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Ove, Ine, Maik-Aage  og Ayna



Rotarys visjon

• “Sammen ser vi en verden der mennesker forenes og
iverksetter tiltak for å skape varig endring– over 
hele kloden, i samfunnene våre og i oss selv."

Årets tema:



ROTARY

• R otasjon

• O msorg

• T eam

• A ksjon

• R apport

• Y rke

Hva står ordet TEAM for ?
• Together

• Everyone

• Achieves

• More



Rotarys kjerneverdier og idrettens verdier

• Service

• Fellesskap/kameratskap 

(Fellowship)

• Mangfold (Diversity)

• Integritet (Integrity)

• Ledelse (Leadership)

• Idrettsglede

• Fellesskap

• Ærlighet

• Positiv påvirkning på helse

• Frivillighet

• Demokrati

• Lojalitet

• Likeverd



Hvorfor klarer enkelte miljøer å skape nye 

vinnere igjen og igjen?



RI - distrikter - klubber

• 1,2 millioner medlemmer

• Rundt 530 distrikter i verden

• 33 000 klubber i over 230 land

• 6 distrikter i Norge

• Underkant av 10 000 

medlemmer

• Distrikt 2260 46 klubber, ca

1560 medlemmer, 8 områder

• Kong Harald er æresguvernør

for de norske Rotary-

distriktene

DG i Norge 2020 - 2021

Roald Fiksdal 2305, Ine Barlie 2260, Terje Gaarden 2275, 

Berit Reppesgård 2290, Jostein Osnes 2250 og Inger-Marie 

Schytte Blix 2310 

1. RI

2.Distrikter

Soner

NORFO

3. Klubber



Kameratskap
• Vennskap, trivsel og godt miljø er limet i enhver klubb

• Vennskap over landegrenser - Utvekslingsstudenter

• Få med flere i klubben – øke medlemstallet

• Rotary business  network (lettere å få med ynge medlemmer? Ta 

de med på disse møtene)

• Interessante foredrag interne og eksterne, samtaler og diskusjoner

• Engasjement spesielt for lokale prosjekter/dugnader

• Sosiale aktiviteter styrker fellesskapet

• Fellowship (felles interesser: f.eks motorsykler, golf, vin, øl, 

international travel og hosting, maraton)

• «Gratis» mentorer i klubben (tips, råd, veiledning) 



Kapital
• TRF (The Rotary Foundation) er banken vår

• Prosjekter

• Søke om økonomisk støtte (grants), ta kontakt  med TRF ansvarlig 

Rune Magnussen, Nannestad RK. Muligheter som finnes.

• End Polio now (søker om TV aksjon)

• Vi hjelper rundt i hele verden ved å bidra til fellesskapet

• Ønsket er at alle gir 100 US dollar, at alle klubber og medlemmer 

øker sin innbetaling (medlemsavgift, vinlotteri-penger, grasrotandel 

oa)  



Nå 7 fokusområder

• FRED OG KONFLIKT FOREBYGGING / LØSNING

• SYKDOMSFOREBYGGING OG BEHANDLING

• VANN OG SANITÆR

• BARNE-OG MØDREHELSE

• GRUNNUTDANNING OG LESEFERDIGHET

• ØKONOMI- OG SAMFUNNSUTVIKLING

• MILJØ (NYTT I ÅR)



Kunnskap og kompetanseheving
• Økt kunnskap skaper økt forståelse og glede

• Bruk egne medlemmer og andre i 

organisasjonen til å snakke om f.eks

medlemsutvikling, ungdomsutveksling, TRF, 

Fellowships, Rotary business network, 

prosjekter m.m

• Rotaryskolen

• RLI (Rotary Leader Institute)

• RYLA (Rotary Youth Leaderaward, 

lederutdannelse for unge mennesker)

• My Rotary (learning center)



Kommunikasjon
• My Rotary

• Medlemsmøter

• Digitale møter

• Mailer, nyhetsbrev

• Sosiale aktiviteter

• Sosiale medier

• Månedsbrev

• D 2260 nettside

• Klubbenes nettside

• Telefonsamtale

• Bruk lokalpressen

Learning center, brand center, Rotary

club central m.m



Kreativitet

• Stor fleksibilitet nå :

• Ikke fremmøte plikt

• Antall møter per mnd

• Familiemedlemskap

• Frokostklubb/Lunsjklubb, satelittklubb, e-klubb m.m

• Verdens største rotaryklubb i Pakistan



Klar strategi 

• MÅL

• Strategi 

• Taktikk/handlingsplan:

HVA - HVORDAN - HVORFOR 

• Fokus  



Distriktets hovedmål for året 2020-2021

1. Øke medlemstallet og samtidig ta godt vare på de medlemmene vi har

2. Øke innbetalingen til TRF

3. 1 utviklingsstudent i hvert område fra høsten 2021 (8 studenter)



4 spørsmålsprøven pluss 1

1. Er det sant?

2. Er det rettferdig ovenfor alle det angår?

3. Vil det skape forståelse og vennskap?

4. Vil det være til det beste for alle det angår?

5. ER DET GØY ??

Lykke til videre i VÅRT rotaryår alle sammen ! Stå på !



Kontaktinfo
• Mail: i-barlie@online.no Midtveismøte for 

presidentene: 14. januar 2021

• Tlf: 911 74 401

• AG i ditt område

• Facebook gruppe for presidentene («Presidenter distrikt 2260 rotaryåret
2020-2021»)

• Bruk distriktets hjemmeside

• Bruk håndboka på distriktets hjemmeside 

• Bruk «My Rotary» og les «Rotary Norden»

• Møteplan ligger på nettsiden til distriktet

• Ta kontakt og bruk oss, vi vil gjerne hjelpe !

mailto:i-barlie@online.no


Distriktsorganisasjonen 2020-2021
• Ledelsen: IPDG Jutta Bachmann, DG Ine Barlie, DGE Lars Borgestrand og DGN Hans 

Christian Kihl 

• Distriktsadministrasjonen: sekretær Hilde Thømte, kasserer Per Sverre Skjelsbæk

• 8 Assisterende Guvernører (AG): omr A: Arne S.R Nielsen (Skjeberg RK), omr B: Finn-

Olaf  Berg (Onsøy RK), omr C: Bjørn Borge (Jeløy RK), omr D: Konrad Bjoner 

(Rakkestad RK), omr E: Per-Einar Brustad (Ås RK), omr F: Dag Hadberg Johansen 

(Gjersjøen RK), omr G: Atle Stavrem (Sagdalen RK), omr H: Geir Anda (Nannestad 

RK)

• Komiteledere: District Trainer Gro Holt, Medlemsutvikling: Sean Armana (Jeløy RK), 

Ungdomsprogram: Kristin Samuelsen (Rygge RK), TRF: Rune Magnussen 

(Nannestad RK), Samfunnstjeneste: Jutta Bachmann (Nesodden), Kommunikasjon og 

PR: Arne S.R Nielsen (Skjeberg RK), RLI: Elsa Nysveen (Årnes RK), Club visioning: 

Marit Liv Solbjørg (Nittedal RK), Rotary Business Network: Hans Christian Kihl (Råde 

RK), Rotary Fellowships: Rolf Mikkelsen (Borge RK), RYLA: Britt Heidi Berger 

(Gjersjøen RK)

•



TRF
• District Grant - Distrikts 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 PolioPlus eller 
til å delta i et ”Global Grant”. Distriktet forvalter og utbetaler midler til å støtte distrikt- og klubb 
sponsede aktiviteter, inkludert yrkesopplæringsteam (VTT), stipender og humanitære prosjekter, 
forutsatt at de er i tråd med TRFs misjon/formål.

• GLOBAL GRANT - GLOBALT TILSKUDD

• 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. Disse tilskudd 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. Klubber og distrikter kan enten lage egne Global Grant prosjekter 
eller være sponsor for et sammensatt prosjekt (packaged grant). Et sammensatt prosjekt utvikles av 
Rotary sammen med sine strategiske partnere.



Forts TRF 
• KLUBB- OG DISTRIKTSUTVIKLED GLOBALE TILSKUDD

• Disse krever et minimum tilskudd fra verdensfondet (The World Fund(WF)) på
$ 15.000, og et prosjektbudsjett på minst $ 30.000. Bidraget fra WF forutsetter enten et 100 
prosent tilsvarende tilskudd av DDF midler fra distriktet eller et
50 prosent tilskudd av kontante bidrag. Global Grant må være sponset av to klubber eller 
distrikter; en vertskapsklubb i det landet der aktiviteten finner sted og en internasjonal partner 
utenfor landet.

• Når en planlegger et prosjekt bør det gjennomføres en grundig behovsvurdering som utforsker de 
presserende behov der prosjektet skal gjennomføres. Dette bør gjøres sammen med den lokale 
klubben og tilgjengelige lokale ressurspersoner.

• PACKAGED GRANT - SAMMENSATTE GLOBALE TILSKUDD

• Disse er utviklet av Rotary 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 prosent av midlene, og rotarianere gjennomfører 
prosjekter. Mulighetene for sammensatte globale prosjekter kunngjøres på nettet ettersom de blir 
tilgjengelige.

•


