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Innkommende presidents møte
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Planer og mål for 2020/2021
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President Elect Rotary International – Holger Knaack

• Medlem av Herzogtum 
Lauenburg-Mölln 
Rotaryklubb, Tyskland

• Medlem siden 1992

• Kasserer, leder av 
ulike komiteer

• Council of Legislation, 
zone coordinator og 
distriktsguvernør

• CEO i Knaack 
Enterprises, 
familiebedrift 
gjennom 125 år
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Tema Rotaryåret 2020/2021
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RI-presidentens hovedmål
1. RI trenger hjelp ute i dstriktene for å lage nye, innovative klubbmodeller. I tillegg

ønsker RI hjelp til å utvide vår rekkevidde ved å skape en satelittklubb og forme en
kommunebasert Rotaract klubb. Ønsker vekst i Rotary.

2. Hver klubb må holde et strategisk møte årlig og spørre seg selv: Hvordan ser vår
klubb ut om 5 år og hvilke tiltak må vi ha for å oppnå målet?

3. Velg nye klubbmedlemmer med omhu. Pass på at vedkommende er en god match til
din klubb og at klubben møter deres forventinger. Engasjer og ta vare på de nye
medlemmene. Det er ingen feil alder for å bli en rotarianer.
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RI-presidentens mål fortsetter
4. Fortsett innsatsen for End Polio ved å donere til End Polio Now og ved å markere 

verdens Poliodag 24. oktober. Vi må innfri vårt løfte om en poliofri verden!

5. Ønsker flere kvinner med i ledelsen i RI

6. Ønsker Rotaractere inn i distriktenes komiteer
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Distriktsguvernør Ine Barlie (DGE D2260)

• Medlem i Kolbotn 
Rotaryklubb fra 2001

• President

• Fysioterapeut, diplomtrener, 
landslagstrener i Norge og 
Sverige

• Norgesmester x 18

• Verdensmester x 2
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Døråpner - muligheter
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Synonymer til «MULIGHETER»

• Forventning

• Valg

• Tillit

• Forslag

• Tilbud

• Anledning

• Fordel

• Sjanse

• Åpning

• Øyeblikk
«Rotary 
åpner 
muligheter 
og dører»



10

Distriktets mål for 2020/2021

1. En Rotaract klubb

2. To nye klubber (øke medlemstallet og ta vare på de vi 
har!)

3. Involere Rotaractere i komiteer i distriktet

4. Rotary business network nord i distriktet

5. En utvekslingsstudent i hvert område

6. Visjon: 100 USD til sammen pr. medlem til TRF/andre 
fond
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SKRK – visjon og mål 2020/2021
I Rotarys ånd gjøre en innsats for samfunnet lokalt og internasjonalt, og 

utvikle vennskap gjennom yrkesmessig og samfunnsrelatert kunnskap

Klubbens langsiktige mål:

1. Opprettholde og om mulig øke medlemstallet 

2. Gjennomføre minst ett lokalt, synlig, inntekstgivende prosjekt og ett internasjonalt 
prosjekt

3. Kr. 250,- pr. medlem pr. år + bidrag fra enkeltmedlemmer til TRF
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Medlemsutvikling gjennom komiteene – mål 2020/2021
Klubbkomiteen (den gamle programkomiteen og kameratskapskomiteen) 

- Herman

Formål: Sikre effektiv drift av klubben, sørge for godt program og styrke fellesskapet 
gjennom sosiale begivenheter

Arrangere sosiale
arrangementer

• Torskeaften

• Julemøte

• Presidentskifte

• Bistå jubileumskomiteen 
med å arrangere 24.10.

• Rakfisklag

Lage møteprogram

• Lage møtevertlister

• Kjøpe inn kaffe/te til 
møtene

• Leie lokaler til møtene

• Invitere foredragsholdere

• Vinlotteri
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Medlemsutvikling gjennom komiteene – mål 2020/2021

Profileringskomiteen (tidl. YRK) - Stein
Formål: Sikre at Rotary er et attraktivt nettverk slik at medlemstallet opprettholdes; 

ta vare på medlemmer og sikre rekruttering

• Lage en kommunikasjonsplan
– hvordan skal vår klubb kommunisere internt?

• hvordan vi skal sikre god kommunikasjon mellom medlemmene? Via e-post?
– viktig for å beholde medlemmer

– hvordan skal vår klubb kommunisere eksternt?

• Hvordan skal omverdenen se på oss? Skal vi ta i bruk sosiale medier?

• hvordan skal vi markedsføre våre prosjekter? 
– Viktig for hvordan vi skal skaffe nye medlemmer, forsterker vårt omdømme

– hvordan sikre bildemateriale, medieoppslag, presentasjoner mm for ettertiden

Viktig at klubben er enig i hvordan disse tingene skal gjøres

Planen skal være en støtte for klubbens arbeide fremover
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Medlemsutvikling gjennom komiteene – mål 2020/2021

Profileringskomiteen forts.

• (Re-)etablere fadderordningen

• Arrangere ett eller flere rekrutteringsmøter

• Skrive ukebrev/referater

• Webansvarlig

• Mediakontakt, avisoppslag

• Ungdomstjenesten

• Finne RYLA-deltaker
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Medlemsutvikling gjennom komiteene – mål 2020/2021

Prosjektkomiteen (tidl. samf.prosjekt- og internasj. komite) 
– Jorunn

Formål: Sikre at klubben gjennomfører samfunnsnyttige prosjekter og bidrar til 
humanitært arbeid

• Dugnad i sansehagen, gjerne med beboer- og pårørendekaffe

• Få en tidlig avklaring på om det igjen blir juletreaksjon

• Videreføre refleksprosjektet

• Deltagelse i Klimagruppen

• Markere EndPolio 24. oktober

• Hyggekveld på Skedsmotun

• Gi innspill til profileringskomiteen på profilering av prosjektene
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Medlemsutvikling gjennom komiteene – mål 2020/2021

Geoparkkomiteen – Rolf
Komiteen videreføres fra foregående Rotaryår

Formål: Ferdigstille Steinhuset

• Ferdigstille Steinhuset

• Arrangere dugnader i Geoparken

• Arrangere «Geologiens dag» i Geoparken

• Ivareta kommunikasjon med kontaktperson i kommunen

• Holde klubben oppdatert om fremdrift og økonomi

• Gi innspill til Profileringskomiteen på profilering av Steinhuset/Geoparken
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Medlemsutvikling gjennom komiteene – mål 2020/2021

Jubileumskomiteen – Monique
Jubileumskomiteen videreføres fra foregående Rotaryår, avsluttes etter 24.10

Formål: Sikre en verdig markering av klubbens 50- årsjubileum

• Arrangere jubileumsarrangementet 24.10.  

• Evt. andre markeringer i jubileumsåret

• Gi innspill til profileringskomiteen på profilering av jubileet

Klubbkomiteen bistår med jubileumsfeiringen
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Noen viktige oppgaver i 2020/2021

• Klubbens jubileum 24.10.

• Steinhuset

• Refleksprosjektet

• Kommunikasjonsplan

• Øke kunnskapen om TRF, utrydding av polio og markere 
EndPolio 24.10.

• Klimagruppen
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Viktig tema til diskusjon på klubbmøte

Trivsel og medlemsutvikling

– Hva kjennetegner vår klubb?

– Hvilke tradisjoner skal klubben ta vare på?

– Hvilke elementer i vår klubb er viktige for at vi skal 
trives/beholde medlemmer?

– Hvordan ser vår klubb ut om 5 år?  
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Styret og komitemedlemmene
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Til slutt:

Ønsker alle et godt rotaryår

hvor vi

• tar vare på de gode tradisjonene til SKRK

• og samtidig viser endringsvilje

og

• 4-spørsmålsprøven er førende for all vår gjøren og laden

• alle tar ansvar for klubbens fremtid og at det vi gjør er til alles beste
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Spørsmål og kommentarer?

Takk for oppmerksomheten!


