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Komiteledere 2018/2019: 

Yrke og Mentor  Bjørgulf Haukelid 
 TRF    Kari Ruud/Anna Maria Lund 
 Program   Carl Henrik Munthe-Kaas 
 Seremoni   Gunnar Konglund 
 Service og prosjekt  Lars A. Lund 
 Klubb    Brit Opjordsmoen 
 
Arbeidsmål og resultat: 
I mitt presidentår ble det satt fokus på følgende områder: 

1. Medlemsverving – Mål + 5 medlemmer 
2. Yrkesmessig og etnisk mangfold, samt god kjønnsbalanse 
3. Humanitært og sosialt engasjement, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner 
4. Kulturell erfaringsutveksling 
5. Videreutvikle vår mentorvirksomhet og profilere VRK som en aktiv klubb 
6. Personlig utvikling, utvidelse av nettverk og vennskap 

 
Takket være godt engasjement og dyktige komiteledere er de arbeidsmålene jeg trakk opp 
som president nådd.  

- Vi har i løpet av året fått 5 nye medlemmer,  2 kvinner og tre menn, hvorav tre er 
yrkesaktive. Hyggelige er det også å få tidligere medlemmer tilbake. 

- Det er gjennomført en Fokusgruppe med deltakelse av to yngre medlemmer 
med fremmedkulturell bakgrunn fra Eiksmarka RK og tre av de yngste 
medlemmene i VRK. Vi fikk inn mye verdifull informasjon og tips. 

- Presidenten tok kontakt med tre klubber som har erfaring med mentoring av 
fremmedkulturelle, og gjennom kontakter visepresidenten hadde fra sitt tidligere 
engasjement i Bærum Kommune, starter i fra høsten 2019 opp med 
mentorvirksomhet av 5 fremmedkulturelle. 

- Den vellykkede mentorvirksomheten på Diakonhjemmet Sykehus er videreført. 
VRKs mentorvirksomhet med Bjørgulf Haukelid i spissen har vakt 
oppmerksomhet både i Distrikt 2310, men også utover landet. DS er svært 
fornøyde og vidreføre opplegget med 10 mentorer også høst 2019, og 
sannsynligvis også vår 2020. Godgjøres med kr. 50.000, dvs kr. 5.000 pr. par. 

- Både president, visepresident og enkelte komiteledere har deltatt på flere 
distriktssamlinger, Oslo-samlinger og Rotary Leadership-seminarer. 

 
 
 



 
Klubbmøter, lokaler og program 
Det var en glede å kunne ta i bruk våre nye lokaler i St. Olavsgt. 27 som Anna Maria Lund 
tipset oss om da hun har sine kontorlokaler i samme bygning. Lokalene er sentralt plassert 
både ift offentlig kommunikasjon og mulighet for parkering. Lokalene egner seg også godt 
til våre fester, så både jule- og sommerfest ble avholdt i St. Olavsgt. 27. 
 
Styremøter 
Det er avholdt 4 styremøter, hvorav 1 hjemme hos meg. Av praktiske grunner er det nå 
ofte foretrukket å avholde både styremøter og komitemøter i våre nye, flotte lokaler i St. 
Olavsgt. 27. Da ofte med både enkel servering og vin. Styret har arbeidet engasjert og vi 
har drøftet viktige strategiske spørsmål. Dessuten godkjent endrede Retningslinjer og 
Vedtekter for fremlegging for Klubbråd.  
VRK har også hatt en RYLA-kandidat i år, Marianne Garaas, som også har holdt en god 
presentasjon for oss. 
 
Komitéarbeide 
Det har i året som har gått blitt arbeidet godt i alle komiteene, dog med varierende 
oppmøte fra komitemedlemmene. Referat fra alle komiteene ligger vedlagt denne 
rapporten. 
 
Programkomiteen har arbeidet svært godt og vi har nærmest hatt en gull-rekke av 
foredragsholdere som har fokusert på  ulike temaer  og samfunnsaktuelle spørsmål. Vi har 
hatt hele 21 eksterne foredragsholdere og to utflukter til henholdsvis Asker Museum og 
Hovedøya. 
Totalt er det avholdt 35 møter, en dugnad og i tillegg har Seremonikomiteen arrangert, 
høstfest, julefest, bursdagsfest og sommerfest. Bursdagsfesten ble vellykket avholdt i våre 
gamle lokaler på Ophelia, der også en Quiz-kveld ble avholdt. VRK har et godt sosialt 
miljø og det er gledelig at det har vært så stor sosial aktivitet i klubben i året som har gått. 
 
Fremheves må også Yrkes- og Mentorkomiteen. Takket være det store engasjementet til 
Bjørgulf Haukelid med først å ha utviklet et mentorprogram og så mentoring av 10 par 
både i høst- og værsemestret på Diakonhjemmet Sykehus, har VRK markert seg langt ut 
over Oslos grenser. Vinter/vår 2019 har flere av direktørens nærmeste medarbeidere også 
deltatt.  Tilbakemeldingene både fra menteene og fra ledelsen ved Diakonhjemmet 
Sykehus er svært positive, så samarbeidet vil fortsette også høst 2019. 
For sitt verdifulle bidrag, som er helt i kjernen av Rotary´s hovedmålsetting, var det en stor 
glede å kunne utnevne Bjørgulf Haukelid til PH-medlem og overrekke PH-medaljen på 
årets sommerfest.  
 
Økonomi 
Takket godtgjørelse på kr.  65.000,- for vår mentorvirksomhet på Diakonhjemmet og 
gunstige lokaler, har klubben god økonomi. 
 
Medlemstall 
Målet med å verve 5 nye medlemmer er oppnådd. Med naturlig avgang og utmelding 
p.g.a. flytting er nå medlemstallet 49. 
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