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Distrikt 2305 

 

Forord 
Rotary er en stor organisasjon. Skal denne fungere effektivt, må vi kjenne godt til struktur, forskjellige 
regler og frister. Informasjon om dette blir gitt under PrePETS og PETS/Distriktssamlingen. 

I tillegg finnes oppdatert informasjon på distriktets hjemmeside: http://d2305.rotary.no, på Norsk Rotary 

Forums hjemmeside: http://www.rotary.no og på Rotary International(RI)’s side: http://www.rotary.org  
 
Distriktets håndbok inneholder viktige opplysninger, spesielt om Rotary året 2013-2014. Den er ment å 
være et oppslagsverk for styremedlemmene i hver av de 54 klubbene i Distrikt 2305 og for 
Distriktsrådets medlemmer. Den vil også bli å finne på distriktets hjemmeside. 
 
Si gjerne i fra om det er noe du savner i boka.  
 
Roy Heine Olsen 
Distriktsguvernør og redaktør av Håndboka 
2013 – 2014 

http://d2305.rotary.no/
http://www.rotary.no/
http://www.rotary.org/
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1 Rotary International - Rotaryklubben og den enkelte rotarianer 
For å være rotarianer må du være medlem av en Rotaryklubb og forholde deg til klubbens 

verdigrunnlag, vedtekter og mål for året. Den enkelte Rotaryklubb som er medlem av Rotary 

International. Gjennom sitt medlemskap forplikter Rotaryklubben seg til å arbeide etter Rotary 

Internationals formål, grunnleggende verdier og Strategiske plan. Rotary Internationals viktigste verktøy 

for å nå vedtatte mål og opprettholde sitt omdømme som en av verdens ledende serviceorganisasjoner, 

er «The Rotary Foundation» eller Rotaryfondet, - og den enkelte rotarianers serviceinnsats, lokalt og 

internasjonalt.  

1.1 Fra RI president Ron Burton til klubbpresidenter 2013 -2014 
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1.2 RI president 2013 - 2014.  Ron D. Burton  

  
 
Dette er en spennende tid å være rotarianer. Jeg mener at vi er vel rustet til å styrke 

organisasjonen vår gjennom aktiv oppslutning om The Strategic Plan, TSP og Future Vision 

Plan, FVP. Min visjon er at alle medlemmer av Rotary vil verdsette hva det virkelig vil si å 

være en rotarianer. Med TSP og VSP som verktøy, er jeg sikker på at vi vil lykkes!  

1.3 Årets Rotary tema: Engage Rotary – Change lives! 

 
 
De norske distrikts guvernører 2013 -2014 har valgt å legge følgende innhold I dette mottoet: 
Aktiviser Rotary – endre liv! 
 
Temaet handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en 
Rotary aktivitet, et prosjekt eller en sak, - stort eller lite, lokalt eller internasjonalt.  
 
Jo mer du bidrar, dess mer kommer ut av ditt engasjement, både for saken, for Rotary og for 
deg selv. Som ledere i Rotary er det vår oppgave å motivere til innsats og engasjement. 
Rotary er hva Rotary gjør! 
 
 
 

 
 

Kort presentasjon av Ron D. Burton 

Ron D. Burton har vært rotarianer siden 1979. Han er medlem 
av The Rotary Club of Norman, Oklahoma, USA. 
Han er jurist av utdanning og har rett til å føre saker for US 
Supreme Court. Han var president for The University of 
Oklahoma Foundation Inc. fram til 2007, da han pensjonerte seg 
for å øke sin innsats for Rotary International (RI) og The Rotary 
Foundation (TRF). 
 
Han har innehatt en rekke sentrale verv i RI, Polio Pluss og i 
TRF, der han bla har hatt tjenester som medlem av The 
Permanent Fund Leadership Team, The International PolioPlus 
Committee og er fortsatt sterkt engasjert i kampanjen; “End 
Polio Now!”. Ron Burton siteres gjerne på utsagnet: 
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2 Distriktsguvernør 2305, 2013 – 2014. Roy Heine Olsen 

 

Roy Heine Olsen har yrkeserfaring som offiser fra Sjøforsvarets sanitet, fra oversykepleier ved 
akuttavdelingene i Østfold sentralsykehus, som sjefsykepleier ved Hedmark sentralsykehus og fra 
Elverum kommune, der han bla. har hatt stilling som helse og sosialsjef. For tiden arbeider han som 
prosjektleder for å samordne den kommunale innsatsen i Sør-Østerdal i forhold til Samhandlings-
reformen.  

Roy Heine Olsen er opptatt av Folkehelsespørsmål, herunder barn og unges oppvekstsvilkår. Han er 
videre opptatt av hvorledes samfunnet skal kunne begrense vold og overgrep og har de siste sju år 
vært styreleder for Stiftelsen Hamar krisesenter. 

2.1 Oppdraget vårt for 2013 – 2014 

 

Gjennom handtrykket mellom RI president Ron Burton og meg som DG 2305 for Rotaryåret 2013-2014 

bekreftes avtalen om at jeg som Distriktsguvernør, skal bringe årets motto ut til alle Rotary klubber i 

distriktet vårt. Videre forplikter jeg meg til å arbeide for at alle medlemmene i Rotaryklubbene våre skal 

kjenne Rotary Internationals grunnleggende verdier, innholdet i omleggingen av Rotaryfondet og de 

seks fokusområdene for global innsats. Sammen med mer enn 34 000 Rotaryklubber verden over, skal 

vi arbeide for å nå målet om «End Polio Now!». Innsatsen nå i sluttspurten er mer viktig og krevende 

enn noensinne. 

 

Vi har en spennende oppgave foran oss, både de nye klubbtillitsvalgte og den nye ledergruppa for 

Distrikt 2305, vi skal lede og koordinere klubb og servicetjenester i Rotaryåret 2013 – 2014.  

Roy Heine Olsen har vært medlem i Elverum Rotaryklubb siden 1997. Han var 
klubbpresident i 2000-2001, koordinator for GSE i D 2300 fra 2002 – 2008 og GSE 
teamleder under en utveksling til distrikt 5810 i Nordre Texas i 2005.   

Roy Heine Olsen har yrkeserfaring fra Sjøforsvarets sanitet, fra Østfold 
sentralsykehus, som sjefsykepleier ved Hedmark sentralsykehus og fra Elverum 
kommune der han bla har vært helse og sosialsjef. For tiden arbeider han som 
prosjektleder for å samordne den kommunale innsatsen i Sør-Østerdal i forhold til 
Samhandlingsreformen. Heine Olsen har vært medlem i Elverum Rotaryklubb 
siden 1997. Han var klubbpresident i 2000-2001, koordinator for GSE i D 2300 fra 
2002 – 2008 og GSE teamleder under en utveksling til distrikt 5810 i Nordre Texas 
i 2005.   
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Vi er den ledergruppa som skal bidra til å virkeliggjøre «The Future Vision Plan» i distriktet vårt. Dette 

innebærer en omlegging av måten klubber og distrikt får tilgang til fondsmidler for å gjennomføre lokale 

og globale Rotary prosjekter. Rotary Internationals Strategiske plan og samling om Seks fokusområder 

for humanitær innsats, gir oss mulighet til å fremstå tydeligere i samfunnet med hva Rotary er og hva vi 

står for. Skal vi lykkes med dette, er vi avhengig av innsats fra hver eneste Rotary klubb og oppslutning 

om målet og oppdraget fra hver eneste rotarianer. 

Det oppdraget Rotary International har påtatt seg er: 

 Å yte service til andre, uten tanke på egen nytte 

 Fremme integritet og hederlighet 

 Bidra til å øke mellommenneskelig forståelse over landegrenser 

 Fremme medmenneskelighet og fred  

Som organisasjon for klubber verden over, med til sammen mer enn 1. 200 000 medlemmer fra ulike 

yrker, vil Rotary International arbeide for å fullføre dette oppdraget. Hver eneste Rotaryklubb er en del 

av det globale kontaktnettet og det kameratskapet Rotary International knytter oss sammen i.  Sammen 

er dere ledere for de viktigste brikkene i dette globale nettverket, nemlig Rotaryklubbene. Jeg gleder 

meg til å ta fatt på oppgaven som distriktsguvernør og koordinator for den innsatsen som vil bli gjort i 

de 55 klubbene som utgjør Rotarydistrikt 2305 i 2013 – 2014, -  og ser fram til samarbeidet med dere.  

 
Roy Heine Olsen 
Distriktsguvernør  
2013 – 2014 
 

3 Rotarys Formål og verdigrunnlag 

”Service Above Self ” - Å gagne andre utover egennytte 

Å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, er grunnideen i Rotary.  
 

3.1 Rotarys verdigrunnlag (core values) 
Rotary's kjerneverdier representerer de grunnleggende prinsipper for organisasjonens kultur. Verdiene 
gir retning for organisasjonens lederskap, og styrer medlemmenes prioriteringer og handlinger innad i 
organisasjonen. Felles verdier er av stor betydning for samhørigheten i en organisasjon.  

3.1.1 Tjeneste, - service. Rotary er hva Rotary gjør! 
Rotary yter service både til lokalsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom innsatsen vår ønsker 

vi å bidra til økt kunnskap, større samhold, trygghet og toleranse, både lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. 

3.1.2  Kameratskap (Fellowship) 
Vi erkjenner at individuelle anstrengelser lett fokuserer på individuelle behov, mens felles anstrengelser 

kan tjene menneskeheten. Kraften i felles anstrengelser kjenner ingen grenser, mangedobler ressurser, 

og utvider våre liv og perspektiver. Kameratskap fører til toleranse og overskrider grenser mht. religion, 

politikk, nasjonalitet og kulturell bakgrunn.  
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3.1.3 Mangfold (Diversity) 

Rotary International ønsker å forene alle folk i verden gjennom tjenesteidealet, uansett religion, politisk 

ståsted eller kulturbakgrunn.  Vi oppmuntrer til mangfold i yrker innenfor vårt medlemskap, i våre 

aktiviteter og i vårt arbeid. En klubb som reflekterer yrkessammensetningen i sitt lokalsamfunn, er en 

klubb med nøkkelen til fremtiden. 

3.1.4 Hederlighet (Integrity) 
Som rotarianere forplikter vi oss til å utøve hederlighet i de prosessene vi benytter for å nå målene 

våre, både i Rotary sammenheng, privat og i yrkessammenheng. Vi forventer slik hederlighet også fra 

våre ledere og øvrige Rotaryvenner. Vi holder fast ved høye etiske og yrkesmessige standarder i vårt 

arbeid og i våre personlige forhold. Vi søker å være rettferdige og respektfulle i sosiale samvær, og vi 

vil samvittighetsfullt forvalte de ressurser som er betrodd oss. 

3.1.5 Lederskap (Leadership) 
Som rotarianere er vi en del av et globalt fellesskap av ledere på ulike områder. Vi erkjenner viktigheten 

av lederutvikling, og av lederskap som en kvalitet hos våre medlemmer. Når det gjelder å sette 

verdiene våre ut i livet, har vi, som rotarianere, alle et lederansvar. 

3.2 De fem tjenestegrener (Avenyer) 
Gjennom tjenestegrenene søker vi å realisere Rotarys formål og verdigrunnlag 

KLUBBTJENESTE 
Bidrar til en effektiv organisasjon basert på kameratskap og 

medlemmenes samlede innsats for å virkeliggjøre Rotarys formål.  

YRKESTJENESTE 
Stiller høye etiske krav til oss selv; vise respekt og forståelse for alt 

nyttig arbeid 

SAMFUNNSTJENESTE 
Søker å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og 

som samfunnsborgere. 

INTERNASJONAL TJENESTE 
Arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom 

vennskap over landegrensene mellom mennesker fra alle yrker 

NYE GENERASJONER 

Arbeide for utvikling av ungdom og unge voksne til morgendagens 

ledere gjennom aktiviteter som Ungdomsutveksling, Sommerleire, 

Handicamp, RYLA, Rotaract og Interact m.m 

3.3 Fire spørsmål prøven 
Verktøyet som vi bruker for å handle etisk i ulike situasjoner: 

 Er det sant? 

 Er det rettferdig for alle parter? 

 Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

 Vil det være til beste for alle parter? 

3.4 Yrkes kodeks for rotarianere 
Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 

 Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gange andre 

 Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i 
samfunnet 

 Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes etiske standard 
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 Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, 

kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelser med 

 Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi  

 Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å 
lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker 

 Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min 
yrkesvirksomhet 

 Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig 

sammenheng. 

4 Rotarys struktur 

 

Klubben:   Rotarys basis. Det er i klubbene Rotarys motto, formål og verdier  

   virkeliggjøres 
Distriktet:   Støtte til klubbene gjennom distriktsprogrammer, koordinering og  

   opplæring. Guvernøren er RIs representant og øverste embetsmann i  
   distriktet 

NORFO Norsk Rotary Forum, «Rotary i Norge» er en «Multi District Administrative 

Group» dvs et koordinerende organ for de seks Rotarydistriktene i Norge. Det 
besluttende ledd i NORFO er vår- og høstmøtet, der alle de seks sittende DG 
ene, samt DGE ene samles. Det oppnevnes et arbeidsutvalg sammensatt av 
PDG er, samt sekretær og kasserer. Disse står for den driften mellom vår- og 
høstmøtene 

Zone:   Rotary International består av 34 soner. Rotary Norge tilhører sone 16,  

   (Europa/Afrika) Kontor: Zurich, som informerer, koordinerer og driver  
   opplæring 

Rotary International: Består av ca. 34.000 klubber i mer enn 200 land og geografiske  

   områder. Hovedsete/administrasjon i Evanston, USA 

5 Strategisk plan 
Med strategi mener vi veivalg for å virkeliggjøre mål og fokusområder. Skal vi være effektive, må vi 

velge noen retninger vi vil holde fast ved over tid. Distriktets strategiske plan skal gi retning og 
kontinuitet i arbeidet vårt, samtidig som den skal være åpen for nye utfordringer og signaler både fra 
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klubbene og fra RI. Planverket i en organisasjon må henge sammen. Det må være en ”rød tråd” mellom 
RIs strategiske plan og tilsvarende planer på distrikt - og klubbnivå. Planen gjennomgås og eventuelt 
justeres hvert år. 
 
Tre års planer forutsetter at fungerende tillitsvalgte på hvert nivå i organisasjonen samarbeider tett 
både med avtroppende tillitsvalgte og med dem som skal overta vervet i neste periode. 

5.1 Rotary Internationals strategiske plan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary International er et verdensomspennende nettverk av inspirerte mennesker som ønsker å bruke 

sitt engasjement og sin energi på relevante sosiale områder for å bedre folks livsvilkår og bidra til en 

inkluderende og rettferdig samfunnsutvikling. Dette ønsker organisasjonen å oppnå gjennom å: 

 Fokusere på og øke den humanitære innsatsen 

 Styrke organisasjonens omdømme i befolkningen gjennom innsatsen vår 

 Bidra til utvikling av godt lederskap, både i arbeidsliv og i samfunnet ellers 

 Fremme hederlighet og rettskaffenhet i samfunnet gjennom handlingene våre 

 Bidra til mangfold og se mulighetene i forskjeller 

 Styrke fellesskapet, både lokalt og globalt 

 Tydeliggjøre Rotarys service, både i dagligliv og gjennom lokale og globale prosjekter 

 Støtte opp om og bidra til å styrke den enkelte Rotaryklubb  

5.2 Tre prioriterte områder for innsats 
Den strategiske planen fra 2010 omfatter tre prioriterte strategier og 14 konkrete mål: 

1. Støtte og styrke de enkelte Rotaryklubbene  

2. Fokusere på og øke den humanitære innsatsen 

3. Styrke Rotarys omdømme i befolkningen 
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5.2.1 De konkrete målene 

Til hver av de tre prioriterte strategiene, knytter det seg konkrete mål av betydning også for den enkelte 

Rotaryklubb 

5.2.1.1 Støtte og styrke Rotaryklubbene 

 Støtte opp om innovasjon, kreativitet og fleksibilitet i klubbene. Ny teknologi 

 Oppmuntre klubbene til å delta i ulike serviceprosjekter 

 Oppmuntre til medlemskap preget av mangfold og forskjellighet 

 Styrke medlemsrekruttering og øke innsatsen for å beholde medlemmer (obs måten  nye 

medlemmer blir ivaretatt på) 

 Bidra til utvikling av ledere av en frivillig organisasjon som en Rotaryklubb er 

 Starte nye og dynamiske klubber 

 Oppmuntre til strategisk planlegging på klubb- og distriktsnivå 

5.2.1.2 Fokusere på og øke den humanitære innsatsen 

 Utrydde polio. Hver rotarianer bør slutte opp om kampanjen «End Polio Now!»  

 Øke bærekraftig service med hovedvekt på: 

o Serviceprogrammer som kan engasjere nye generasjoner 

o TRF seks fokusområder for humanitær innsats 

o Økt kontakt og samarbeid med andre serviceorganisasjoner, så som InnerWheel og 

Rotaract 

o Ta initiativ til nyttige og bærekraftige prosjekter, både lokalet og internasjonalt 

5.2.1.3 Styrke Rotarys omdømme i befolkningen 

 Tydeliggjøre Rotaryhjulet og øvrige godkjente Rotary symbol som positive merkevarer 

 Spre kunnskap om praktiske og vellykkede Rotary prosjekter 

 Bidra til å øke bevissthet og oppslutning om Rotarys kjerneverdier 

 Fremheve yrkestjenesten 

 Spre kunnskap om Rotarys innsats for ungdom: 

o Utvekslingsprogrammene og stipendieordningene  

o Lederutviklingsprogrammet RYLA 

o Rotarys støtte til Ungt entreprenørskap 

o «Handicamp», internasjonal ungdomsleir som arrangeres hvert 2. år ved Hurdalsjøen i 

Akershus.  

o Støtte til ungdomsorganisasjoner for og av ungdom som deler Rotarys verdigrunnlag, f. 

eks Rotaract  

5.3 De seks fokusområder for den humanitære innsatsen 

 

 

 

 Fred og konfliktforebygging/-løsning  

 Sykdomsforebygging og behandling 

 Vann og sanitærforhold 

 Mødre - og barnehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet 
 Økonomi- og samfunnsutvikling 
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Bruk av Globale Grants fra Rotary Foundation forutsetter at prosjektene passer inn i minst ett av disse 

fokusområdene. Mer om dette under punkt 7, “Rotary Grants” og “The Rotary Foundation”. 

5.4 Strategisk plan for Distrikt 2305, 2012 – 2015 
Ledergruppa i distriktet ønsker å fortsette med det vi er gode på. Opparbeidet kompetanse gjennom 
kunnskap og erfaringer skal vi ta vare på. I D 2305 har vi flere områder innen Rotarys virksomhet hvor 
det gjennom år er skapt gode resultater, både lokalt og internasjonalt. Vi ønsker å bygge videre på 
denne kompetansen og la den komme til nytte også for andre Rotaryklubber i distriktet vårt.  
 
Derfor er det viktig å systematisere og dele kunnskapen vår om de prosjektene klubbene nylig har 
gjennomfør, som de er i gang med og som de planlegger. Samtlige klubber er bedt om å fylle ut et eget 
skjema om dette.  

5.5 Strategisk satsing for Distrikt 2305 
Etter innspill og tilbakemeldinger fra klubbene, har ledergruppa valgt ut tre hovedstrategier for Distrikt 

2305 i perioden 2012 – 2016 

1. Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. 
2. Beholde og øke antall medlemmer  
3. Økt fokus på Service – prosjekter. NB! Bruk av TRF fondet gir nye 

muligheter! 
 
Omdømmebygging og medlemsutvikling henger nøye sammen. Disse to strategiene påvirker 
hverandre gjensidig. Har Rotary et godt ord på seg i omgivelsene, vil det være lettere både å beholde 
og rekruttere medlemmer. Fornøyde medlemmer som finner det meningsfylt å være rotarianere og 
trives i klubbene sine, er de viktigste markedsførerne av Rotary. 
Kunnskap i befolkningen om hva Rotary utretter lokalt og internasjonalt, er en forutsetning for å skape 
et godt omdømme. ”Rotary er hva Rotary gjør”, heter det. Vi må derfor bli flinkere til å vise fram det vi 
gjør. 
 
Service - prosjektene, lokale og internasjonale, er sentrale i Rotarys arbeid. Det er gjennom disse vi 

virkeliggjør mottoet «Service above self!»  

I RIs strategiske plan er øking av den humanitære innsatsen et prioritert område. Gjennom lokale og 

internasjonale serviceprosjekter kan vi bidra til å virkeliggjøre årets motto:  

«Engage Rotary – Change Lives!».  

Det er en klar linje til dette fra mottoet for 2012 - 2013 som lød «Peace Through Service!»  

RI president Tanaka understreket at «Peace = Fred» innebærer mer enn fravær av krig. Det handler 

også om hvorledes vi omgås og hvorledes vi behandler hverandre daglig i lokalsamfunnene våre.  

Når Rotary International med mer enn 34 000 klubber og 1,2 millioner rotarianere engasjeres, har det 

en betydning som merkes. Aktiv oppslutning fra alle verdens rotarianere om slike motto, kan endre liv.  

5.6 Rotaryfondet, The Rotary Foundation (TRF) 
For at Rotary skal kunne utrette noe godt, både lokalt og internasjonalt, trenger vi ressurser.  
 
Klubbenes bidrag til og bruk av TRF er derfor helt sentrale i Rotarys arbeid 
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Utfordring til alle klubbene:  

 Hver klubb bør være engasjert i minst ett samfunnsnyttig prosjekt, lokalt, 
nasjonalt eller internasjonalt, enten alene eller sammen med andre  

 Et bidrag til TRF på minst NOK 600,- pr medlem pr år.  (tilsvarer kr 50,- pr måned 
pr medlem eller ca. 100 USD pr år pr medlem 

Mer om TRF under punkt 7. 

5.7 Fokusområder for D 2305 2012 - 2016  
Rotary er en internasjonal organisasjon, forankret lokalt i klubbene.  Distriktets oppgave er å støtte 
klubbene i deres aktiviteter.  På enkelte områder er det behov for koordinering, både på distriktsnivå 
(D-2305), på nasjonalt nivå (Norsk Rotary Forum, NORFO)og på internasjonalt nivå, Rotary 
International/The Rotary Foundation (RI/TRF). Distriktsorganisasjonen viderefører følgende 
satsingsområder:  
 

LOKALT I D-2305 NASJONALT VIA NORFO INTERNASJONALT 

D 2305 SATSING PÅ STØTTE TIL KLUBBENE 

Lederutvikling av 
klubbtillitsvalgte. Formidle 
kunnskap om RI og TRF 

Deltakelse i lederutvikling av 
distriktstillitsvalgte på nasjonalt 
nivå. Ivareta distriktets 
interesser nasjonalt 

Deltakelse i internasjonal 
lederutvikling av valgte 
distriktsguvernører og TRF 
koordinatorer 

Kommunikasjons- og 
koordineringsoppgaver mellom 
klubber, 
distriktsorganisasjonen og 
RI/TRF 

Kommunikasjons- og 
koordineringsoppgaver via 
distriktet 

Oppfølgingsoppgaver overfor 
klubbene på vegne av RI og 
TRF 

NYE GENERASJONER                                                                                                         
Se Punkt 10 for nærmere informasjon 

RYLA Handicamp Ungdomsutveksling 

Rotaract 

Bidra til å gjøre 
stipendieordninger via 

Rotary kjent blant ungdom 

Camps 

Ungt entreprenørskap Yrkesbaserte innsatsteam  
for yngre yrkesutøvere 

(Vocational teams) 
 

SERVICEPROSJEKTER 
Råd og veiledning til klubber 
som planlegger lokale 
prosjekter 

Eventuelle multidistrikt 
prosjekter 

koordinert gjennom NORFO 

Veiledning og støtte til klubber 
som planlegger internasjonale 
prosjekter 

Koordinere arbeidet med 
erfarings- og 
kompetansebaser 

 Koordinere arbeidet med 
erfarings- og kompetansebaser 

Bidra til å gjøre erfaringer fra 
Rotary prosjekter kjent 
 

 Bidra til å gjøre erfaringer fra 
Rotary prosjekter kjent 

6 Rotary klubbens mål og planer for 2013 – 2014 
Det er gjennom klubbene Rotary skaper resultater. Ovenfor er RIs strategiske plan omsatt til 

distriktsnivå. Hensikten er å gi klubbene et utgangspunkt for å lage egne mål og planer som er i tråd 

med dette. Slik ivaretar vi sammenhengen i Rotarys arbeid.  
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RI og D 2305 har staket ut noen retninger og så er det opp til klubbene å velge ut sine 

satsningsområder og konkretisere mål. Det er viktig å prioritere.  Det er ikke meningen at alle klubbene 

skal drive med alt. Det er ønskelig at naboklubber kan utvikle et godt samarbeid og at man åpent kan 

drøfte ulike satsingsområder.  

Samtlige klubber i distriktet har fått et planskjema som klubbpresidentene for 2013 -2014 skal fylle ut 

sammen med sin ledergruppe. Det er viktig at planen er realistisk og at den er akseptert av klubbens 

medlemmer.  

7 Ledelse av Rotaryklubben 
Enhver Rotaryklubb er ansvarlig for å utarbeide og ajourføre sine egne lover og vedtekter. Det er viktig 

at klubbens nye ledergruppe er kjent med denne og at man evt. tar initiativ til revidering, dersom det er 

behov for dette. Klubbens lov og vedtekter skal samsvare med retningslinjene fra Rotary International. 

Standardformulering for lov og vedtekt for en Rotaryklubb finnes i Norsk Rotary Håndbok. Håndboka 

finnes nå i nettutgave på http://www.rotary.no 

Tidspunkt og prosedyren for valg av styret for Rotaryklubben går fram av klubbens vedtekter. Det er 

vanlig at den valgte presidenten «President elect» tiltrer styret for klubben ett år før vedkommende skal 

ta over presidentvervet. Styret for Rotaryklubben består vanligvis av syv medlemmer:  

 President,  

 Sist avtroppet president, IPP, (= visepresident),  

 Neste års president, President elect, PE,  

 Sekretær,  

 Kasserer og 

 to styremedlemmer  

NB Fra og med 2013 – 2014 anbefales det at ett av de to styremedlemmene er klubbens kontaktperson 

mot TRF/Rotary Grants. Dette på grunn av omgjøringen av Rotaryfondet, der alle klubber bør ha en 

TRF ansvarlig knyttet til klubbstyret. 

7.1 Klubbpresidenten 
Utførlig beskrivelse av klubbpresidentens oppgaver og plikter finnes på http://www.Rotary.org. Søk i 

søkefeltet på:  

 Club President`s Manual. Den finnes på svensk og på engelsk og/eller på 

 2010 Manual of Procedure. Denne finnes også i svensk og engelsk versjon 

Noen tips:  

7.1.1 Som innkommende president – før 1. juli bør du: 

 Få administrasjonen og komiteene på plass i god tid. Herunder utpeking av klubbens TRF - 
ansvarlig (Rotaryfondet) og data - ansvarlig CICO (club internet coordinator) 

 Hold gjerne det første møtet med komitélederne og styret før 1. juli det aktuelle år 

 Delta på prePETS sammen med påtroppende sekretær, kasserer og TRF kontakt.  

 NB Deltakelse på PETS er obligatorisk våren før en skal tiltre som klubbpresident  

http://www.rotary.no/
http://www.rotary.org/
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 Sammen med sittende styre ha en gjennomgang av løpende klubbprosjekter og vurdere 
hvorledes  de vil virke inn på programmet for kommende Rotaryår. Evaluere klubbens 
aktiviteter og fastsette hvilke områder som det nye styret vil prioritere  

 Utarbeide klubbens mål og planer, sammen med det nye styret. Eget skjema for dette blir sendt 
klubben før prePETS og gjennomgått er. Utfylt skjema sendes assisterende guvernør før 1.mai 

det aktuelle år 

 Få bekreftet at klubben er a jour med innbetalinger til RI og distriktet 

 Utarbeide budsjettforslag i samråd med kasserer og øvrige styremedlemmer. OBS klubbens 
kontingent til D-2305 blir fastsatt på Distriktssamlingen i mars. Her vil også størrelsen på øvrige 
kontingenter/ bidrag som klubben skal betale, bli bekjentgjort. OBS bidraget til The Rotary 
Foundation, TRF, jf. punkt 10 i denne håndboka  

7.1.2 I presidentperioden bør du: 

 Overta som president fra 1. juli det aktuelle Rotary året og takke av din forgjenger 

 Planlegge og gjennomfør styremøter etter behov 

 Sørge for at hver komité har eksakte mål å arbeide mot 

 Følge opp at klubben følger de fastsatte betalings- og rapporteringsfrister 

 Sørge for at all korrespondanse blir behandlet og besvart innen fastsatte frister 

 Vurdere deltakelse på kurs mv i regi av distriktet (TRF, RYLA med videre) 

 Forberede møte med guvernør og ass. guvernør 
Selv delta, og sørg for god representasjon fra klubben på Distriktskonferansen. Ledsagere er 
velkomne 

 Holde god kontakt med AG og distriktsadministrasjonen ved behov 

 Sørge for forberedelse og valg av president og styret for neste Rotary år.   
innen 15. desember det aktuelle året  

Det skal velges for kommende år: President, sekretær, kasserer, kontakt til 
ungdomsutvekslingen, TRF og IT-kontakt og neste års president  

Sammen med sekretæren, skrive klubbens årsberetning og ellers forberede avslutningen på 

presidentåret. 

7.2 Klubb sekretæren 

Velkommen til et viktig verv for Rotary klubben din og som samarbeidspartner i D-2305! 

Nyttig informasjon for klubbsekretæren finner du på www.rotary.org, Søk på:  

«2010 Manual of Procedure». Den finnes på svensk og på engelsk. 

Allikevel, den beste informasjonen kan du hente hos den som har gått foran deg!  

Sekretæren er en nøkkelperson i klubben, og klubbpresidentens nærmeste medarbeider. 
I god tid før du skal tiltre vervet, lønner det seg å samarbeide godt med fungerende sekretær. Dessuten 
bør du delta i den opplæringen som distriktet tilbyr gjennom prePETS. 
 
Sekretæren må gjøre seg kjent med klubbens vedtekter og er spesielt ansvarlig for: 

7.2.1 Rapporter til RI.  http://www.rotary.org 

 Semi Annual Report (SAR - rapporten). 1.juli og 1.januar  

 Medlemsendringer, inn-/ut- meldinger, adresseendringer, fortløpende. 

 Kontrollere alle e-postadresser og gjøre nødvendige endringer fortløpende på 
http://medlemsnett.rotary.no/ (Videre rapportering til «Member Access» skjer nå automatisk) 

 Data for neste års styre innen den 31. desember før det nye styret tiltrer! 

 Rapporter dette på «Medlemsnett». http://medlemsnett.rotary.no/   

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://medlemsnett.rotary.no/innhold/116/
http://medlemsnett.rotary.no/
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 Frammøtestatistikk, senest den 10. i påfølgende måned. NB Oppdaterte regler for 
fremmøteberegning finnes i Norsk Rotary Håndbok side 27- 29. Se http://www.rotary.no Søk 
etter «Norsk Rotary Håndbok»  

7.2.2 «Interne» oppgaver i klubben. Sørge for:  

 Brev og referater  

 Utstede medlemskort. 

 Påse at klubben velger nytt styre, i tråd med klubbens vedtekter, men senest innen 
15.desember. Nye tillitsvalgte meldes til Medlemsnett før årsskiftet på:  

http://medlemsnett.rotary.no/innhold/116/ett.rotary.no. 

 Registrere gjester, utfylling av gjestekort 

 Rutiner for gaver og oppmerksomheter ved fødselsdager og jubileer i tråd med klubbens rutiner 

 Følge opp medlemmer med lange fravær 

 Fordele komitéprotokoller til nye komitéledere.  

 NB Etablering av klubb arkiv! Ett eks av klubbens Jubileumsberetninger skal sendes 
NORFO`s Landsarkiv. Se oppdatert adresseliste på NORFOs hjemmeside. 

 I samarbeid med klubbens president og øvrige styre, utarbeide årsrapport for Rotaryåret. 

7.2.3 Praktiske tips for klubbsekretær 

Nødvendig materiell, medlemskort, nåler, medlemskort, gjestekort etc. kan bestilles hos:  
lisensiert firma, f. eks http://www.pillori.com/rotary/ 
 
Som det framgår av oppgitte adresser, PC er et sentralt arbeidsredskap. 
Alle rapporter og medlemsopplysninger registreres på adressen: http://www.medlemsnett.rotary.no 
 

Dersom klubben aktivt har reservert seg mot å være tilknyttet NOMDA må alle opplysninger også 
registreres på: http://www.rotary.org  Member Access.  
 
Dersom den enkelte klubb er tilsuttet NOMDA er det tilstrekkelig å legge opplysninger inn på 
http://medlemsnett.rotary.no/ Denne tilknytningen gjøres med noen få tastetrykk på http//rotary.org , 
bruksanvisningen finner du på http://medlemsnett.rotary.no/ Knytter en seg ikke til, må opplysninger 
legges inn 2 steder. 
 
Brukernavn og passord for http://www.rotary.no innehas av den nåværende klubbsekretæren og du vil 
overta dette. 
 
Nye medlemmer registreres på medlemsnett av sekretæren.  De vil få tilsendt brukernavn og passord til 
den e-postadressen som legges inn på medlemsnett. Det er derfor viktig at e-postadressen skrives 
korrekt. Matrikkelen finnes på: http://medlemsnett.rotary.no/ 
  
Når det gjelder www.rotary.org så må du skaffe deg brukernavn og passord ved å gå inn på «Member 
access» og registrere deg som ny bruker. Oppfordre alle klubbens medlemmer til å registrere seg på: 
http://rotary.org/en/selfservice.login 
  
Det ligger nyttig Rotary informasjon og læringsprogrammer på disse 2 adressene. 
I vårt daglige virke finner vi der raskt oppdateringer om aktuelt Rotary stoff, og svar på praktiske 
spørsmål som medlemmene stiller en sekretær. 

 
NB Husk, det er alltid tillatt å spørre om hjelp, dersom du står fast . 
 

Lykke til! 
 

http://www.rotary.no/
http://medlemsnett.rotary.no/innhold/116/ett.rotary.no
http://medlemsnett.rotary.no/innhold/116/ett.rotary.no
http://www.pillori.com/rotary/
http://www.medlemsnett.rotary.no/
http://www.rotary.org/
http://medlemsnett.rotary.no/
http://medlemsnett.rotary.no/
http://www.rotary.no/
http://medlemsnett.rotary.no/
http://rotary.org/en/selfservice.login


17 
 

7.3 Klubbkasserer 
Velkommen til et viktig verv for Rotary klubben din og som samrbeidspartner i D-2305! 

Nyttig informasjon for klubbkassereren finner du på NOFOS hjemmeside, under Publikasjoner; 
Håndbok for klubbkasserere 

Og på http://www.rotary.org søk på «2010 Manual of Procedure» Den finnes på svensk og på engelsk. 

Allikevel, den beste informasjonen kan du hente hos den som har gått foran deg!  

7.3.1 Praktisk informasjon for klubbkasserer 
Alle medlemmer, unntatt honorære, skal betale kontingent. Også medlemmer som er innvilget 
permisjon. Dette gjelder alle kontingenter – til klubb, distrikt og RI. I oktober og april skal det betales 
kvartalskontingent til RI for nye medlemmer. 
 
Rotaryklubbens ordinære aktivitet medfører ikke regnskaps- eller revisjonsplikt etter norsk lov. Men 
Rotarys vedtekter og selvpålagte krav om regnskapsføring og revisjon skal oppfylles. 

7.3.2 Oppgaver 

 Bidra til å utarbeide budsjett for klubben i samråd med president og styre. Budsjettet skal legges 
fram i medlemsmøte i tidlig i august, der også klubbens medlemskontingent skal besluttes 

 Innkreve medlemskontingent 

 Sørge for klubbens regnskapsføring 

 Følge opp klubbens økonomi og rapportere til klubbens president og styre 

 Betale årsavgifter til RI og distriktet 

7.3.3 Tidsfrister 

 Halvårsavgift til RI betales i 1. juli og 1. januar til bankkonto 6021.07.19736. Det er viktig at 

klubbnummer oppgis, og at betalingen skjer i henhold til innsendt halvårsrapport (SAR).  

 Betalingen skjer i norske kroner, basert på dollarkurs oppgitt på  
 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/rirates_1202_en.pdf 
  

 NB For nye medlemmer betales kvartalskontingent til RI pr oktober og april .  
Kontingent til distriktet skal betales 15.september og 1.mars til bankkonto 1822.29.90005. 
 

7.3.4 Budsjett og klubbens bidrag til Rotary fondet, TRF 
 
For at Rotary International skal være i stand til å drive sine internasjonale "Humanitarian Projects" 
er RI avhengig av de enkelte rotaryklubbenes årlige bidrag til TRF.  
Fra og med 2013 -2014 omorganiseres Rotaryfondet og klubbene får større innflytelse over 
hvorledes midler kan brukes til lokale prosjekter, se egen informasjon om TRF. Dette betinger 
selvsagt at det innbetales tilstrekkelige bidrag til Rotary fondet fra klubber, enkeltmedlemmer og i 
form av donasjoner. 
 
Mange klubber har lagt et budsjettert beløp, eks NOK 600,- pr år (kr 50,- pr måned), eller ca USD 
100 pr medlem, inn i halvårskontingenten for klubben, for å unngå en egen kontingent for TRF.  
 
Påtroppende klubbpresident skal sammen med sitt styre, sette opp klubbens mål og planer innen 1. 
mai det året klubbpresidenten skal tiltre. Her skal det også føres opp hvilket beløp klubben 
budsjetterer med som bidrag til TRF for funksjonsåret. Dette skjemaet skal sendes til 
assisterende guvernør for din klubb innen første mai. Dette er viktig da opplysningene skal 
rapporteres videre til RI. 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/rirates_1202_en.pdf
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Det gis opplysning om justerte kontingenter til RI, til D-2305 og om målet for bidrag til TRF etter 
Distriktssamlingen medio mars hvert år. Klubbenes kontingent til NORFO, til Handicamp, til 
Ungdomsutvekslingen og til Lovrådet, inngår i klubbens kontingentinnbetaling til Distrikt-2305. 

7.3.5 Hvor skal kontingentene betales: 

Kontingent til Rotary International Kontingent til D-2305 
 

NB Kontingenten fastsettes som egen 
årsmøtesak på Distriktssamlingen i mars 

Bankforbindelse: 

Nordea Bank 
Bankforbindelse: 

Sparebanken Hedmark 

Konto: 6021.07.19736 
 
Konto: 1822.29.90005 
 

Betalingsfrister: 
 

1. Juli USD 26,00 + USD 1,00 = USD 27,00 15. september kr ? Bestemmes i mars 

 

1. Januar:  USD 26,00 1. mars   kr ?   Kontingent fastsettes i mars 

 

Betalingsmåter 
 

Betaling skjer via nettbank eller ved bankgiro 
 

Viktig betalingsinformasjon. Må inneholde: 
 

Per Capita dues:  
Payment reference 
Innvoice no:                       Club no: 

Fakturanummer:  

Betalt av: 
Rotary klubb. 
Adresse: 
 
 

Betalt av: 
Rotaryklubb 
Adresse: 

Betalt til: 

Rotary International 
Witikonerstrasse 15 
CH-8032 Zürich 
Switzerland 

Rotary International, Distrikt 2305 
v/ Marianne Johanstuen 
Nerengbakken 5 A, 2816 Gjøvik 

Viktig! 

Det må presiseres at alle innbetalinger av kontingent til RI og fondsbidrag til TRF må ledsages av 

melding til mottaker om hva betalingen gjelder. Uten slik melding, kan ikke betalingen registreres på 

korrekte konti, hverken i RI eller i TRF. Dette medfører et betydelig og unødig merarbeid og 

forsinkelser.   

Er du i tvil, ta en telefon og spør! 

Dersom kontingenter betales i henhold til frister på faktura eller frister gitt i tabell over, og er 
ledsaget av korrekt betalingsinformasjon, slipper vi ressurskrevende purringer 
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7.3.6 Nyttige kontaktadresser 

Rotary International, Europe/Africa Office 
Postadresse: 

Rotary International, 

Europe/Africa Office 
Witikonerstrasse 15, CH-8032 

Zürich, Switzerland 
 

Telefon: 
 

+41 44 387 71 11 
Fax: 

+41 44 422 50 41 

Coordinator: 
Inger Jaray  
(Kommuniserer på svensk) 
Telefon: +41 44 387 71 26 
E-post: inger.jaray@rotary.org 

  Coordinator: 
Gabriela Gustafsson 
 (Kommuniserer på svensk) 
Telefon: +41 44 387 71 30 
e-post: 
 gabriela.gustafsson@rotary.org 
 

Foundation Department (Paul Harris Fellow): 

Avd sjef:  
Espen Malmberg  
(Kommuniserer på norsk og 
svensk) 
 

Sekretær: 
Marta Wild 

Telefon: +41 44 387 71 44 
E-post: marta.wild@rotary.org 

 

Finance Department: 

 
 

 

Rima Gerber 
Telefon: +41 44 387 71 82 

E-post: rima.gerber@rotary.org 

 

Publications and Order Desk 

  

Marcelo Bottini  
Telefon: +41 44 387 71 84 

E-post: eao.order@rotary.org 
 

 

 

8 Assisterende guvernører 
Assisterende guvernører , AG, har en viktig rolle i å etablere og opprettholde kontakten mellom de ulike 

klubbene og Distriktsguvernøren, de øvrige medlemmene av ledergruppa og komitelederne. I et distrikt 

som vårt med relativt lange avstander, vil det by på utfordringer å holde tilstrekkelig direkte kontakt 

mellom Distriktsguvernøren og de enkelte klubbene. Her gjør de sju assisterende guvernørene i 

distriktet vårt en uvurderlig innsats. 

8.1 AGs funksjon og rolle   
 Assisterende Guvernører (AG) utpekes av Distriktsguvernøren (DG) i samråd med DGE og DGN. 

Funksjonstida er ment for tre år.  

 AG bistår guvernøren i kontakt med klubbene, men erstatter ikke DG i noen sammenheng 
Klubbene står fritt til å kontakte Distriktsguvernøren direkte og omvendt 

 AG rapporterer til den fungerende guvernøren 

 AG koordinerer arbeidet i Presidentforum (= presidentene for klubbene i et definert geografisk 
område) 

 Funksjonen AG kan kombineres med ansvaret for et spesielt arbeidsområde innenfor distriktet 
 

mailto:inger.jaray@rotary.org
mailto:gabriela.gustafsson@rotary.org
mailto:marta.wild@rotary.org
mailto:rima.gerber@rotary.org
mailto:eao.order@rotary.org
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8.2 AGs ansvar 
 Være DG og distriktets representanter overfor tildelte klubber, og gi støtte og råd i saker  

 Bistå og veilede klubbene i arbeidet med å utvikle mål og planer  

 Holde jevnlig kontakt med klubbene gjennom presidentene, i tildelte rutinesaker, saker innenfor 
konkrete arbeidsområder, eller i spesielle saker etter anmodning fra DG 

 Holde kontakt med klubbene ved ev. besøk, pr. telefon, videokonferanse eller e-post.   

 Holde DG orientert om spesielle saker fra sine tildelte klubber 

 Motivere for klubbenes deltakelse i Distriktskonferansen, opplæringstilbud/kurs og møter i 
distriktets regi 

 Koordinere arbeidet i Presidentforum:  
AG - ene skal, etter samråd med presidentene, sørge for møtested, innkalling og dagsorden 

 Det skal normalt avholdes 4 møter i Presidentforum i Rotary-året. To av disse er obligatoriske; ett 
tilknyttet PETS og ett Distriktskonferansen. Dagsorden settes av DG i samråd med AG. Møter i 
Presidentforum forøvrig holdes etter behov og klubbenes ønsker. 

 Oppfordre til og bistå med å utvikle samarbeidet mellom klubbene i området. 

8.3 Presidentforum Geografiske ansvarsområder 
 AG - Romsdal: Anja Michaelis, (Vestnes RK) agro.2305@rotary.no 

  Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Molde Øst, Rauma, Vestnes 
  
 AG - Nordre Sunnmøre: Gunnar Kvalsund, (Giske RK) agns.2305@rotary.no 

Giske, Aalesund, Aalesund Øst, Brattvåg, Spjelkavik, Sula, Vatne/Tennfjord, Ørskog. 
 
 AG - Søre Sunnmøre:   ? John Stennes, agss.2305@rotary.no 

 Hareid, Herøy, Volda, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Ørsta 
 
 AG – Hedmark Vest: Odd Jarle Hagen, (Hamar Vest Rk) aghv.2305@rotary.no 

Hamar, Hamar Vest, Brumunddal, Løten, Moelv, Ottestad, Stange 
 
 AG – Hedmark Øst: Vigdis Osbakk (Alvarheim RK) agho.2305@rotary.no 

Alvdal, Alvarheim, Eda/Eidskog, Elverum, Flisa, Grue, Kongsvinger, Vinger,  
Nord- Odal, Odal, Tynset  
 

 AG – Oppland Øst: Sissel Skyltbekk (Mesna RK) agoo.2305@rotary.no 

Gjøvik, Hunn/Gjøvik, Lillehammer, Mesna, Raufoss, Ringebu, Vinstra og Østre Toten 
  
 AG – Oppland Vest: Unni Listerud (Sør Valdres RK) agov.2305@rotary.no 

Hadeland, Hadeland Syd, Jevnaker, Land, Sør-Valdres, Valdres og Øystre Slidre 

9 Klubb og medlemsutvikling 
Det viktigste arbeidet i Rotary foregår i klubbene. Det er derfor viktig at dette arbeidet føles meningsfullt 
for alle medlemmene. Det er dette som gir grunnlag for å beholde medlemmer, og rekruttere nye. 
Rotary er avhengig av stadig tilvekst av nye medlemmer for å veie opp for frafall av eldre og andre 
medlemmer som slutter. Medlemsvekst er derfor et hovedmål for RI og det bør det også være for vårt 
distrikt.  Medlemskapskomiteen i D-2305 vil gjerne være med å bistå den enkelte klubb i arbeidet med 
medlemsutvikling. For å kunne gjøre det på en god måte, er vi avhengige av at klubbene tar kontakt 
med oss. Mange klubber er kreative i arbeidet med medlemsutvikling, og om der er ideer som bør deles 
med andre i denne sammenheng tar vi gjerne imot innspill som vi vil ta med i vårt arbeidet for en positiv 
utvikling i distriktet vårt. Etter de positive erfaringene fra Rotaryåret 2012 – 2013 tar vi sikte på å 
gjennomføre medlemskapsseminar både vest og øst i distriktet vårt, dersom oppslutningen om dette er 
tilstrekkelig.  

mailto:agro.2305@rotary.no
mailto:agns.2305@rotary.no
mailto:agss.2305@rotary.no
mailto:aghv.2305@rotary.no
mailto:agho.2305@rotary.no
mailto:agoo.2305@rotary.no
mailto:agov.2305@rotary.no
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Informasjon om fadderveiledning finner du her: http://www.rotary.no/innhold/463/fadderveiledning 
Følgende kan kontaktes når det gjelder hjelp og støtte til medlemsutvikling: 
 

Oddbjørn Øien, Sula RK, oddbjorn.oien@tmimer.no 
Per-Arne Davidson, Hamar Vest RK, per-arne@brumundkampen.com 
Magne Sveen, Løten RK, magne@sveen.info 
Siv Svanes. Aalesund Øst RK, siv.svanes@broadpark.no 

10 Rotaryfondet, TRF – og Rotary Grants (= Tilskudd til prosjekter) 
Rotaryfondet, TRF, er sammen med den praktiske innsatsen fra 1,2 millioner rotarianere verden rundt, 

det viktigste redskapet Rotary International og Rotaryklubbene har for å nå sine mål; bidra til en bedre 

verden gjennom frivillig service overfor mennesker og lokalsamfunn som har et behov som ikke dekkes 

av myndighetene. 

10.1  Rotary Grants. Tidligere «Future Vision Plan (FVP)» 
”Rotary Grants” er begrepet som nå brukes for TRFs nye modell for å støtte distrikt og 
klubber i gjennomføringen av sine humanitære og pedagogiske prosjekter. Stiftelsen 
identifiserte et økende behov for å stømlinjeforme sin virksomhet for bedre effektiviteten og å 
fokusere sin innsats for å oppnå større innflytelse og offentlig anerkjennelse. Alle distrikter vil 
ta i bruk den nye modellen fra juli 2013.  

10.1.1 District Grants – distrikt tilskudd 
District Grant er rammetilskudd som lar klubber og distrikter ta fatt i umiddelbare behov i 
deres lokalsamfunn og i utlandet. Distrikter kan be om opptil 50 prosent av deres ”District 
Designated Fund” (DDF) som et årlig tilskudd. Distriktet kan fordele dette på flere prosjekter.  
 
Distrikter som ber om mindre enn 50 prosent kan bruke den gjenværende DDF midler til å 
støtte «End Polio Now» eller til å delta i et ”Global Grant”. Distriktet forvalter og utbetaler 
midler til å støtte distrikt- og klubb sponsede aktiviteter, inkludert yrkesopplæringsteam, 
«Vocational Training Teams», (VTT), stipender og humanitære prosjekter, - forutsatt at de er 
i tråd med stiftelsens formål og grunnleggende verdier.  

10.1.2 Global Grants – tilskudd til internasjonale prosjekter 
Global Grant tilbyr muligheter til delta i strategisk fokuserte aktiviteter med stor virkningsgrad 
med økonomisk støtte fra stiftelsen, som strekker seg fra $15,000 til $200,000. Tilskuddet gir 
støtte til store internasjonale humanitære prosjekter, yrkesfaglige treningsteam (VTT) og 
stipender som er bærekraftig og har målbare resultater innen en eller flere fokusområder. 
Aktivitetene kan drives individuelt eller i kombinasjon – for eksempel kan et prosjekt yte 
støtte til et VTT og et beslektet humanitært prosjekt. 
 
For å være kvalifisert for et Global Grant må prosjektet være bærekraftig - det vil si det må 
fortsette å gi resultater lenge etter at midlene er utbetalt og rotarianeres engasjement er 
avsluttet. 

10.1.3 Tilskudd til prosjekter som er utviklet på klubb og distriktsnivå  
Disse krever et minimum tilskudd fra verdensfondet (The World Fund, WF) på $ 15.000, og 
et prosjektbudsjett på minst $ 30.000. Global Grant må være sponset av to 2 klubber eller 
distrikter; en vertskapsklubb i det landet der aktiviteten finner sted og en internasjonal partner 
utenfor landet. 

http://www.rotary.no/innhold/463/fadderveiledning
mailto:oddbjorn.oien@tmimer.no
mailto:per-arne@brumundkampen.com
mailto:magne@sveen.info
mailto:siv.svanes@broadpark.no
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10.1.4 «Sammensatte» internasjonale tilskudd, - «Packaged global grants» 
Disse er utviklet av stiftelsen og dens strategiske partnere - organisasjoner som arbeider 
innenfor fokusområdene og som tilbyr økonomisk støtte, teknisk ekspertise, eller juridisk 
bistand. The World Fund og strategiske partnere gir 100 % av midlene, og rotarianere 
gjennomfører prosjekter. Mulighetene for sammensatte globale prosjekter kunngjøres på 
nettet ettersom de blir tilgjengelige. 

10.1.5 Krav til prosjektets innhold og mål 
Alle prosjekter, studenter og yrkesfaglige treningsteam finansiert av globale tilskudd bør 
arbeide mot spesifikke mål innenfor ett eller flere av de følgende fokusområder:  

 Fred og konflikt forebygging / løsning 

 Sykdomsforebygging og behandling  

 Vann og sanitær  

 Barne- og mødrehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet  

 Økonomi- og samfunnsutvikling 

10.2 Stipendordninger finansiert av midler fra Rotaryfondet 
Stipend kan bli finansiert av enten distriktet (District Grant) eller et globalt tilskudd (Global 
Grant). Distriktstilskudd har ingen begrensninger på nivå (universitet eller høyskole), lengde, 
eller fagområde. Distrikter kan utvikle sine egne kriterier for valg av studenter, bestemme 
størrelsen på stipendet, og støtte studenter som går på lokale universiteter, da det foreløpig 
ikke finnes et internasjonale krav.  

10.3 Yrkesrettede kvalifiseringsteam, «Vocational Training Teams (VTT)» 
Disse kan støttes av enten District Grant (DG) eller Global Grant (GG). Team sponset av DG 
ligner Group Study Exchange (GSE), men har ingen restriksjoner på deltakeres alder eller 
lengden på utvekslingen. GG støtter team som reiser utenlands for å bistå i løsningen av 
spesielle lokale utfordringer/problemer, eller lære hvordan slike utfordringer kan løses,  i et 
land som har nødvendig kompetanse innen en eller flere av fokus områdene.  
 
Det kreves at minst en rotarianer er med i teamet som teamleder og minst tre ikke-
rotarianere per team. Det er ingen øvre størrelse på teamet eller aldersgrense, men alle 
gruppemedlemmene bør ha relevant faglig kompetanse og erfaring. 

10.4 Kvalifisering og forvaltning av midler 
Klubbene må fullføre en årlig kvalifiseringsprosess for å være kvalifisert for både District 
Grant og Global Grant. For å kvalifisere seg må klubbene sende ett eller flere medlemmer til 
distriktets Rotary Foundation opplæring, signere og rette seg etter klubbens MOU 
(Memorandum of Understanding) og i tillegg innfri de kvalifikasjonskrav som er satt av 
distriktet.  
 
For å delta i District og Global Grant prosjekter må dessuten distriktet forplikte seg til å følge 
og implementere økonomiske og forvaltningsmessige retningslinjer slik de er beskrevet i 
”District memorandum of understanding” (MOU), herunder nødvendig opplæring av klubbene 
i distriktet. 

10.4.1 Rapportering om bruk av midler 
Distriktet er pålagt å sende inn en rapport til stiftelsen og til alle klubber i distriktet på 
fordeling av midler innen 12 måneder etter å ha mottatt et District Grant. Global Grant søkere 
må levere fremdriftsrapporter hver 12 måneder så lenge prosjektet er i gang og en endelig 
rapport innen 2 måneder etter at Grant prosjektet er ferdigstilt. 
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10.5 Bidrag til Rotaryfondene, «The Rotary Foundation, TRF” 
TRF sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra verdens Rotary klubber, gaver fra 

enkeltpersoner, bedrifter, testamentariske gaver og renter fra investerte midler. 

Alle klubber skal innen 1. mai 2013 sende inn ”Klubbens mål og planer”. Her er det også 
angitt klubbens målsetting for bidrag til Rotary Foundation for Rotary året 2013-2014.  
RI’s mål er USD 100, eller ca NOK 600,- pr. medlem pr år.  
 

Klubbene oppfordres til å sende inn sine bidrag så tidlig som mulig i Rotaryåret. 

10.5.1 Bidrag kan gis til fire ulike fond 

10.5.1.1 Annual Program Fund 
Innbetalte midler benyttes som prosjektstøtte 3 år etter det året de innbetales. Midlene fordeles etter 

SHARE prinsippet der 50 % går til verdensfondet (WF) og 50 % til distriktenes DDF fond. Midlene blir 

benyttet som prosjektstøtte til de forskjellige programmene som TRF har eller vil utvikle. Se mer om 

dette senere i denne orienteringen. 

10.5.1.2 Permanent Fund 
Innbetalte midler fra gaver, donasjoner osv, og fondet er nå til sammen over 700 mill. USD. Den 

innbetalte kapitalen skal ikke brukes og er buffer eller sikkerhet mot uforutsette forhold. Avkastningen 

av fondet brukes bl.a. som supplement til Annual Fund og til støtte for Rotarys høyeste prioriteringer – 

herunder Global Grants og The Rotary Peace Centers. 

10.5.1.3 PolioPlus - End Polio Now 
Innbetalingene til fondet går i sin helhet til å bekjempe polio og utryddelse av polio. Polio er nesten 

utryddet, men det er allikevel nødvendig å fortsette innsatsen en stund til. Du finner mer stoff om 

Rotarys innsats for å utrydde polio her: 

http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/Polio/Pages/ridefault.aspx. 

10.5.1.4 Rotarys Peace Fund 
Innbetaling til fredsfondet finansierer ca 80 studenter som studerer ved 6 universiteter rundt omkring I 

verden. Dette studiet leder frem til master grad. Fra Norge har vi hatt 2 studenter som har vært 

studenter ved et av disse universitetene. 

10.5.2 Bidrag fra Rotaryklubbene 

Innbetalingen gjøres til Rotary Internationals bankforbindelse i Norge i norske kroner til:  
 

Kontonummer: 6021.07.19736,  
Rotary International, Wittikonerstrasse 15,  
CH-8032 Zürich, Sveits. 

 

I meldingsfeltet angis hva innbetalingen gjelder, f.eks: Contribution to Rotary Foundation 
"Annual Giving" Club no.: (Nr. og navn på klubben) District 2305, NORWAY 

10.5.3 Direkte bidrag fra enkeltmedlemmer 
- www.rotary.org klikk på ”contribute” og velg fond  
- Du blir ledet til ”member access” og bedt om å registrere deg  
- Velg Annual Program Fund –SHARE eller evt PolioPlus  
- Sett inn det beløp du ønsker å bidra med - bruk kredittkort 
- NB! Slik direkte innbetaling gir ikke skattefradrag 

http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/Polio/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/
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10.5.4 Individuelle bidrag fra enkeltmedlemmer som gir skattefradrag 
Norsk Rotary Forum – NORFO – har lykkes i å få bidrag til Rotary Foundation likestilt med bidrag til 
andre organisasjoner hva gjelder skattefrihet for gaver til humanitære formål.  
I praksis betyr dette at alle som bidrar med minimum kr. 500.- i løpet av et år, får 28 % av beløpet i 
skattefradrag ved skatteavregningen.  
 
Fordi vi kan benytte deler av Rotary Foundation midlene til lokale prosjekter, har mange funnet at 
nettopp Rotary Foundation bidrag både gir mulighet for eksponering av gode prosjekter i lokalmiljøet og 
støtte til humanitære prosjekter i regi av norske Rotaryklubber i utlandet.  
 
Ved å delta med bidrag gjennom AvtaleGiro er du også med å bidra til din klubbs samlede innsats for 
bidrag til Rotary Foundation.  
 
Samtlige Guvernører, som er generalforsamlingen i NORFO, anmoder alle norske rotarianere om å 
følge deres eksempel og inngå avtale om AvtaleGiro på minst kr. 50.- pr. måned.  
Kr. 50.- pr måned minus kr. 14.- i skatt gir et netto bidrag på kun kr. 36.- pr måned.  
Du kan selvfølgelig avslutte AvtaleGiro når du måtte ønske det, ved å kontakte din egen bank. 

Skjema for slik avtaleinngåelse finner du på http://www.Rotary.no 

10.5.5 Bidrag fra enkeltmedlemmer organisert gjennom Rotaryklubben 
Dersom samtlige klubbmedlemmer er enige i det, kan også klubben organisere en samlet 
innbetaling fra medlemmene. Dette kan også gi skattefradrag dersom: 
  

Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og 11-sifret 
fødselsnummer. Før på klubbnavn og klubbnummer øverst på listen, eks. 
_____        Rotary klubb, klubbnr. _______ 
Ola Nordmann, fødselsnummer: __________ Betalt kr ______ 
Summer alle innbetalingene og angi totalt beløp for klubben 

Klubbkasserer innbetaler beløpet til bankkontonr. 1645.15.66524, Visma Services 
AS, Pb. 335, 1601 Fredrikstad.         

Merk innbetalingen med RF Annual Giving fra Rotaryklubb NN og påfør dato for 

overføring av beløpet.  

Etter at innbetalingen er foretatt, sendes listen med personopplysninger for alle 
medlemmer som er med på ordningen til: Visma Services AS v/Mona Laabak. 

NB Kravet for skattefritak er at innbetalingen pr medlem pr år er minimum kr 500,- 

10.5.6 Bidrag til TRF aksjonen «End Polio Now» 
Innbetaling til «End Polio Now!» er lik det som fremgår punktene ovenfor, men med den 
forskjellen at:  

Kontonummer skal være: 5082.06.72736 
Innbetalingen merkes: RF – End Polio Now! fra Rotaryklubb NN 

Reglene for innbetaling og for skattereduksjon er de samme 

10.5.7 Hvorledes kan vi kontrollere at bidragene våre er korrekt registrert TRF? 

Den enkelte bidragsyter som har registrert sine bidrag for skattefradrag, dvs. oppgitt 
persondata og bidratt gjennom NORFO, får skriftlig melding fra NORFO på nyåret i 

forbindelse med opplysninger til selvangivelsen. 

http://www.rotary.no/
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Dessuten har president og sekretær i hver klubb (når klubben er riktig registrert i systemet) 

tilgang til info gjennom ”Member access”. De kan søke på:  

- Club Activity  
o Contribution & Recognition Reports 

 Benefactors 
 Club Recognition Summary 
 EREY Eligibility  

o View SHARE & Polio Reports 
 Monthly Contribution Report - Past Year 
 Monthly Contribution Report - Current Year 
 Monthly Contribution Report - Interim Data  

 
Dersom innbetalinger til samme formål er innbetalt på flere måter (f eks avtalegiro og over 
Zürich), vil man bare finne summen i TRF oversikten. Dersom det dukker opp problemer med 
tilgang, – ta kontakt med leder for distriktets TRF komité.  

 
10.6 Paul Harris Fellow Recognition (PHF) 
En Rotaryklubb kan hedre en rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for sitt 
samfunnsgagnlige arbeid. Paul Harris Fellow (PHF) kan bare gis til enkeltpersoner, ikke 
organisasjoner eller bedrifter. Det er den lokale Rotaryklubb som sender en begrunnet 

søknad til Rotary International.  

PHF medaljen bestilles ved å fylle ut skjemaet TRF Global Contribution Form.  
Skjemaet kan en laste den ned fra Internett:  

 
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/123en_write.pdf 
 

Korrekt utfylt skjema skannes og sendes på e-post til kontoret i Zürich med kopi til distriktets TRF 

koordinator. Det kan ta fra 4 til 6 uker fra bestillingen er mottatt i Zurich til denne blir levert. 

En PHF koster 1000 USD, men tidligere bidrag til Annual Program Fund kan benyttes som betaling ved 

bestilling av utmerkelsen. Kontakt distriktets TRF-ansvarlig ved behov for oversikt over mulige 

tildelinger ut fra tidligere innbetalinger i APF. 

10.7 TRF seminar 
Det vil bli arrangert TRF seminar ut på høsten 2013. Tidspunkt er ikke endelig avklart og 
invitasjon vil bli sendt etter sommerferien. Det vil bli arrangert seminar både øst og vest i 
distriktet. Det er ønskelig at TRF ansvarlig / medlem av TRF komiteen / president / andre 
Rotary medlemmer deltar på seminaret.  
 
Seminarene er et egnet forum for å bli oppdatert når det gjelder Rotary Foundation saker og 
ha gode diskusjoner om denne viktige delen av Rotary. Dessuten er dette et forum for å finne 
samarbeidspartnere om større prosjekt. Det vil også bli gitt orientering om løpende og 
gjennomførte prosjekter. 

10.8 TRF komiteen 2013 – 2014 

TRF- ansvarlig (DRFC) Rune Bye 
Østhagvegen 17, 2380 Brumunddal 
Mob. 952 37901, e-post: drfc.2305@rotary.no  

VTT – ansvarlig: Sveinung Flem 
Nordåsvegen 3A, 6014 Ålesund 
Mob. 900 94510, e-post Sveinung@surofi.no 

Grant – kordinator Møre og Romsdal  
Kjell Høydal, Koldå 22, 6103 Volda 
Mob 901 90 381, e-post: kjell.hoydal@tussa.com 

Annunal giving, PolioPlus, Alumni  
Einar Øfsti  Nerkvernvegen 21, 2380 
Brumunddal Mob. 41337182, e-post: 
einaoe@online.no 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/123en_write.pdf
mailto:drfc.2305@rotary.no
mailto:Sveinung@surofi.no
mailto:einaoe@online.no
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Grant – koordinator Østlandet 
Åshild Lundgaard, Helsetvegen 211, 2840 Reinsvoll 
Mob.  908 50 872,  ashild.lundgaard@gmail.com 

 

11 Nye generasjoner, - «New Generations», - egen «aveny» i Rotary 
Nye generasjoner, eller «New Generations» er felles begrepet på en rekke program innenfor Rotarys 

arbeid for om sammen med ungdom. Ungdomsutvekslingen, både som ett års utveksling for skolegang 

i utlandet, sommerleirer for ungdom og Rotarys stipendieordninger, er de mest omfattende av Rotarys 

ungdomsprogram i Skandinavia så langt. RYLA, «Ungt entreprenørskap» og Handicamp er andre 

velkjente ungdomsprogram. Med satsingen på «New Generations» øker Rotary International sitt 

engasjement for og blant ungdom. Unge yrkesutøvere som deltar i Vocational Training Teams er ett 

område, et annet er studieutvekslingsprogram for ungdom mellom 20 – 24 år og mer aktiv støtte til 

opprettelse av Rotaract klubber. Foreløpig er Rotary i Norden i startfasen, men satsingen på New 

Generations vil øke kontakten med ungdomsaktiviteter og ungdomsprosjekt i tiden framover også her i 

Norge. 

11.1 Ungdomsutvekslingen 
Ungdomsutvekslingen er en del av Rotarys internasjonale tjeneste og har som mål å fremme forståelse 
mellom ulike land og kulturer. Ungdomsutveksling skjer gjennom camps eller 1 års skolegang på high 
school/videregående skole.  

11.1.1 Ett års utvekslingen 
Studentene på 1 års utvekslingen skal være mellom 16 og 18 år da de reiser ut. Studentene må 
godkjennes av en Rotaryklubb (sponsorklubb) og av DYEO i Rotary distriktet. Når en student reiser ut, 
kommer det samtidig en fra utlandet tilbake til oss. Sponsorklubben/utsenderklubben må stille som 
vertsklubb for studenten som kommer. Vanligvis er studenten fra det samme landet som klubben 
sender ut en ungdom til. 
 
Rotary International har innført sertifiseringsordning som omfatter alle som involveres i en utveksling, 
herunder vertsfamiliene, klubben og distriktet. Distrikter som ikke gjennomfører godkjent 
sertifiseringsordning, vil falle ut av Rotarys liste over utvekslingsdistrikter. Alle Rotary distriktene i Norge 
er godkjent og sertifisert. 
  
Aktuelle datoer: 
 

1. november Søknadsfrist for studenter til å levere søknad til klubben. 

5. november: Klubbens frist for å levere søknad til DYEO. 

1. desember: DYEO frist for å levere søknadene til Multidistriktet. 

 Hjemmesider:  For distriktet: http://www.rotaryutveksling.no 
   På landsbasis:  http://www.rotary.no 

11.1.2 Klubb rådgiver, sertifisering og skriftlig dokumentasjon 

 Avtale om 1års ungdomsutveksling 

 Håndbok for rådgiver og vertsfamilie med vedlegg.  
 Se: http://ungdomsutveksling.rotary.no/hovedside.html  

 Brev fra Hedmark fylkesskolekontor – samarbeid og rammer utveksling  

 Reisevirksomhet for studentene 
 http://www.rotaryutveksling.no/ 

mailto:ashild.lundgaard@gmail.com
http://www.rotaryutveksling.no/
http://www.rotary.no/
http://ungdomsutveksling.rotary.no/hovedside.html
http://www.rotaryutveksling.no/
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11.1.3 Klubbens aktivitet og ansvar 
Utveksling må settes på møteplanen på våren for å vedta studentutveksling kommende år og 
innlemme dette i klubbens budsjett. Klubbens ansvar og oppgaver vedr utvekslingen står fyldig 
beskrevet i "Håndbok for rådgiver og vertsfamilie".  

 
NB: Det er viktig at klubbene har kontinuitet i utvekslingsarbeidet, og de som jobber med 

ungdomsutveksling bør fungere i minst 3 år. 

11.1.4 Klubbens arbeid i forbindelse med studenter som skal reise ut 

 Markedsføre og informere om ungdomsutveksling. Vi anbefaler å henvende seg til både 
ungdomsskoler og videregående skoler. Plakater og infomateriell fås ved henvendelse til DYEO. 

 Behandle søknader og intervjue studenter og familie sammen med distriktet. 

 Invitere aktuelle studenter som skal ut (med foreldre), til møte i klubben før avreise 

 Invitere studenten til klubben etter hjemkomst for å fortelle om utvekslingsåret 

 Velge en rådgiver/kontaktperson for utreisende student som har kontakt med studenten før og 
under oppholdet i utlandet.  

 Økonomi: Utreisende student skal ha med seg klubbvimpler. Øvrige utgifter for klubben er knyttet 
til innkommende student.  

 Vedr økonomi, søknadsskjema, land å reise til samt ytterligere informasjon for utreisende 

student, viser vi til informasjon på hjemmesiden www.rotaryutveksling.no 

11.1.5 Klubbens arbeid i forbindelse med å ta i mot studenter til Norge 

 President og innkommende president skal signere "Avtale om 1 års ungdomsutveksling" 

 Klubben må skaffe og kvalitetssikre 3 vertsfamilier 

 Skaffe klubbrådgiver for studenten. Fortrinnsvis kvinnelig til jenter og mannlig til gutter 

 Skaffe skoleplass, det skal meldes fra til skolen innen 1. mars (siste frist ut juni) våren før 
studenter kommer. Dette gjelder også studenter som kommer i januar.  

 Rådgiver skal delta på PETS eller prePETS for å bli sertifisert; dvs. informert om oppgaver, 
rettigheter og plikter og signere på at regelverket blir fulgt. Håndbok for rådgiver og vertsfamilie 
er grunnlaget for sertifiseringen.  

 Rådgiver/klubbansvarlig skal sertifisere vertsfamilier og klubbpresident og andre i klubben som 
skal ha ansvar for studenter.   

 Rådgiver skal være klubbens kontaktperson og ha kontakt med skolen herunder informere 
skolen om Rotarys krav til skolegang, dvs. regler som for en ordinær norsk student og melde fra 
om endringer i vertsfamilie og når studenten er på Rotary arrangementer i skoletiden. Det er 
sendt brev til videregående skoler i Hedmark som grunnlag for bedre samarbeid mellom klubb og 
skole.  

 Rådgiver skal følge opp skolen og skolegangen. Skolegang er grunnlaget for hele oppholdet 

 Rådgiver skal være kontaktperson og støtte for vertsfamiliene. 

 Rådgiver skal ha ukentlig kontakt med studenten og invitere studenten til klubbmøtene, 
studentene er å betrakte som Rotary medlemmer. 

 Klubben sørger for skyss til og fra Rotary arrangementer i og utenfor distriktet.  

 Studenten skal holde foredrag om seg selv og hjemlandet sitt for klubben. Studenten bør si noen 
ord på hvert møte, på norsk, både for å lære språket og for å få god kontakt mellom student og 
klubb. President og rådgiver legger tilrette for dette.  

 NB: Klubbmedlemmene må invitere studenten med på ulike aktiviteter og hjembesøk da ideen 
bak utvekslingen er at studenten skal bli kjent med norsk kultur, levesett og næringsliv. 

 

Det henvises for øvrig til håndbok for rådgivere og vertsfamilier  

 

http://www.rotaryutveksling.no/
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11.1.6 Økonomiske forpliktelser ved å ta i mot utenlandske studenter 
Klubbens kostnader vedr. en student: kr.     

Lommepenger kr 800 per måned 9 600 

Språkkurs 2 500 

Skolemateriell 500 

Skyss og opphold Høstmøtet for studentene 3 000 

Skyss og opphold Holmenkolltreff 2 000 

Gaver til jul, bursdag, avreise 1 500 

Andre div utgifter til aktiviteter og integrering 1 000 

Totalt 20 100 

Tilskudd fra distriktet 4 000 

Netto utgift klubb 16 000 

 

Øvrige utgifter til Vinter-camp, og andre frivillige turer m.m. er ikke klubbens ansvar. Alle klubber som 
tar imot student får kr 4000 i tilskudd fra distriktet. 

11.2 Distriktets oppgaver 

 Informasjon til klubbene 

 Støtte klubbene i utvekslingsarbeidet 

 Intervjue studenter og familie sammen med klubb og behandle/videresende søknader 

 Informere og godkjenne utreisende studenter og deres familier 

 Sertifisere klubbrådgivere og klubbansvarlig  

 Delta/informere på PETS/Distriktssamling 

 Delta med program på Distriktskonferanse 

 Arrangere aktuelle samlinger og aktiviteter for studentene, både ”inbounds” og ”outbounds” 

 Delta på Multidistriktets samlinger og møter 

 Markedsføre og informere om ungdomsutveksling generelt 

11.3 Gangen i søknad for student som vil reise ut fra Norge 
 Søknad leveres Rotaryklubb innen 1. november 

 Intervju av student og foreldre gjennomføres av klubb og distrikt i november 

 Studenten oppgir ønsket landevalg 3 dager etter intervju 

 Klubb og DYEO avgjør om studenten godkjennes etter intervjuet.  

 Godkjent søknad klargjøres/signeres av klubb og distrikt og sendes Multidistriktets 
korrespondent som har kontakt med utlandet innen 1. desember 

 Januar/februar: landevalg er klart og student og klubb blir informert 

 Mars – mai: eksakt sted, klubb, vertsfamilie og skole i utlandet blir avgjort og Guarantee Form 
sendes til student og er grunnlag for oppholdstillatelse i utlandet, og studenten tar kontakt med 
ambassade for å søke visum/oppholdstillatelse.  

 April: distriktet avholder ambassadørsamling for studenter og foreldre 

 Juni: Multidistriktet holder obligatorisk informasjonsmøte for student og foreldre.  

 Utreise i juli – august.  

11.4 Kontaktpersoner for ett årsutvekslingen 
Bente Akre, Nord-Odal Leder av utvekslingskomitè /DYEO tlf.952 34 788 

Nedre Halmhaugv 3, 2120 Sagstua e-post: dyeo.2305@rotary.no.   
 
 
 

mailto:dyeo.2305@rotary.no.
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Jan Petter Torgersrud, Kongsvinger Rk tlf 970 72 900 

Græsberget, 2218 Lunderseter 
 

e-post: jan-petter.torgersrudatnettfokus.no. 

Sissel Skyltbekk, Mesna Rk tlf 926 19 319 

Bratta 19, 2611 Lillehammer e-post: agoo.2305@rotary.no   

11.5 Sommerleire – «Camps» - «short term» 
Rotary inviterer hvert år ungdom fra hele verden til sommerleire/camps. Tilbudet er i utgangspunktet 
åpent for alle mellom 15 og 25 år, men se aldersgrenser for hver camp. Rotary  i Norge får hvert år 
invitasjoner til å sende en deltaker til hver camp. Sommerleirene varer i to uker og de aller fleste er 

gratis. Deltakerne betaler selv reise, forsikring og lommepenger. 
Camps er ikke språkreiser og engelsk er fellesspråket på campene, med noen få unntak. Det er 
samvær med unge mennesker fra andre land og kulturer som er det viktigste, ikke nødvendigvis hvor 
en drar, så derfor bør studentene tenke på alternativer dersom den turen på første prioritet skulle vært 
fulltegnet. 
 
Tilbudet om camps finner du på: http://rotary.no/innhold/332/camps-roundtrips  
 
Søknadsfristen for den enkelte camp varierer, men turene er populære og invitasjonene sendes til flere 
land enn der er plasser på hver camp, så det gjelder å være tidlig ute. 
Søknaden attesteres av en rotaryklubb men medfører ikke utgifter for klubben. Søknadsskjema i 3 
eksemplarer skal sendes til John Stennes etter at rotaryklubben har signert søknaden. Vær nøye med 
å fylle ut alle sider i søknadsskjemaet.  
 
Studenten betaler et formidlingsgebyr på kr 1000.- når den har fått bekreftet at den har plass. Turene 
fordeles etter beste evne. Det tas hensyn til jevn fordeling pr. distrikt, alder og kjønn. Anbefal søkerne å 

ta i mot de tilbud som de får, - de får uansett en spennende opplevelse. 
 
Kontaktpersoner for camps:  

John Stennes, Hareid RK tlf 908 21 593 
adr. Torsenvegen 3, 6063 Hjørungavåg e-post: John@Stennes.net 
 
Bente Akre, Nord-Odal RK, Leder av utvekslingskomitè /DYEO  
Nedre Halmhaugv 3, 2120 Sagstua 

tlf. 952 34 788 
e-post: dyeo.2305@rotary.no 

11.6 RYLA, - Rotary Youth Leadership Award 
RYLA arrangeres av Rotary, og er et lederutviklingsseminar for unge ledere og unge med 
lederambisjoner. Dette er en fantastisk mulighet for Rotary til å få kontakt med og bli kjent i en 
aldersgruppe vi normalt ikke har kontakt med. RYLA egner seg også godt for samarbeid med Rotaract, 
de henvender seg til samme aldersgruppe, mange muligheter for positiv synergi. 
 
Målgruppen er unge mennesker som har interesse for å lære mer om ledelse. Aldersgruppe 
hovedsakelig 20 – 30 år, men dette kan variere noe. Deltakerne kan allerede være leder, ha ambisjoner 
om å bli leder eller bare være nysgjerrig på temaet. De kan være i jobb, studere eller være engasjert på 
annen måte. Spredning i alder og bakgrunn skaper dynamikk og spennende diskusjoner, og gir større 
utbytte til alle som deltar. 
 
Det arrangeres RYLA flere steder i Norge, de fleste distrikter har dette på programmet. Se: www.ryla.no 
for en oversikt over de ulike RYLA arrangementene i Norge og for mer informasjon om det enkelte 
arrangement. RYLA gjennomføres typisk som et 2-3 dagers seminar, hvor deltakerne bor sammen og 
er sammen om både faglige og sosiale aktiviteter i denne tiden. Den faglige siden omfatter som regel 
foredrag, diskusjoner og gruppearbeid, hvor en tar opp aktuelle og spennende problemstillinger en 
møter som leder. Som regel en god blanding av noen teoretiske emner og noen mer erfaringsbaserte 
innlegg.  Innlederne er som regel en kombinasjon av folk fra høyskole/universitet, konsulenter og aktive 
leder fra næringslivet  

mailto:jan-petter.torgersrud@nettfokus.no
mailto:agoo.2305@rotary.no
http://rotary.no/innhold/332/camps-roundtrips
mailto:dyeo.2305@rotary.no
http://www.ryla.no/
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Deltakelse på RYLA er gratis for deltakerne. Det normale er at kostnadene dekkes av lokale Rotary-
klubber og våre sponsorer, eventuelt arbeidsgiver. Finansieringen kan variere noe fra arrangement til 
arrangement. I D-2305 har vi to årlige RYLA arrangement: 
 
RYLA for Møre og Romsdal  
Arrangeres medio oktober og Aalesund RK er ansvarlig for arrangementet. Starter torsdag kl 18:00 og 
varer til lørdag kl 16:00. Fast arrangementsted er Quality Ulstein Hotel. 
Kontaktperson Rolf Klock, tlf 905 37 898, e-post: ryla.2305@rotary.no 

 
RYLA for Hedmark og Oppland 
Arrangeres i mars og Hunn/Gjøvik RK er ansvarlig for arrangementet. Starter fredag kl 09:00 og varer 
til søndag kl 13:00. Fast arrangementsted er Gjøvik Vandrehjem Hovdetun/Gjøvik videregående skole. 
Kontaktperson Tore Wien, tlf 917 91 469, e-post: torwie@hotmail.no 

11.7 Ungt entreprenørskap 

 Ungt Entreprenørskap organiserer etablering og gjennomføring av elevbedrifter  
i ungdomsskolen, ungdombedrifter i videregående skole, og studentbedrifter i høyskole og 
universitet 

 Bedriftene etableres, utvikles og avvikles i løpet av et skoleår. 

 Bedriftene skal ha en mentor som kommer utenfra skoleverket og som forutsettes å ha 
erfaringer fra næringsvirksomhet som bedriftene kan dra nytte av 

 Det arrangeres hvert å fylkesvise og nasjonale konnkurranser hvor bedriftene konkurrere om 
mange forskjellige priser, til disse konkurransene trenger en jurymedlemmer 

 Kontaktperson Vest: Rolf Klock, tlf.: 905 37898, e-post: ryla.2305@rotary.no  

 Kontaktperson Øst:: Kontaktperson Tore Wien, tlf 917 91 469, e-post: torwie@hotmail.no 

11.7.1 Rotarianere som mentorer 
Flere rotaryklubber i distriktet har engasjert seg i Ungt Entreprenørskap og i lokale ungdomsbedrifter 

ved at rotarianere har fungert som mentorer. 

Dette har vist seg å være et vellykket samarbeid både for mentor, ungdomsbedriften, Ungt 

Entreprenørskap og Rotary. Det er derfor ønskelig å få flere rotarianere til å engasjere seg som 

mentorer 

11.7.2 Mentor er viktig og nyttig støttespiller i de ulike fasene og kan: 

 Bistå med klargjørende og utfordrene spørsmål, som får ungdom til å sette mål og ha fokus 

 Være med på å diskutere forretningsideen, kundegrupper og salgskanaler 

 Veilede under produktutvikling og produksjon 

 Være døråpner og behjelpelig med å finne de rette kontakter, samt gi råd om hvordan 
ungdommen skal forholde seg til kontaktene 

 Støtte opp, inspirere, motivere og bidra til å gi ungdommene en positiv opplevelse av at det 
lønner seg å anstrenge seg 

 Overlate til ungdommene å ta initiativ og fatte beslutninger, men coache dem gjennom 
prosessen i den grad det er behov for det 

11.7.3 Rotarianere som jurymedlemmer 
Flere rotarianere har vært med som jurymedlemmer i de regionale konkurransene. Fylkesmesse er 

ordet UE bruker på disse, i Hedmark og Oppland er dette slått sammen til en messe - Innlandsmessa. 

Det er fylkesorganisasjonene til UE som arrangerer fylkesmessene og som setter sammen de ulike 

juryene. Typisk konkurreres det innen10-12 ulike områder, hovedkonkurransen er beste bedrift, andre 

konkurranser kan være beste web-side, beste brosjyre, mest innovative produkt, beste forretningsplan 

osv. 

mailto:ryla.2305@rotary.no
mailto:torwie@hotmail.no
mailto:ryla.2305@rotary.no
mailto:torwie@hotmail.no
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11.7.4 Rotary pris for Etikk og samfunnsansvar 

Aalesund RK har etablert en pris for Etikk og Sammfunnsansvar som deles ut i forbindelse med 
Fylkesmessen for Studentbedrifter i Møre og Romsdal, klubben stiller med jurymedlemmer og 
prispenger på kr 3.000. Prisen inngår da som en av konkurransene ved denne fylkesmessen. Temaene 
som prisen omfatter er:  
• Menneskerettigheter 
• Arbeidsforhold 
• Miljø 
• Hederlig virksomhet/Anti korrupsjon 
• Samfunnsengasjement og -utvikling  
Juryen baserer tildelingen på en gjennomgang av bedriftenes forretningsplaner og et intervju med de 
mest aktuelle bedriftene. Juryen grunngir sin vurdering og prisen deles ut av presidenten i Aalesund RK 
under fylkesmessen, en bedrift premieres og de to får hederlig omtale. 

11.7.5 Hvorfor bør rotarianere engasjere seg i Ungt Entreprenørskap? 
For Rotary er arbeid rettet mot ungdom viktig. Vi har allerede flere aktiviteter: Ungdomsutveksling, 

Round Trips, RYLA og GSE. Som mentor i en ungdomsbedrift etablerer du et samarbeid som strekker 

seg over flere måneder. Som jurymedlem møter du de samme ungdommene over en mer konsentrert 

periode, men får et spennende innblikk i deres tanker og engasjement knyttet til bedriftene de har vært 

med å staret. Det gir deg og Rotary en mulighet til å komme i kontakt med ungdom på en helt spesiell 

måte. 

Yrkestjenesten er Rotarys fundament. Gjennom å være mentor for ungdomsbedrifter eller jurymedlem 
ved fylkesmessen får du muligheten til å fremføre Rotarys prinsipper om yrkesetikk, kameratskap over 
yrkesgrensene og forståelse for forskjellige yrkers betydning. 

11.8 Rotaract 
Rotaract ble startet som et eget ungdomsprogram i regi av Rotary International i 1968 og har nå vokst 
til å bli en egen global serviceorganisasjon for og av yngre mennesker i alderen 18 – 30 år som deler 
Rotarys grunnleggende verdier. Rotaract er representert i mer enn 170 land med i alt 8 400 lokale 
klubber.  RI president for 2013 -2014 oppfordrer de lokale Rotaryklubbene til å samarbeide med 
Rotaract, spesielt innenfor programmet New Generations, men også  i lokale og globale 
samfunnsprosjekter. Innenfor Distrikt 2305 er det for tiden to lokale Rotaractklubber, en i Lillehammer 
og Borgund Rotaract i Ålesund. Rotaryklubbene i distriktet oppfordres til kontakt og samarbeid med 
Rotaract. Mer om Rotaract finner du på side 63 i Norsk Rotary Håndbok. 

11.9 Norsk Rotarys Ungdoms- og Tiltaksfond 
Norsk Rotarys Ungdoms og tiltaksfond er etablert av de norske Rotarydistrikt og administreres av 
Norsk Rotary Forum, NORFO. Formålet med fondet er å stimulere til ungdomsaktiviteter i tråd med 
Rotarys grunnleggende verdier og strategiske mål gjennom å yte økonomiske bidrag til nasjonale og 
internasjonale prosjekter. Fondet kan også yte støtte til prosjekter som klubber og/eller distrikter 
engasjerer seg i i forbindelse med ungdomsarbeid. Forutsetningen for støtte fra fondet, er at en klubb 
eller et distrikt selv bidrar med betydelig innsats som en del av finansiering av prosjektet. Vedtektene 
for Norsk Rotarys Ungdoms og tiltaksfond er gjengitt i Norsk Rotary Håndbok side 57. 

11.10 Georgia Rotary Student Program, GRPS 
Rotarianere i staten Georgia i USA etablerte etter 2. verdenskrig en stipendieordning for studenter 

mellom 18 – 24 år, for å studerer ved et college eller et universitet i staten Georgia. Programmet er et 

ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Hvert år deles det ut stipendier til ca 

90 studenter fra hele verden. Stipendiene dekker alle studieavgifter, bøker og oppholdsutgifter på 

studiestedet. Mange norske ungdommer har hatt glede av disse stipendiene. Nærmere opplysninger 

finnes på side 60 i Norsk Rotary Håndbok. 
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12 Organisasjonskart for Distrikt 2305 
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13 Distriktsorganisasjonen 2013 – 2014 
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Fra Rotarys kontor i Zurich er vi oppfordret til å dele disse lenkene 
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14 Rotarys viktigste globale kampanje er fremdeles kampen mot polio 
Les mer om denne kampanjen på: http://rotary.org/RIdocuments/en_pdf/polioplus_fact_sheet_en.pdf  

 

 


