fremmøteprosenten har vært 60 %. 

Programmene har vært interessante og lærerike med gode egne og eksterne 
foredragsholdere.  

Vi har fått høre fra Martine Piccard Handeland om hennes erfaringer fra RYLA-
samlingen i vårsemesteret 2012, og fra Marius Koestler om hans kommende 
studieopphold i Melbourne. Vi har hatt foredrag om veien fra Irak til Norge, 
presteyrket i Østerås kirke, toppidrett – som ikke (alltid) er for helsas skyld, 
reisebyråvirksomhet, om det være jøde og nordmann, Kinas økonomiske politikk, 
privatmarkedet for strøm, sosiale medier, Haug skoles musikkorps, Samsungs 
verdensomspennende virksomhet, filmfotograf i NRK, et handlingsresymé fra 
Ibsens Brand, og et prosjekt i Sør-Afrika, 

I februar fikk vi besøk av guvernør Arild Wilberg, og i april deltok vi på et 
intercitymøte om ressurser for psykisk helse, 

Egne krefter har bidratt med yrkesforedrag om helsegevinster ved fysisk 
aktivitet, den store hobbyen malerkunst, The Rotary Foundation, skoleprosjektet 
Levende Vassdrag. Vi har hatt to egoforedrag. 

I møtenes 3-minutter har medlemmene fortalt om hva som opptar dem i sitt 
yrke og dagligliv, og som aktive samfunnsborgere.  
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Bedriftsbesøk og sosiale samlinger omfatter et besøk på Ibsenmuséet i 
september, bedriftsbesøk på Telenor i november, bokaften og juleavslutning i 
desember, rakfiskaften i januar, besøk på Lilløyplassen Naturhus i mai, og 
sommerfesten i juni.  

Aktiviteter og prosjekter 

For å promovere Rotary som yrkesorganisasjon planla vi i samarbeid med 
Connecto et frokostseminar på Østerås for små og mellomstore bedrifter. Vi 
inviterte ledere og sentrale medarbeidere fra Bærums over 800 bedrifter. Til 
tross for at vi stilte med en meget god og sentral foredragsholder for å snakke 
om de økonomiske utsiktene for målgruppen, fikk vi ikke tilstrekkelige deltakere 
fra de to invitasjonsrundene. Seminaret ble derfor avlyst. 

Jazzkonsert i Østerås kirke med Caledonia Jazzband ble arrangert for fjerde gang 
med nesten full kirke og et overskudd på ca. kr. 17.000. Nytt av året var Asker 
kammerkor, som underholdt både alene og sammen med Caledonia Jazzband. 
Årets overskudd skal gå til samfunnsgavnlig virksomhet i klubbens lokalmiljø. 

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.   

Peter Sveens prosjekt med salg av Rotarycaps og –jakker til andre rotarianere er 
populært og har gitt kjærkomne inntekter til Polio-aksjonen. 

Også i år gikk Bærumklubbene sammen om å arrangere en båttur på fjorden 
med Rigfar for handicappede ungdommer. Prosjektet var ledet av AG3 Thor 
Hægh og i godt samarbeid med Bærum Kommune og Handikapforbundet.  
Båtturen ble foretatt 15. juni. 

Eiksmarka Rotaryklubb har med dette bidratt med over kr. 120.000 til 
Polioaksjonen i løpet av de siste tre-fire år. 

Vannanlegget i Kisenyi i Uganda, som vi støtter gjennom vår samarbeidspartner 
Fontes Foundation ble ferdigstilt med legging av vannledning og pumpestasjon til 
skolen og helsestasjonen høsten 2012. For å bidra til at Kisenyi selv kan sørge 
for at drift, reparasjon og utvikling av vannanlegget 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 
tre år fra 2012 gjennom 2014.   

Ungdomsarbeid: 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 Fredrik Piene. Han kommer til klubben 
5. november for å fortelle om sine erfaringer fra seminaret. Da vil også Marius 
Koestler – Peace Fellow Student– snakke om sine studier i Queensland University 
i Brisbane, Australia. Etter innstilling fra Eiksmarka Rotaryklubb er Marius 
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Koestler godkjent av Rotary International som Rotary Peace Fellow og har fått et 
master-studieopphold på to år. Vi greide ikke å stille med en kandidat til 
Handicamp 2012. 

Rusken ble gjennomført i mai med søppelplukking langs Lysakerelva.   

ERK-Prisen på for 2013 blir utdelt i begynnelsen av neste rotaryår.  

Hjemmesiden www.eiksmarka.rotary.no 

Den nye hjemmesiden er videreutviklet og holdt oppdatert av Arvid Kleven.  
Arvid har utarbeidet bruksanvisning og holdt kurs for komitelederne i 
oppdatering av nyhetsstoff. For sitt betydelige bidrag fikk Arvid den nyinnstiftede 
Presidentens påskjønnelse for ekstraordinær innsats under sommerfesten 18. 
juni. 

Tildelinger 

Klubben har bevilget kr. 15 000 til The Rotary Foundation og kr. 5 000 til 
deltakelse i RYLA, kr. 5 000 til vedlikeholdsfondet for Kishenyi og kr. 10 000 til 
ERK-prisen som deles ut til høsten. 

Representasjon 

Klubben har deltatt på Pre-PETS (4 deltakere), PETS (2), Distriktssamlingen (3) 
og Distriktskonferansen (3). Klubben har også deltatt på TRFs 
sertifiseringsseminar (2) 

Thor Hægh har vært Assisterende Guvernør i region 3 (Bærum). 
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