
                                                                                                                                 

       KLUBBENES MÅL OG AKTIVITETER  
                            DISTRIKT 2310   ROTARYÅR 2014 – 15 

 

Fylles ut og sendes DGE Bjørg Månum Andersson innen 1.5.2014 til: 

bjorgmanum.andersson@gmail.com 

(Kopi  sendes AG i klubbens region) 

 

KLUBBENS NAVN:  Bærum Vest RK 

Region:   1 2 3 4 5 6 7 (sett kryss) 

President 2014-15: Yngve Bjerke 

Sekretær 2014-15: Erling Bergersen 

Kasserer 2014-15: Paul Geir Kaasa 

Samfunnskontakt/media:  - 

 
KLUBBEN I SENTRUM: 

KLUBB- OG MEDLEMSUTVIKLING: 

Antall klubbmedlemmer registrert 01.07.13: 26 

Antall klubbmedlemmer registrert 01.04.14: 26 

(jfr. Det medlemstall som fremkommer i NORFOs medlemsnett) 

Jfr. M 1: antall klubbmedlemmer 30.06.15: 29 

DISTRIKTETS  MÅL (M 1, M2, M3)  PÅ ROTARYS 3 STRATEGISKE OMRÅDER: 

M 1: Støtte og styrke klubbene i utviklingen. Bla ved økt medlemsutvikling: 

Hvilke mål og aktiviteter har/etablerer klubben for å realisere M 1 Rekrutteringsaksjon. Laget 

brosjyre 

M 2: Fokusere på og utvikle  gode prosjekter . 

mailto:bjorgmanum.andersson@gmail.com


Hvilke mål og aktiviteter har/etablerer klubben for å realisere M 2: Prosjekt Aserbajdsjan, Båttur 

m/handicappede, leksehjelp Skui skole, bistand Haug skole, bistand Frivillighetssentralen -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

M 3: Øke allmenhetens kunnskap og bevissthet om  Rotary : 

Hvilke mål og aktiviteter har /etablerer klubben for å realisere M 3: Fellesmøter, 

informasjonsbrosjyre ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Har klubben planer om å søke midler fra: 

 Global Grant prosjekt:-  Ja -Nei (Her kommer støtten fra Word Fund (WF) og District 

Designated Fund (DDF). 

 Distrikt Grant prosjekt:   Ja    Nei     (Her kommer støtten fra DDF – inntil 50 % av det som 

kommer til distriktet det året kan brukes slik). 

 Tiltaksfondet:    Ja   Nei 

 

OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON: 

ROTARY- skolen 

*Hvor  mange av klubbens medlemmer deltok på Rotaryskolen i 2013-14 :   2__________ 

*Hvor mange medlemmer vil klubben delta med i 2014-15 :  2---------Hvilke temaer ønsker klubben 

å lære mer om:   TRF------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------ 

*Hvor mange representanter planlegger klubben å delta med på Distriktskonferansen i Oslo 11. 

oktober  2014:    4 ----------------------------------------------------------------- 

 

* Har klubben oppdatert hjemmeside: Ja  Hvordan vil     klubben bruke hjemmesiden for å nå 

målene ? Hyppig oppdatering -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

*Deltar klubben med aktivitet i sosiale media:  Nei------------- 

*Har klubben vennskapsklubb :  Ja  -----------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

ROTARY FOUNDATION: 

*Distriktets oppfordring om bidrag  til Rotary Foundation Annual Fund i Rotaryåret 2014-15  (USD 

100,- pr. medlem)-------------- 

*Klubbens mål for bidrag til Rotary Foundation Annual Fund i Rotaryåret 2014-15: kr  0---------------

-------(pr. medlem) 



*Klubbens mål for bidrag til Polio End Game Strategy:  0----------------------------(kr. pr medlem). 

*Hvor mange Paul Harris Fellow Recognition vil klubben anslå å dele ut i Rotaryåret 2014-15:  0---

--- 

 

*Hvor mange Certificate of Appreciation vil klubben dele ut i Rotaryåret 2014-15:   0 

 

ANDRE AKTIVITETER: 

ROTARACT: 

På hvilken måte vil klubben støtte Rotaractklubben i sin region: N/A-----------------------------------------

----------------------- 

Om en Rotaractklubb i regionen ikke finnes – vil klubben bidra til å opprette en Rotaractklubb  

N/A:-------------------------------------------------------------------------------------- 

*Rotary Youth Leadership Award: Hvor mange deltakere ønsker klubben å finansiere og sende til 

RYLA-seminaret i Rotaryåret 2014-15: 0 ------------------------ 

*Ungdomsaktiviteter: Hvor mange ungdommer ønsker klubben å sende på utveksling i Rotaryåret 

2014-15:  0----------------------------------------------------------- 

 

KLUBBEN I FOKUS: 

*Hvordan kan distriktet hjelpe klubben til å nå målene (M1,M2 og M3) ?   Hvilken støtte /hjelp kan 

det være ønskelig å få fra distriktet for å gjennomføre klubbens mål og aktivitetsplan ?:  Hjelp og 

veiledning ved søknad om midler------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mailadresse: y-bjerke@online.no………………………………………………………………. 

Tlf. nr.: 92290686……………………………………………………………………….. 

(28. februar 2014 BMA). 


