




INGEN ANDRE KAN TILBY DET SAMME

En åpen og inkluderende 

organisasjon uten religiøs eller 

politisk tilknytning, som henvender 

seg til alle aldre, alle etnisiteter og 

begge kjønn.

Ukentlige møtetilbud med 

spennende og aktuelle temaer 

og foredrag. 

Global møterett.

Kombinasjon av yrkesnettverk 

og humanitær organisasjon.

Viktig arbeid for fred og internasjonal 

forståelse.

Personlig utvikling, nettverk, 

vennskap og gode samtaler.

Arbeider for høye etiske 

standarder i yrke og samfunn. 

Står for direkte humanitære 

prosjekter i inn- og utland.



Klubb

Sone 16

Rotary 
International

Distrikt 2310

ORGANISASJON



DISTRIKTER I NORGE

NORFO
er et samarbeids- og koordineringsorgan 
for de seks norske distriktene – men ikke 
en organisatorisk overbygning



DISTRIKT 2310
Styret:
DG Svein Eystein
IPDG Stig
DGE Baard
Finance Chair Christian
Distriktssekretær Ingrid

Komiteer:
Finanskomite
The Rotary Foundation
Polio
Lovrådet
Web
PR- og Kommunikasjon
DICO
Medlems- og Klubbutviklingskomite
Ungdomsprogrammer
RYLA
Distriktstrener
Rotaract
Global Rewards

Assisterende Guvernører:
AG1: Ola
AG2: Tore
AG3: Sven Ovin
AG4: Sverre Baard
AG5: Jorunn
AG6: Marit
AG7: Terje
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Budsjett D2310 2018-19

KONTINGENT D2310, 2018-2019

08.09.2018

Kontingent per år per medlem

Til NORFO

- Kontingent per medlem 150

- Abonnement Rotary Norden (pliktig) 75

Sum 225

Til Distriktet

- Kontingent D2310 225

Sum kontingent NORFO + D 2310 450

Hjemmesideavgift per klubb 750



Medlemskap og klubbutvikling (DMK)    
D2310: Rotaryåret 2018-2019 

v/PDG Bjørg Månum Andersson

MÅL:

DMK skal aktivt bidra til at mål og handlingsprogrammet til D 2310 
innen  klubbutvikling, medlemsattraksjon og medlemsengasjement 

realiseres.

Komiteen skal gi råd og bistå klubber med behov for veiledning der 
klubben ber om dette.

Komiteen skal gå i spissen for at det opprettes en ny Rotary Klubb i 
distriktet og oppfordre til etablering av satellitt klubber hvor dette kan 

være aktuelt/ hensiktsmessig.



Medlemsutvikling:

1. juli 2015        2257 medlemmer   53 klubber     

1. juli 2016        2179 medlemmer   52 klubber    - 79

1. juli 2017        2119 medlemmer   52 klubber     - 60

1.juli  2018        2055 medlemmer   51 klubber     - 64

Hvor mange har sluttet i klubben og hvorfor ?

Hvor mange nye er rekruttert ?



Vi ønsker at klubbene skal:     

• Foreta en egenvurdering av klubben og har og en handlingsplan for 
klubb- og medlemsutvikling.

• Klubben benytter Club Central hvor det er nedfelt minst 5 mål i den

• Klubben har en egen komite for medlemsutvikling

• Alle klubbene har oppnevnt en leder for komiteen som samhandler 
med DMK og deltar i DIALOGMØTE 22 november.

• Delta i aktiv erfaringsdeling mellom klubber 

• Synliggjøre Rotary i lokalmiljøet på en attraktiv måte for å trekke til 
seg potensielle medlemmer.



Resultater vi håper på i Rotaryåret:

• Kvinner og nye medlemmer i klubbene øker – Gir distriktet + 5 % nto

økning

• Medlemmer under 45 år øker – Gir distriktet 5 % nto økning

• Etnisk mangfold  synliggjøres gjennom rekruttering som gir minst 10 
% økning

• Klubbene benytter aktivt faddere for nye medlemmer

• Tar vare på alle medlemmer gjennom engasjement og inkludering

• Klubbene  fokuserer på aktiviteter som styrker yrkesnettverket og 
humanitært engasjement                



Hvordan finne Rotary-epost:

Bruk denne lenken:

https://webmail.mysiteshop.com/

Brukernavn: Klubbens e-postadresse
Passord: Hvis du ikke har det, så ble det sendt til sekretæren i klubben i Rotary-året 2017-18

Hvis man ikke har det så send en e-post til 2310.dico@rotary.no

https://webmail.mysiteshop.com/


Replay av webinar om RCC

Her er linken som vi har lovet at deltakerne på dagens presidentmøte skal få: 

https://events.genndi.com/replay/169105139238443012/6ae9d99e75/0/0

Man må gjennom en kort registrering før avspilling starter – dette gir oss oversikt over hvem som har sett webinaret.

https://events.genndi.com/replay/169105139238443012/6ae9d99e75/0/0




Hva er Rotary Leadership Institute?

• Et multi-distrikt, ”gressrot”, lederutviklingsprogram der medlemsdistriktene 
er organisert i divisjoner rundt om i verden

• Det enkelte distrikt må være medlem og betale en særskilt kontingent
• Ikke et offisielt program for RI, og ikke under kontroll av RI. Har støtte fra 

mange senior ledere og RI’s styre, og er anbefalt av CoL. 
• Målgruppen er klubbmedlemmer som antas å ha potensiale for fremtidige 

lederverv i klubbene (ikke nødvendigvis president), og erfarne rotarianere 
som ønsker dypere kunnskap om organisasjonen

• Målet er å gi opplæring og utvikling av høy kvalitet om Rotary spesielt og 
om lederegenskaper i frivillige organisasjoner generelt

• Det finnes divisjoner for Sverige, Finland og Danmark. Division Norway er 
startet  av D2260 og D2310.



Hvordan er en ”divisjon”

• Avtale mellom DG’er i de distrikter som slutter seg til, og en representant 
for RLI 

• Kontingent 100 USD pr distrikt pr år

• Divisjonen konstituerer seg med ledelse og vedtekter, og starter 
planlegging av sine første tilbud

• RLI stiller normalt med to instruktører, kursmateriell (engelsk), pins og 
diplomer

• RLI vil også utdanne lokale instruktører; de må være gode til å fasilitere. 

• Divisjonen har ansvar for all logistikk. Klubbene bærer kostnader for 
deltakerne



Hva går det ut på?

• Et basisprogram med tre hele dager

• Kurset er generelt og må ikke forveksles med PETS eller lignende 

• Kandidater bør nomineres etter en selektiv vurdering

• Overordnet mål er å skape ENTUSIASME for Rotary ved å gi innblikk i 
Rotarys verden og vise mulighetene for hva man kan utrette

• Standardisert og ganske detaljert «pensum» med stor grad av 
interaktivitet og bidrag fra deltakerne. Mye gruppearbeid. 



Første RLI i Norge starter lørdag 29. 
september 2018!
• Felles pilot for D2310 og D2260

• Årets viktigste satsingsområde for Rotary-akademiet i D2310

• Robust fasilitatorkorps med 13 erfarne rotarianere er opplært

• Høstens kurs kjøres i Rotary-huset på Kløfta
• Sentralt for de fleste i begge distrikter
• Meget rimelig; muliggjør svært lav deltakeravgift – ca kr 300 pr. kursdag
• Bør vi ha en annen lokasjon til våren?

• Øvrige kursdatoer i høst er 20. oktober og 10. november

• Det planlegges ny fasilitatoropplæring i februar 2019, og et nytt RLI-
program til våren



”Pensum” for grunnkurs 2018-2022

Rotarianeren

RLI – innhold av de enkelte moduler
(hver farge representerer én modul/kursdag)

Hvordan lede 
frivillige?

The Rotary 
Foundation

Mitt Rotary

Lederskap Service Medlemskap

Service og 
prosjekter

Engasjere 
medlemmene

Etikk og Rotary i 
hverdagen

Klubben

Strategiplan 
og analyse

Teambuilding

Kommunikasjon 
i klubben

Målrettet 
service

Et attraktivt 
Rotary

Nettverket

Omdømme og 
PR

Effektive 
lederstrategier

Gjøre en 
forskjell!

Internasjonal 
service

Rotarys 
muligheter

Bygge en 
sterkere klubb

RLI – fremtidige 
muligheter



Brosjyren finnes her!



Fulltegnet - god spredning av deltakere – 24 stk.

Nr. Fornavn M.navn Etternavn Klubb Distrikt

1 Oddbjørn Bolstad Trøgstad D2260

2 Anders Carlbom Ål D2310

3 Stian M. Eriksen Trøgstad D2260

4 Ivar Eskestrand Hønefoss-Ringerike D2310

5 Lars Erik Grøndal Nannestad D2260

6 Mette-Anita Halaas Bekkestua D2310

7 Øivind Hannisdahl Lier Øst D2310

8 Ole Erik Helgesen Hønefoss Øst D2310

9 Tore Hoff Bekkestua D2310

10 Gisle Hollekim Oslo Vest D2310

11 Per Erik Johannessen Jeløy D2260

12 Rajvinder Kaur Eiksmarka D2310

13 Odd Glasø Knutsen Strømmen D2260

14 Elisabeth Laake Nittedal D2260

15 Egil Legland Jeløy D2260

16 Cecilie Heen Lied Oslo Vest D2310

17 Pål Lorentzen Eidsvoll D2260

18 Mariarita Mercurio Hønefoss Øst D2310

19 Per-Christian Nielsen Ski og Langhus D2260

20 Torbjørn Sakseide Lier Øst D2310

21 Erik Schøning Sandvika D2310

22 Marit Liv Solbjørg Nittedal D2260

23 Atle Staurem Sagdalen D2260

24 Steinar Swanstrøm Sandvika D2310



Og etterpå får man diplom og pin 





UNGDOMSARBEIDET
Bente Tøftum, Pål Morten Skollerud, Jan Barlindhaug
8. september 2018



TITLE  |  25

• FRAMTIDSVALG

• RYLA

• ROTARACT

• SOMMERCAMPS

• GEORGIASTIPENDET

• UNGDOMSUTVEKSLING

UNGDOMSARBEIDET
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• Pilotprosjekt, Akersborg Rotary klubb

• Et utviklingsprogram for ungdom som lurer på hva 
de skal bli

• Tre samlinger, lære mer om seg selv, ny motivasjon 
og kompetanse, yrkestest

• Hjelpe unge mennesker til å ta gode livsvalg

FRAMTIDSVALG
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• Bli del av et verdifullt nettverk av unge mennesker i 
samme situasjon

• Deltagere fra 7 klubber 

• Aldersgruppe 16 til 19 år ( 2. år videregående) 

FRAMTIDSVALG
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FRAMTIDSVALG
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• Det arrangeres 70-90 sommerleirer for ungdom, 15-
25 år

• Tema, seilcamp i Middelhavet, villmarks camp i de 
canadiske skoger, sykkelcamp i Taiwan, klatrecamp i 
Alpene, musikkcamp i Italia osv..

• Vanlig 2 uker

• Deltager betaler reise pluss en «liten» deltageravgift 
(varierer)

SOMMERCAMPS
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• Første mann til mølla

• Åpent for alle, søknad kanaliseres gjennom en klubb

SOMMERCAMPS
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• Georgia Rotary er vertskap, program 
siden 1946

• Ungdom 18 – 24 år, bor i studenthjem, 
men har en egen vertsfamilie

• Bo, leve og studiekostnader dekkes av 
rotarianere i Georgia

• 1 studieår, de fleste fagområder

• Opptil 90 studenter fra hele verden

GEORGIASTIPENDET
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UNGDOMSUTVEKSLING
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• Ett-års utveksling 16-18 år, videregående

• Venner fra hele verden, kjent med en annen kultur, lære 
nytt språk.. oppleve verden!

• 2 studenter fra 2310 i 2018/19

• Berikelse for klubbens medlemmer og vertsfamilier, 
venner for livet, unike muligheter

• Givende arbeid for de som er engasjert i programmet

UNGDOMSUTVEKSLING
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• Hvordan skaffe studenter og vertsfamilier?

• Må inn i klubbenes handlingsplan og budsjett om våren

• Bygge relasjoner til skoler og i nærmiljø, være synlige, se 
muligheter

• =>Kilde til rekruttering av nye medlemmer

UNGDOMSUTVEKSLING
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• KOSTNADER FOR KLUBBENE  2018/2019
• MÅ- Utgifter

Lommepenger Kr 800 x11 kr  8.800

Distriktskonferanse i 2310 kr  1.000

Høstmøtet i Lyngdal opphold kr  2.000 (hvis inn aug.2018)

Intro til norsk språk og kultur, Lyngdal kr  2.000 (hvis inn aug.2018)

Holmenkolltreff (reise og opphold) kr  3.000

Skolemateriell /transport kr  2.000

Diverse kr  2.000

Sum MÅ-utgifter for klubben: Kr 20.800

BØR- Kostnader

Mobiltelefon/kontantkort kr 2.500 ?

Gaver m.v kr 1.000

Frivillige kostnader:

«Norges tur» (2019) kr 12.000

Winter Camp Nesbyen 2019 kr   5.000

=>Tilskudd fra distriktet pr student:  kr 10.000

UNGDOMSUTVEKSLING
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UNGDOMSUTVEKSLING
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UNGDOMSUTVEKSLING
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UNGDOMSUTVEKSLING
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• Se muligheter og alternativer

• Samarbeid mellom klubber

• Innspill  

• Rotary ønsker å bidra til unge 
menneskers utvikling!

OPPSUMMERING



END POLIO NOW – APPELL v/PDG - EPNZC 
Bjørg Månum Andersson

Bli med på en historisk handling i Rotary sammen med

Bill & Melinda Gates Foundation

Klubben gir 1.500 USD til vaksinasjon

G&MGF gir 2+1. Det blir  i alt 

6.000 USD



HVORFOR  End Polio Now KAMPANJE ?

• Pakistan, Afghanistan, Nigeria er ikke erklært poliofri
• Ca. 60 risiko-land vi må holde poliofri til all polio er utryddet.

POLIO kan slå til hvor som helst!

• Stopper vi nå risikerer vi 200.000 nye tilfeller neste 10 år i hele 
verden

• Sammen må partnere, myndigheter, lokale ledere, 
helsearbeidere, frivillige rotarianere o.a., vaksinere alle til vi er i 
mål.

* Det behøves 1.5 mrd. USD for å gjennomføre arbeidet



END POLIO NOW:
COUNTDOWN TO HISTORY : ÅR 2017-2020 

Rotary International har forpliktet seg til avtale i Atlanta 3 år fra 1. juli 
2017 med B&MGF om å gi 50 mill USD årlig:

• ROTARY FOUNDATION  5 mill. USD pr år

• DISTRIKT 20 % DFD eller mer pr. år

• Klubben 1.500 USD pr år i 3 år

• Donasjoner/gaver.

B&MGF forplikter seg til 2+1 på RI 50 mill

USD x 3 = 450 mill USD



Marker «Verdens poliodag» 24. oktober (Uke 
43) eller andre «festdager»
•Bruk uke 43 til å markere Verdens poliodag:

Reg 2 og Reg 6 vil ha Intercitymøter. Flott!

*Organiser i løpet av året stands, konserter, 

dugnad,  sosial aften m.m hvor End Polio

Now markeres.

* Bruk lokalavisen, sosial media mv.             



The Rotary Foundation
Presidentsamling
Klækken Hotell, 8. September 2018

Trygve Danielsen, 
PDG, DRFCC, DICO, DPHSC



http://www.rotaryresources.org/clubs/video-downloads

Link til video – Thank You

http://www.rotaryresources.org/clubs/video-downloads
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EN LITEN HISTORIE. The Rotary Foundation er med

Tusen Takk

Akersborg Rotary Klubb
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Hva er egentlig THE ROTARY FOUNDATION

The Rotary Foundation er et av verdens største fond for utdeling av 
midler under mottoet

Doing good in the world 

The Rotary Foundation transforms your gifts into service projects 

that 

change lives both close to home and around the world.
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Noen tall THE ROTARY FOUNDATION, internasjonalt

Noen få tall fra 2017-18:

- 30.000 forskjellige serviceprosjekter

- 24.300.000 frivillige timer brukt

- Utryddelse av Polio    108 mill USD

- 500 District Grants       26 mill USD

- 1100 Global Grants      73 mill USD
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Hva med Norge?

• I vårt distrikt samlet vi inn i 2017-18 

- USD 43.000 til The Rotary Foundation, Fondet

• - USD 38.000 til End Polio Now
- Gjennomsnittlig USD 38,50 pr. medlem

- Vi deler ut District Grant årlig ca. USD14.000
Global Grant når vi får søknader 

- Lurer du på hva klubben bidro med i fjor, 
spør Trygve etterpå
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The Rotary Foundation med topp ranking



TITLE  |  51

Hva bruker vi pengene på?
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VIKTIGHETEN AV Å GI

- En real utfordring til deg og din klubb:

- Skal din klubb være en klubb der kaffe, et foredrag og en

sosial ramme er det viktigste?

Eller skal din klubb også delta i samfunnsgagnlige

prosjekter i Rotarys ånd?

- Når din klubb skal gjennomføre prosjekter

skal TRF hjelpe klubben med økonomisk support.

- TRF skal gi klubben økonomiske muskler til å kunne

gjennomføre større prosjekter som kan hjelpe fler, lenger.
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MULIGHETER FOR STØTTE FRA TRF (GRANTS)

Vi har to typer «Grants», 
- Global Grants, store prosjekter

- District Grants, mindre prosjekter

Klubben, eller flere klubber sammen kan søke TRF om 

støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Større prosjekter, Global Grants må være på minimum 

30.000 USD, hvorav klubben(e) må stille med 15.000

Mindre prosjekter, District Grants har ingen nedre eller 

øvre grense og administreres av distriktets TRF komite.
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UTLYSING AV DISTRICT GRANT

• Distriktet utlyser årlig District Grant med søknadsfrist 

MIDT / SLUTT  OKTOBER.

• Potten i år er USD 12.500 (ca. NOK 100.000)

som skal fordeles på flere gode formål. 

• Klubben må ha deltatt på TRF kvalifiserings-seminar for å

kunne søke. Seminaret avholdes TIDLIG OKTOBER.

• Distriktet ønsker at flere klubber søker om støtte. Gå gjerne 

sammen flere klubber om et prosjekt.

• Nye prosjekter er alltid velkomne
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Utlysing av Global Grant og Tiltaksfond

• Global Grant
Kan søkes om når som helst på året. Online søknad til 

The Rotary Foundation. Distriktet må anbefale.
Kvalifiseringsseminar må være gjennomført

• Tiltaksfondet
Ikke en del av TRF men midler distriktet har satt av i et fond og 

hvor maks 25% av fondet kan deles ut årlig.
Søknadsfrist 1.12 hvert år.
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SKAL KOMITEEN KOMME TIL KLUBBENE ?

Har du vårprogrammet klart?

Vil klubben vite mer om The Rotary Foundation?

En eller flere av oss kommer gjerne på besøk

Leder TRF 
komiteen

Trygve Danielsen

District Grant / 
Global Grant

Bjørn Songe-Møller

Vocational Training 
Team

Bjørn Songe-Møller

Polio Plus

Bjørg Månum-Andersson

Fred og Forsoning

Per O. Aukner

PHF
Fund-Raising

Trygve Danielsen

Vurderingskomite 
District Grant

Se under

Prosjektoversikt

Thor Hægh
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Rotary Peace Centers Visjon:  

SKAPE BÆREKRAFTIG FRED

Skape et nettverk av fredsbyggere og samfunnsledere dedikert til å 
forebygge og løse konflikter på tvers av det globale samfunnet.
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Rotary Peace Center  - to studier

Master’s Degree

Utdanner fremtidens ledere

• Fem sentre, seks universiteter,

10 studenter til hvert av de 5 

sentrene.(totalt 50)

• 15 – 24 måneders kurs
Professional Development Certificate

Utdanner dagens ledere

•Et senter, et universitet

• Inntil 25 studenter i hvert kull, 

maksimum 50 pr. år

•3 måneders kurs
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Rotary Peace Centers University Partners
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Hva gjør tidligere studenter?

Alumni Update

• 95% work in peace and conflict 

resolution

• Approximately 1200 alumni (2017 

statistic)
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END POLIO NOW



TITLE  |  62

PAUL HARRIS FELLOW

• En æresbevisning til noen, medlem eller ikke, som har gjort en 

spesiell innsats i «god Rotary ånd»

• Klubben opptjener «poeng» ettersom hvor mange penger man 

donerer til TRF. 1000 poeng gir tilgang til en PHF

Kan også kjøpes for USD 1000

• Hvor mange poeng har klubben til gode, spør Trygve etterpå.
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Arbeidsoppgaver NORFO (Norsk Rotary Forum)   - Samarbeidsorgan for 6 norske Rotary-distrikter

- Fellesoppgaver som favner alle de 6 norske distriktene.
- Guvernøropplæring
- Guvernørstøtte i hans/hennes Rotary-år
- Norsk Medlemsnett
- Integrasjon mellom norsk og internasjonalt medlemsregister
- Norske klubb-hjemmesider
- Medlemsbladet Rotary Norden
- Sommercamps
- Ungdomsutveksling
- Felles kommunikasjonsstrategi
- Felles prosjekt alle distrikter ( f.eks. Handicamp)
- Georgia-stipendet
- Ungdoms og tiltaksfondet i NORFO


