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ÅRSBERETNING FOR EIKSMARKA ROTARYKLUBB 2013 – 2014 
 

Styret 
Styret har i perioden bestått av : 
President  Peter R. Sveen 
Innk. President  Jens Cock 
Sekretær  Arvid Kleven 
Kasserer  Kaare Tønsberg 
Styremedlem  Jan Rolland 
Past President  Bo Wingård 
Revisor   Sverre Olav Helsem 
 
Det har i perioden vært holdt 6 Styremøter, og 3 Klubbrådsmøter. 
 
Møtested 
Klubbens faste møtested er Eiksmarka Vel’s lokaler i Nils Leuchs vei 40, 1359 Eiksmarka. 
I Februar måtte vi forlate lokalene våre, mens Vell’et pusset opp. Heldigvis for klubben fikk vi 
være i lokalene til Connecto denne perioden – en stor takk til Sverre Olav for dette. 
Klubben ble på vårparten tilbudt nye lokaler i Grinilund Kirke, noe som ved avstemming ble 
godkjent av medlemmene. På det tidspunkt hadde vi kun fått en vag beskrivelse av lokalene, fra 
tegninger. Klubben valgte å avholde sommerfesten der, som en test av lokalenes egnethet, 
Dessverre ble dette en kraftig nedtur; Liten plass, vonde stoler og elendig akustikk medførte at 
Styret takket nei til tilbudet, og gikk tilbake til Eiksmarka Vel, som også hadde kommet med et 
tilbud, til samme leiepris som tidligere. 
 
Medlemmer 
Klubben har ved årsavslutning 30/6 34 medlemmer. Vi har fått 1 nytt medlem i løpet av 
perioden, mens 1 medlem har falt ut. 
 
Organisasjon 
Klubbens Lederskapsplan viser vår organisasjon og komitestruktur. Komite – og 
tjenesteoppgavene er sammenfattet i en matrise. Hver komite får sine mål og oppgaver innenfor 
Rotarys 5 tjenestegrener. Dette har resultert i strukturert komitearbeid. Gjennom arbeidet i de 
enkelte komiteene har klubbens roterende treårsplan blitt revidert. Årets mål er i stor grad 
oppnådd – bortsett fra målet om økt medlemstall. 
Møter 
Klubben har hatt 49 møter og sosiale samlinger, inklusive 7 Intercitymøter i regi av Sandvika RK, 
i sommermånedene. Fremmøteprosenten har vært gode 71,1% - en oppgang på 11,1% fra i 
fjor ! Programmene har vært gode og interessante, med gode foredrag fra både egne og 
eksterne foredragsholdere. Vi har hatt noen egoforedrag, og gjennom 3-minutter også fått 
informasjon om hva som opptar medlemmene, både privat og i yrkeslivet. Vi har hatt eksterne 
møter hos DNB i deres nye lokaler i Barcodesystemet, og Aker Solutions på Fornebu. I tillegg 
har vi hatt 1 møte felles med Røa RK. Vi var også invitert til Røa’s Torskeaften i Wilhelmsens 
lokaler på Lysaker.. vi har hatt Bokaften/Juleavslutning i Desember, Rakfiskaften i Januar – og 
sommerfest i Grinilund Kirke. 
 
 



 
                                                     EIKSMARKA ROTARYKLUBB 

                    

 

Aktiv i teter 
Jazzkonserten ble også i år avholdt – denne gangen i Jar kirke, da Østerås var under opp-pussing. Det 
ble kanskje en bedre konsert rent lydmessig, akustikken i kirken var upåklagelig. Dessverre ble ikke 
fortjenesten så høy som vi kunne ha ønsket – men nytt lokale og nytt område må nok ta litt av skylden for 
det. Jazz-sjef Ragnar gjorde en upåklagelig og profesjonell jobb, godt hjulpet av en rekke medlemmer. 
Eiksmarka-prisen ble samtidig delt ut av Peter Sveen, denne gangen til Geir Steinseth, pådriver og 
mangeårig leder for Haslum Idrettslag.  
Klubben deltok i Sandvika Byfest i August, og Julebodene i Desember, sammen med andre Rotary-
klubber fra Bærum. Steking og salg av sveler, kaffe og solbærtoddy, samt brente mandler ga et godt 
bidrag til Poliosaken.  
Salg av Rotary-caps og jakker har ligget litt nede i perioden, Peter Sveen har vært opptatt med 
styrearbeidet. Det har allikevel gitt en brukbar avkastning til poliosaken. 
 
Også i år gikk Bærumsklubbene sammen om å arrangere en båttur på fjorden  for handicappet ungdom. 
Prosjektet ble godt ledet av AG Per Aukner, med god støtte av hans forgjenger, Thor Hægh. 
Vann-renseanlegget i Kisenyi har stått i fare for å bli oversvømmet, pga høyere vannstand enn normalt i 
Lake Edward. 
Det har derfor blitt bevilget midler fra vår egen klubb, i tillegg til bidrag fra Rotary Org., og fra vår 
samarbeidspartner, Fontes Foundation, for å finansiere arbeidet med å heve anlegget. Dette er nå utført. 
 
Ungdomsarbeid 
Klubbens styre fulgte opp samarbeidet med Eikeli Videregående Skole. Skolen plukket i år på vår 
oppfordring ut 2 kandidater til RYLA, som var svært fornøyde med oppholdet. 
Marius Koestler ble etter innstilling fra ERK godkjent av Rotary International som Rotary Peace Fellow. 
Heller ikke i år greide vi å stille med en kandidat til Handicamp. 
Rusken ble et godt arrangement med godt fremmøte, ledet av Eivin Bergh. Denne gangen søkte vi 
kommunen på egen hånd - uten samarbeidspartner, dette fungerte godt, og vil bli fulgt opp i kommende 
periode. 
 
Hjemmesiden 
Vår nye webside er blir holdt løpende oppdatert av Arvid Kleven. Styret har oppdatert bildemateriellet, 
samt delvis info om det enkelte medlem – skjønt det fremdeles mangler tilbakespill fra en del av 
medlemmene. 
Vår Facebook-side tas godt hånd om av Erik Brynildsen, denne vil bli videre utviklet til en s.k. åpen side 
i kommende periode. 
 
Spesie lt  
Styret har arbeidet iherdig for å finne en løsning på det de anser som kritisk – hvordan klubben skal 
fungere i årene fremover. 
Styret fikk på høsten en henvendelse fra Røa Rotaryklubb, om sammenslåing. Styret nedsatte da en ad 
hoc komite, bestående av Jens Cock, Peter Sveen og Halvor Nielsen, for å avholde sonderingsmøter 
med Røa. Det ble avholdt 3 møter, uten at dette ga noe konkret resultat – utover at tilbudet fra Røa sto 
fast. Utover våren virket dette som en katalysator – det ble det en generell debatt om klubbens fremtid . 
Vi hadde også besøk fra Styret i Hønefoss RK, som for 1 år siden hadde slått seg sammen med en 
annen klubb – noe som hadde vist seg å bli svært gunstig fra begge klubbene. 
Debatten klargjorde at fremtidens klubb måtte forynges med en større andel unge, kvinnelige og mannlige 
medlemmer. Den ble avsluttet med en avstemning blant medlemmene . Dette ga Styret en klar indikasjon 
på at medlemmene ikke var interessert i en sammenslåing med en annen klubb i første omgang. Derimot 
fikk Styret et rungende ja for å arbeide videre med foryngelse og økning av medlemmene, og et sterkt 
engasjement hos medlemmene til å delta i dette arbeidet.  
 
Oslo, 26.8.2014/Peter Sveen for Styret 
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