
Rotaryklubbenes hjemmesider 



 Avtale med Web Computing om drift og support av 
hjemmesider for alle landets klubber 

 Formål: 
 Likhet = gjenkjenning 
 Støtte til utvikling 
 Kontinuitet 

 Omfang: 
 Mal  
 Verktøy 
 Support 

 Priser:  
 Etablering kr 750, drift kr 100 per måned (+ mva) 
 Etablering av opplegg for passordbeskyttede sider  kr 890 (+ 

mva) 

Norsk Rotaryforums (NORFO) avtale 



www.klubbnavn.rotary.no 



www.d2260.rotary.no 



www.rotary.no  
 



www.rotary.org 



 Pr mars 2013: 

 > 50% på landsbasis  

 23 (+ 1 «under utvikling») av 52 klubber i D-2260 
(Pr. januar 2012: 13 klubber i D-2260) 

 Dog: ALLE klubbene i D-2260 har hjemmesider!  

 

 Distriktet dekker pt etableringskostnadene (kr 750,-) 

 

Status mht bruk av «NORFOs  
mal for hjemmesider” 



 Distriktets DICO hadde aldri tidligere laget 
hjemmesider, men hadde bakgrunn fra data 

 Konverterte Sagdalen RKs hjemmeside for 3 år 
siden 

 Konverterte D-2260s hjemmesider i 
oktober/november 2011 

 Ingen HTML-programmering 

 Enkel brukerveiledning + «prøving og feiling» 
 

Enkel å etablere/bruke 



 Avtale med Web Computing (WC) 
Etablering kr 750,- (Dekkes pt av distriktet) 
Månedsavgift kr 100,- 

 WC lager en mal (innen 14 dager) med 
midlertidig adresse 

 Når dere er klar, setter WC nye sider i 
produksjon 

Hvordan komme i gang? 



 NORFO og D-2260 oppfordrer til bruk av 
”NORFOs mal for hjemmesider” 

 Send mail til DICO: dico2260@rotary.no  

 Motta Avtale og Brukerveiledning 

 Send signert avtale til WC 

 WC lager mal og ”redaktørmiljø” 

 CICO legger inn informasjon 

 WC setter nye sider i produksjon 

Oppsummering 

mailto:dico2260@rotary.no


 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-2260s 
«Rotaryskole» 
http://di2260.rotary.no/index.php?pageid=131 



 Kurs for klubbkvelder (presentasjoner som kan nyttes 
internt i- og av klubben på-, eller som forberedelse til 
et ordinært møte): 

 

 Introduksjon til Rotary 

 Bevisstgjøring av Rotarys ledere 

 Klubb- og medlemsutvikling 

 Informasjon og samfunnskontakt 

 The Rotary Foundation 

 Mentoring 

 

 

Hovedinnhold – hjelpemiddel for 
klubbene 



 Seremonier (forslag til hvordan ulike seremonier kan 
gjennomføres i klubben): 

 Presidentskifte 

 Opptak av nye medlemmer 

 Utmerkelser og æresbevisninger 

 Utdeling av Paul Harris Fellow (PHF) –
nominasjonsprosess og tildelingsseremoni, inkl 
søknadsskjema mv 

 

Hovedinnhold – hjelpemiddel for 
klubbene (forts) 



 «Administrative rutiner» / diverse, f eks : 

 Budsjett, regnskap og økonomi for presidenter («gode råd» 

 Hva er Rotary? 

 «Vær varsom»-plakat 

 Klubbmøtets gjennomføring 

 Om trivsel i Rotary (spørreundersøkelse gjennomført i 2009) 

 Rullerende 3-årsplan for Rotary-klubber (forslag til metodikk, 
«steg for steg» 

Hovedinnhold – hjelpemiddel for 
klubbene (forts) 



 Foredrag  
 Lese- og skriveferdigheter 

 

 Referater/sammendrag/presentasjoner fra 
forberedelsesmøter/seminarer 
 PETS 

 Distriktssamling 

 Seminar i medlemsutvikling 

 Seminar i internasjonalt arbeid 

 

Hovedinnhold – hjelpemiddel for 
klubbene (forts) 



Rotary Internationals  
«E-Learning Center»  
(online selvstudier) 

 
på engelsk: 

http://www.rotary.org/en/Members/Training/ForAllRotarians/Pages/elearning.aspx 
 

på svensk: 
http://www.rotary.org/sv/Members/Training/ForAllRotarians/Pages/elearning.aspx 

 

» 

http://www.rotary.org/en/Members/Training/ForAllRotarians/Pages/elearning.aspx
http://www.rotary.org/en/Members/Training/ForAllRotarians/Pages/elearning.aspx
http://www.rotary.org/sv/Members/Training/ForAllRotarians/Pages/elearning.aspx
http://www.rotary.org/sv/Members/Training/ForAllRotarians/Pages/elearning.aspx


 Generell informasjon om Rotary 

 Informasjon om Rotary - for nye medlemmer 

 Informasjon om The Rotary Foundation 

 Beste praksis 

 

E-Learning Center - hovedinnhold 


