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AGENDA
� Rotary International (RI) President 2016-17 John F. Germ

� DG D2310 2016-17 Runar Bakke, Lier Øst RK

� President Elect Training School (PETS) 2016/2017:

o Våre verdier

o The Rotary Foundation 100 år

o Strategiplan

� Nesbyen Rotaryklubb 2016-17:

o Styret

o Komitéer

o Mål og planer
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John F. Germ

Rotary International President 2016-2017
Rotary Club of Chattanooga
Tennessee, USA
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John F. Germ, RI-president 2016-2017:

«Vi trenger klubber som ikke bare kan
tiltrekke seg nye medlemmer, men som kan
engasjere dem i Rotarys arbeid – klubber
som er hyggelige og aktive, som følger
firespørsmålsprøven. Vi skal ikke glemme at
grunnen til at Rotary ble grunnlagt er
fortsatt like mye grunnen til at man kommer
til Rotary i dag; for å finne folk som deler
felles verdier, som tror på ærlighet,
mangfold, toleranse, vennskap og fred og
som tror at å tjene fellesskapet er det beste
man kan bruke tiden til på jorden.»
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Motto og logo
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Motto
ENGELSK: 

ROTARY SERVING HUMANITY

TYSK: 

ROTARY  HILFT MENSCHEN

SVENSK: 

ROTARY I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST

HAR VI EN GOD NORSK OVERSETTELSE?

Rotary gjør en forskjell!



TITLE  |  7

Hovedprioriteringer 2016-2017

RI-presidentens forventninger:

�End polio now!!

�Flere medlemmer

�Mer vekt på humanitær innsats
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Runar Bakke

Distriktsguvernør D2310 2016-2017
Lier Øst Rotary Klubb
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STRATEGIPLAN D2310

ROTARY DISTRIKT 2310 VIL:

�Være en sterk og klar formidler av Rotarys formål, sentrale 
verdier og satsingsområder

�Styrke erfaringsutveksling og deling av ”best practice” 
mellom klubbene

�Vedlikeholde en dynamisk kommunikasjon overfor og 
mellom medlemmene og klubber, særlig gjennom bruk av 
websider og sosiale medier

�Revitalisere Rotary som yrkesnettverk – støtte (men ikke 
selv organisere) egnede yrkesfora

� Jobbe for mangfold i alder, etnisitet og kulturell bakgrunn.



TITLE  |  10

DGs PRIORITERINGER 2016-2017

� Nye medlemmer og økt engasjement

� Bidrag til The Rotay Foundation

� Økt humanitær innsats

� Tiltrekke nye generasjoner til Rotary

� Bedre vår anerkjennelse i samfunnet
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KLUBBENES UTFORDRINGER

�Øke medlemstall (nye medlemmer, beholde dagens, 
nye unge medlemmer under 40 år)

�Bidrag til TRF (spesielt hver klubb USD 2 650 og 
hvert medlem USD 26,50)

�Minst 50% av medlemmene registrert på My Rotary

�Aktive med prosjekter  (spesielt Grants) og 
samarbeid med andre organisasjoner

�Støtte og involvere Rotaractklubbene. RYLA

�Mediadekning
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NOEN REFLEKSJONER

�Hvor synlig er Rotarys formål i ditt og 
mitt daglige virke?

�Betyr dette en forskjell for andre i min 
nærhet eller i klubbens nærhet?

�Har mitt medlemskap i Rotary noen 
konsekvenser for mine daglige valg?

�Ville noen savne oss hvis vi la ned alle 
klubbene?
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DGs FORVENTNINGER

�Gode Rotaryklubber

�Stolte Rotarianere

�Smittende Rotarianere

�Ansvarlige Rotarianere 
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The Rotary Foundation (TRF) 100 år i 2016-17

Link til video: http://video.rotary.org/mhDR
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The Rotary Foundation (TRF) 100 år   2016-17

Hvordan markere?

Delta i jubileet med et program som lyser 
opp Rotary både innad i klubbene, i 
regionene i distriktet og utad i samfunnet/ 
stands m.v.

MÅL: Alle rotaryklubber i D 2310 markerer
jubileet i UKE 43. bl.a. med intercitymøter.

FN dagen 24.oktober er verdens POLIOdag 
markeres spesielt. 
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VÅRE VERDIER

�Gjennom fellesskap bygger vi livslange 
forbindelser som fremmer større global forståelse. 

�Med integritet fremhever vi våre forpliktelser og 
opprettholder etiske standarder.

�Vårt mangfold setter oss i stand til å knytte 
sammen ulike perspektiver og tilnærme oss 
problemer fra flere vinkler.

�Vi bruker vår yrkesmessige ekspertise, tjeneste og 
lederskap til å møte utfordringer lokalt og globalt.
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VÅRE VERDIER I PRAKSIS

VERDIER STÅR IKKE PÅ ET PAPIR 
ELLER I ET DOKUMENT

VERDIER MÅ VÆRE DEL AV VÅR 
GRUNNVOLL OG VÆRE EN 

REALITET MED KONSEKVENSER
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VERDIER

Dårlig fundamentering Glemme ballasten
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VÅRE VERDIER

Verdiene våre er fundamentet – det 
bygger vi hele vår virksomhet, våre 
prioriteringer og våre aktiviteter på.

Hva er utfordringene?

�Har vi noen felles verdier?

�Har vi noen synlige verdier?

�Har vi noen verdier som vi bygger på?
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Rotarys utgangspunkt i 1905

respekt vidsyn

lærende

hederlighet

støtte hverandre

utveksle erfaringer

kameratslig

forståelse

Fortsatt relevant i dag?
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Hva med våre verdier i dag?

integritet

fred

samhold samfunnsansvar

respekt for andres arbeid 

vennskap

nytte for 
andre

etiske krav

forståelserettferdighet

ansvar
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KJÆRE ROTARYVENNER
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STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2017
Nesbyen Rotaryklubbs 4 suksesskriterier



TITLE  |  24

NESBYEN ROTARYKLUBB SKAL

�… være en veldrevet, inkluderende og engasjert 
rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle 
medlemmers interesse gjennom prosjekter, 
programmer og samfunnsengasjement i tråd 
med Rotarys ånd og profil.

�… gjennom sine aktiviteter innen ulike 
innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å 
gagne andre og «gjøre en forskjell».

�… som fundament for all virksomhet ha en 
kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel 
og motiverer til deltagelse.
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NESBYEN ROTARYKLUBB SKAL IKKE

�… være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet 
og tilbakelent og bare lar oss underholde av 
foredrag 

Undersøkelser viser 
at trivsel og 
engasjement i 
klubben henger nøye 
sammen med 
møtenes innhold og 
medlemmenes 
deltakelse
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HVA GJØR VI?

�Hvis vi gjør som vi alltid har gjort, får vi 
resultatet vi alltid har fått.

�Hvor står vi om 10 år hvis vi fortsetter som nå?

– Medlemsutvikling

– Aldersutvikling

�Hvis ingen vil ta ansvar?
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HVA ØNSKER VI?

�Holde på med prosjekter?

�Møtes og slå av en prat?

�Lære hverandre å kjenne?

�Lære andre å kjenne? 

�Lære lokale gründere og bedrifter å kjenne?

�Å gjøre noe godt i verden?

ALT SAMMEN!
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HVA ØNSKER VI?

�Vi er et yrkesnettverk – utnytter vi det ? 

�Noen har ment at du representerer ditt yrke 
best – det er derfor du ble forespurt til å 
være medlem i denne klubben

�For å representere, må vi delta – og dele

�Deler vi vår kunnskap om vårt yrke? 

�Kan vi være mentorer for hverandre ? Hva 
med mentorer for de unge i Ungt 
Entreprenørskap (på skolene)?
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ORGANISERING
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VISJON

Nesbyen Rotaryklubb

skal bli et foretrukket møtested 

for samfunnsengasjerte ressurspersoner 

med ulik yrkesbakgrunn 

som ønsker å gjøre en forskjell
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ROTARYS 5 TJENESTEGRENER

1. Klubbtjeneste 
Funksjoner som dekker alt for at klubben skal fungere 

2. Yrkestjeneste 
Kontakt og kameratskap over yrkesgrensene. Høyning av den 
etiske standard i alle yrker. (Det bærende fra starten i 1905) 

3. Samfunnstjeneste
Klubbens engasjement i samfunnsprosjekter 

4. International tjeneste 
Arbeide for internasjonal forståelse, fred og vennskap 

5. Ungdomstjeneste (2010) 

Anerkjennelse av ungdomsinnsatser for fred og forståelse. 
Tilrettelegge for økt innsats fra nye generasjoner. 
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NESBYEN ROTARYKLUBB - ORGANISERING

Program

PR og informasjon

Arrangementer og kameratskap

Serviceprosjekter

M
E
D
L
E
M
M
E
R

Medlemsutvikling og mangfold

Ungdomsarbeid

Styret

Arbeidsgruppe (styret + komitéledere)
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STYRET

President: Terje J. Løken

Past president og TRF-ansv.: Rune Ihle

Innkommende president: Egil Moen

Sekretær: Ståle Eggestøl

Kasserer: Knut Gullingsrud

Revisor: Elling Buøen
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STYRET

�Styremøter avholdes før første møte i hver 
måned (komitéledere kan innkalles ved 
behov)

�Etterfølges av programfritt møte, 
komitémøter e.l.

�Møte i Arbeidsgruppe avholdes én gang i 
kvartalet 
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KOMITÉARBEID

Jeg forventer at alle ønsker å prioritere 
komitéarbeid! Men jeg forventer ikke at alle 
kan delta like aktivt.

Alle komitéledere innkaller til - og avholder -
sine egne møter ved behov (min. 2 pr. 
halvår), alternativt avsettes ordinære 
klubbmøter til dette. 

Presidenten inviteres til møtene, og referat 
sendes til styret v/president. 
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KOMITÉARBEID

Det praktiske arbeidet i komitéene 
Avtroppende komitéleder er ansvarlig for at alle 
komitéprotokoller/permer er ajourført innen Rotaryårets
utløp, og påtroppende leder er ansvarlig for å få materialet 
fra sin forgjenger. Møtereferater og viktige dokumenter 
settes inn i permen. Dokumenter og referat som er lagret 
elektronisk overleveres på egnet måte. Komitéene velger selv 
hvordan de ønsker å løse sine oppgaver innen de fastsatte 
frister. Det er viktig å komme hurtig i gang, og komitéens 
første møte bør være avholdt innen midten av september 
(enkelte komitéer må møtes før Rotaryåret innledes). 
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KOMITÉARBEID

Komitélederen er ansvarlig for at innkalling til møtene 
sendes i god tid til komitémedlemmene – med kopi til 
President nesbyen@rotary.no

Fremmøte i komitéer godkjennes som fremmøte! 

Komitélederen fører statistikk over fremmøte i komitéen og 
sender dette sammen med referatet for godskriving av hvert 
enkelt medlems fremmøte. 
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KOMITÉARBEID

NB: Svar på invitasjoner – gi beskjed til komitéleder enten du 
kommer eller ikke! Det bør fremgå av referatet hvem som 
møter, hvem som har meldt forfall samt hvem som ikke har 
meldt forfall. 

Med den viktige funksjonen som komitéene har i vår klubb, 
bør hver komité avholde minst 4 møter i Rotaryåret (2 høst + 
2 vinter/vår). Enkelte komitéer har oppgaver som kan tilsi 
flere møter.

Komitéarbeidet skal være et viktig tilskudd til klubbmiljøet! 
Komitéene skal ikke bare løse konkrete oppgaver, de er også 
svært viktige av hensyn til sosial kontakt og muligheten for å 
bli bedre kjent med de andre klubbmedlemmene. 
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KOMITÉARBEID

Komitéene velger selv hvordan de ønsker å løse sine 
oppgaver innen de frister som fastsettes av komitéen eller 
styret.

Det er viktig å komme raskt i gang slik at eventuelle rutiner 
og prosjekter ikke bare blir igangsatt, men også gjennomført i 
løpet av Rotaryåret.

Planer for klubbarrangementer må forelegges styret slik at 
det kan koordineres programkomiteen mht. med andre 
aktiviteter i klubben, og for å unngå ’kollisjoner’.
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KOMITÉARBEID
Hva skal vi prioritere?

�Ungdomsarbeid, forberede utveksling og 
finne RYLA-kandidat

�Rekruttering av nye medlemmer

�Gode prosjekter

�Synliggjøring av Nesbyen Rotaryklubb

�«Mega-foredrag» og TRF 100 år

�Nytt sosialt arrangement
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PROGRAMKOMITÉ

Medlemmer:

Rita (leder) Thomas

Torill Freddy

Vi ønsker å fortsette arbeidet med å vitalisere 
klubben, slik at det blir lystbetont og interessant å 
følge klubben på møtene og gjennom andre 
aktiviteter. For å oppnå denne målsetting er 
programkomitéen et særdeles viktig redskap.
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PROGRAMKOMITÉ

�Programkomitéen forbereder og arrangerer 
programmer for ordinære klubbmøter.

�Fokus på møtelyst fremfor møteplikt. For å oppnå 
dette vil møtenes hovedinnhold, være meget 
sentralt.

�Det blir komiteens ansvar å sikre interessante og 
tidsaktuelle foredrag til møtene.

�Ett InterValley-møte i kvartalet
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PROGRAMKOMITÉ

Oppgaver:

�Utarbeide program for klubbmøter og andre 
arrangementer

�Planlegging, organisering og gjennomføring av møter

�Skaffe foredragsholdere, ta imot og presentere dem

�Fordeling av 3-minutter

�Forberede og avtale møterom/lokale

�Kontakt og samarbeid med de andre klubbene i Region7
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PROGRAMKOMITÉ

Jeg ønsker at vi i løpet av en måned har:

�Ett ego-foredrag/intern foredragsholder

�Ett bedriftsbesøk/yrkesrelatert arrangement 

�Ett foredrag med ekstern foredragsholder

�Ett åpent møte/komitéarbeid/sosialt arrangement

�Minst én 3-minutter
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PROGRAMKOMITÉ

Rotarykalenderens temavalg
Måned Tema

Juli Fritt valgt tema

August Medlemskap og rekruttering

September Ungdom, kommunikasjon, opplæring

Oktober Yrker (nye landsmenn)

November Rotary Foundation, prosjekter, støtte, bidrag 

Desember Rotaryfamilien, litt tid for hverandre

Januar Økt kunnskap om Rotary

Februar Internasjonalt samarbeide, prosjekter, utvekslinger

Mars Opplæring (Rotary og samfunn)

April PR/web/presse/kommunikasjon

Mai Venner og kameratskap, klubb-region-distrikt-nasjonalt og internasjonalt

Juni Evaluering, etablering nye planer, rotering, presidentskifte
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KOMITÉ FOR PR OG INFORMASJON

Medlemmer:

Målfrid (leder) Ørjan

Magne Erik N.

Nesbyen Rotaryklubb skal bidra til å gi Rotary et 
positivt omdømme både gjennom 
enkeltmedlemmenes innsats og gjennom klubbens 
samfunnsgagnlige engasjement
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KOMITÉ FOR PR OG INFORMASJON

Oppgaver:
�Informasjon til/fra medlemmer om hendelser, 

arrangementer, klubbnytt, referater/månedsbrev(?)

�Kontakt med prosjektene i klubben

�PR-arbeid, pressekontakt, Rotary Norden

�Info fra distriktet og RI

�Referat/arkiv/bilder

�Oppdatere webside og Facebook med bilder, 
nyhetssaker, program og annet
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KOMITÉ FOR ARRANGEMENTER OG KAMERATSKAP

Medlemmer:

Tore (leder) Tor

Arne Ole Endre

Komitéen skal ivareta og utvikle klubbens indre 
sosiale liv ved å organisere sosial-kulturelle tiltak 
på en måte som fremmer medlemmenes (og evt. 
ledsageres) deltakelse og derigjennom stimulerer 
til økt personlig kontakt.
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KOMITÉ FOR ARRANGEMENTER OG KAMERATSKAP

Oppgaver:
�Planlegge, tilrettelegge og arrangere peismøter, hyttetur, 

julemøte, guvernørbesøk, WinterCamp-besøk, 
presidentskifte og andre sosiale arrangementer.

�Påmelding til arrangementer.

�Bevertning på klubbmøter og evt. merkedager.

�Følge opp medlemmers fremmøte.

�Besøkstjeneste og transporttjeneste til klubbmøter.

�Vurdere evt. nye arrangementer: rakfisklag/torskeaften, 
vin-/ølaften, reiser, teaterbesøk, skiturer eller lignende.
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KOMITÉ FOR SERVICEPROSJEKTER

Medlemmer: 

Rune (leder) Ståle

Willy Arvid

Lill-Evy Geir

Ole Johnny Knut

Årets motto er ”Rotary serving humanity”. 
Komitéen er klubbens viktigste redskap for å etterleve 
verdensmottoet. Jeg ønsker at komiteen planlegger og 
gjennomfører minst ett tiltak som støtter dette.
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KOMITÉ FOR SERVICEPROSJEKTER

Oppgaver:

�Oppfølging av eksisterende lokale og internasjonale 
prosjekter og tiltak, herunder ajourføre oversikt på D2310. 

�Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner 
Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

�The Rotary Foundation (TRF)

Komiteen skal arbeide med å skape forståelse for - og 
informasjon om - TRF-aktiviteter i klubben, samt ivareta 
klubbens muligheter og forpliktelser i forhold til 
Rotarysystemets programmer, eks. End Polio Now.
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KOMITÉ FOR SERVICEPROSJEKTER

Oppgaver:

�Synliggjøre og utnytte verdien av Rotary som 
yrkesnettverk, erfaringsressurs og som bidragsyter til en 
positiv yrkesetikk. For å oppnå denne målsetting forventes 
at komitéen bidrar ved å finne et tiltak hvor verdien av 
Rotary synliggjøres overfor egne medlemmer. 

�Arbeide for å øke medlemmenes samfunnsinteresse og 
bidra til å bevisstgjøre det ansvar de har som yrkesutøvere, 
medmennesker og samfunnsborgere.
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ROTARYS FOKUSOMRÅDER
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KOMITÉ FOR MEDLEMSUTVIKLING OG MANGFOLD

Medlemmer: 

Egil (leder) Hedvig

Kåre Torstein

Vi trenger hele tiden fornyelse – flere utøvende hender, flere 
hjerter som banker for medmenneskelighet og omtanke,  kvikke 
hoder som kan omsette tanker til handlinger og som ser ut over 
egen vinning. Det må gjøres anstrengelser for at klubben skal 
tiltrekke seg nye yrkesaktive medlemmer med variert 
yrkesmessig og kulturell bakgrunn som ønsker å ta del i vårt 
idégrunnlag og engasjerende fellesskap. Medlemsrekruttering 
skal diskuteres i alle komitéer, for å stimulere til forslag på 
medlemmer – og bringe dette videre til Medlemskomitéen.
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KOMITÉ FOR MEDLEMSUTVIKLING OG MANGFOLD

Oppgaver:

�Rekruttering - lage og gjennomføre opplegg for 
medlemsverving

�Fadderordningen

�Opplæring – Rotaryakademiet

�Bidra til å sikre medlemmenes trivsel i klubben gjennom gode 
lokaler, gode programmer, ekskursjoner, prosjekt-
engasjementer og at klubben og medlemmene lever opp til de 
forutsetninger som er lagt for Rotarys virke sentralt og lokalt.
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KOMITÉ FOR MEDLEMSUTVIKLING OG MANGFOLD

Klubbens rekrutteringsprosess (eks.)
�Komiteen:

o Informasjonsansvar

o Registrering og ajourhold av kandidater

o Oppfordre til forslag fra medlemmer og følge opp 
disse

o Følge opp tidligere RYLA-kandidater og 
utvekslingsstudenter

o Veilede og informerer faddere
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KOMITÉ FOR MEDLEMSUTVIKLING OG MANGFOLD

Klubbenes felles utfordringer:

�Nedgang i medlemstall

�Høy gjennomsnittsalder

�Relativt få kvinner

�Få medlemmer føler seg som en del av et nasjonalt 
og internasjonalt fellesskap

�Rotary er fremdeles lite kjent utenfor 
organisasjonen og inntrykk av «lukket klubb for 
eldre herremenn»
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KOMITÉ FOR MEDLEMSUTVIKLING OG MANGFOLD

Dette må vi få til!
• Fra «66» til …?? «60»??

o Gjennomsnittsalderen skal ned (det betyr ikke at noen er 
for gamle, men at vi har for få yngre medlemmer)

o Vi må oppleves som vital og interessant for nye 
medlemmer

o Det skal være mangfold i medlemsmassen og klubben 
bør gjenspeile lokalsamfunnet

En god Rotaryklubb skal merkes i lokalsamfunnet 
og det bør være en forskjell på et lokalsamfunn med 
og uten en Rotaryklubb.
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KOMITÉ FOR UNGDOMSARBEID

Medlemmer:

Elling (leder) Jan

Erik S. Asbjørn

Komitéen har hovedansvaret for klubbens arbeid og  
prosjekter rettet mot ungdom/unge voksne. Komitéen 
vurderer selv om den ønsker å iverksettelse egne 
ungdomstiltak utover dagens. 

«Rotary – yrke – ungdom»
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KOMITÉ FOR UNGDOMSARBEID

Oppgaver:

�Ungdomsutveksling

�WinterCamp

�Bevilgninger for å finansiere distriktets og klubbens 
prosjekter og diverse programmer for ungdom

�RYLA

�Stipend

�Yrkesorientering på yrkesmesse?

�Mentorvirksomhet?
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MÅL OG PLANER



TITLE  |  62

MÅL OG PLANER

Med dette er de overordnede mål og aktiviteter gitt, så blir 
det opp til komitéene i sitt videre arbeid å konkretisere 
disse i sine handlingsplaner.

Det vil også komme innspill gjennom en 
spørreundersøkelse blant medlemmene.
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SPØRSMÅL?


