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Hvordan kan distriktskomiteen  
støtte klubbene? 

• Basert på Klubbenes Planer og Mål (KPM) lages en oversikt 
over prosjekter, se Distriktets hjemmeside 

– Internasjonale prosjekter (ca 35 ulike) 

– Nasjonale prosjekter      (ca 20) 

– Lokale prosjekter       (ca 150) 

• KPM-en bør vise hvilke klubber som samarbeider om 
prosjektet, og om flere klubber ønskes velkommen 

• Samfunnskomiteen vil også formidle informasjon om 
prosjektmuligheter fra RI og fra klubber ute som søker 
partnere til aktuelle prosjekter 

 

 

 



 

Samarbeid mellom klubber 

• Ta kontakt med klubber om samarbeid 

– Prosjektoversiktene er et hjelpemiddel 

• Bruk AG-ene til å etablere samarbeid mellom klubbene 

– Utarbeidelse av forslag til større prosjekter kan 
organiseres som en gruppe under AG. Forslagene legges 
frem for klubbene til godkjenning 

– Fin mulighet for klubber uten prosjekter til å komme med 

– Får hjelp og råd om organisering og finansiering av større 
prosjekter 



 

Ressurspersoner kan gi råd om 
gjennomføring av prosjekter 

 Leder Samfunnsprosjektkomiteen  

– Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset RK  hekjell@online.no

               Mob:    900 27 710 

 Helse og sult 

– Mohasina Syed, Lørenskog Vest RK    mohasina.syed@nvh.no  

 Lese- og skriveopplæring 

– Rolf Theil, Nittedal RK        rolf.theil@iln.uio.no  

 Rent vann 

– Bjørn Lunde, Kolbotn RK           lundebj@start.no   

 Miljø og klima 

– Henry Kjell Johansen    www.climategroup.no  
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Miljø-og klimaprosjekter 
Nytt fokusområde 

 9 klubber i område G og H er med i 
Romerike Klimagruppe under AG  

– Utarbeider prosjekter for klubbene  
og bidrar til å gjennomføre: 
• Klimakonferanser og seminarer  
• Grønt Flagg-prosjekter i skoler 
• Solcellestrøm til landsby 

― Mer info på www.climategroup.no  
 

• Distriktskonferansen 2012 vil ha klimaprosjekter og Rotary 
som et hovedtema 
– Kjente innledere 
– Aktuelle rotaryprosjekter 

 

http://www.climategroup.no/


 

Prosjektideer fra Rotary 

 Distriktets hjemmeside http://d2260.rotary.no,  
– Under Samfunnsprosjekter listes klubbenes internasjonale, 

nasjonale og lokale prosjekter.  

 www.rotary.org  omtaler mange interessante prosjekter 
og gir praktiske råd og eksempler på best practices 
– Under fanen Service and Fellowships gis informasjon om hvordan 

man kan organisere prosjekter 

– Fanen Project Resources gir råd om gjennomføring  

– Der fins ProjectLINK, en søkbar database som gir oversikt over 
klubb- og distriktsprosjekter i aktuelle samarbeidsland som søker 
støtte og partnere 
  

Lykke til med å skape engasjerende prosjekter  
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