Rotary Distrikt 2260
President Elect Training Seminar (PETS)
Fredag 15.mars 2013

16.30

1. Velkommen til møtet v/DG Jan Eddie
Tinlund
2. Rotaryåret 2013 – 2014
v/DGE Elsa M. Nysveen
Utfordringer for året
Mål og strategier for Distrikt 2260
Klubbens planer og mål (KPM)

Spørsmålsrunde
Samarbeid mellom klubbene
Hva gjøres på tvers?
8 klubber i Østfold sender ungd. På
Tall Ship Races
AG-samling med området for å diskutere
klubbene imellom og skape ideer for
hvordan man kan utvikle klubbene
1730

Tenke det store samarbeidet i omr.
og få det forankret ned i klubbene
Besøksmøter mellom klubbene ila
halvåret må avtales på våren før
programmet for høsten er satt

Klubbpresident – hva skal jeg gjøre for
Rotary i «mitt» år? v/ Lena Mjerskaug

PowerPoint til Lena kommer på nett
Familie prioriteres først - så kommer
Rotary..
Koll kommer først når den er ferdig

Vi kan gagne andre,
klubbene har egne prosjekter lokalt
Rotary Foundation
Utvikle ledere

Les MOP på nett.
KPM
Medlemstallene må være prioritert
Gode råd:
Presidenten er drivkraft, men trenger
gode hjelpere
Motiverende lederskap gir økt trivsel

Klubbpresidentens plikter er definert
ved regelverket
Hvis alle overholder alle frister,
er det lettere å jobbe i distriktet

Lena-råd:
Sett få, klare og oppnåelige mål..

Klubb-programmet
Presidenten må starte å initiere NÅ!
Hver mnd er det nytt tema- bruk det!
f.eks august har medlemsutvikling
Nye generasjoner i sept osv..

Komite - styremøter
Bør holdes ofte nok, inspirerende
få med de "riktige" menneskene
som komiteledere.
Agenda/referater er viktige
Club Assembly
Hvert halvår
Økonomisk status, Valg, Komitereferater

18.30
18.50

Forfriskninger
Kalender for Rotaryåret 2013 – 2014
Gjennomgang med Elsa
GSE I mai i år
28.august og 4.sept
21. og 22. September
Datoene er med forbehold - ikke
Konferansen!
Godteposen»
Slips/Tørkle og pins utdelt
Film med Rotary Internasjonal General
Secretary John Hewko

KLUBBTRADISJONER MÅ
HOLDES!
Bruk Klassifikasjonene i klubben for
å finne gode foredragsholdere
Presenter medlemmene for de nye..
Åpne møtedager for uforutsette
hendelser nær eller fjern
Bedriftsbesøk..
Inviter Rotaract/Inner wheel

Forslag til møteavvikling
Innledning/velkommen
Litt rotary-stoff
Orienter om møtets art, presenter
gjester eller foredragsholder
Fødselsdagshilsen
Hovedprogrammet
3 - minutter - Rotarystoff..
"Rotary - moment"
Foredrag
Litt info om neste møte/intercitymøte
Ønske medlemmene vel hjem

VTT for utveksling neste år
Rotaryskolen
Distriktskonferansen

Nyttige adresser

Utdelt i mappene
All info som før kom i håndbøker
ligger på nettet..
Mye ligger på de svenske sidene
Oversettelser av årets tema
ligger på svensk og engelsk

Presidentens oppgaver
ved Jan Eddie
Foiler ligger på Distriktets hjemmeside

MOP side 4 og 5 - 13 punkter ligger
oversatt her..

Få hjelp av noen til å holde seg orientert
i hva som foregår i distriktet
Fortell om det i klubben din..
Les gjennom guvernørens månedsbrev
MOP side 22
Mediakontakt..
Jo mer som er ferdig (elektronisk) jo lettere er det å få det trykket..

19.30

Områdemøter sammen med AG’ene
hvor man går gjennom følgende punkter
Engage Rotary – hva betyr det for «ditt år»
KPM’ene – bistand fra AG’ene
Prosjektsamarbeid (Future Vision Plan)
Idésamarbeid
Intercity-møter – og felleskalender
på distriktets hjemmeside

20.50

Avslutning med kort oppsummering og
forberedelse til Distriktsamlingen
v/DG Jan Eddie Tinlund

