Referat fra PrePETS Distrikt 2260, 30. januar 2014
Sted: Idrettshuset i Råde
Tilstede: DGE Jan Sverre Hanssen, assisterende guvernører og innkommende presidenter, til sammen
møtte 47 personer samt referent Egil Hissingby
Møtet ble åpnet av Jan Sverre.
Deretter ble ordet gitt til Rolf Nesteng AG for område A som orienterte om kampanjen "Et krafttak
for Polio+" som de 3 klubbene i Sarpsborg har startet, og som går frem mot 2016 da Sarpsborg by
fyller 1000 år. I korthet går prosjektet ut på å tilby for salg 0,5l kartonger med rent vann.
Kartongene med vann vil i første fase bli tilbudt alle Rotaryklubbene i Distrikt 2260. Målet er å nå
alle klubber i Norge. Den enkelte klubbs salg av vann vil gi et bidrag til klubben som da i sin helhet
bør gis til PolioPlus.
Presentasjon bli kjent:
Hver deltager ga en kort presentasjon av seg selv. Det framkom bl.a. at flere av de innkommende
presidenter gikk på som president for 2. gang.
Hva er Rotary:
Jan Sverre tok for seg Rotary fra A til Å:
Klubbene har medlemskap i RI, følger RI's lover, er selvdrevne og autonome. De skal ha et styre som
minimum skal bestå av Presidenten, innkommende president, avtroppende president, sekretær og
kasserer.
50% regelen gjelder for frammøte.
Klassifikasjoner skal være et speilbilde av lokalmiljøet. Det enkelte medlem skal være en
representant for sitt yrke.
Møtevirksomhet i året. Det er anledning til å kansellere inntil 4 møter årlig.
Rotarys 3 nivåer ble referert, dvs. Rotary International, Distriktet og klubben. Distriktet ledes av
guvernør med en distriktsadministrasjon og i tillegg underkomiteer/ressurspersoner.
Norsk Rotary Forum, NORFO er et samarbeids –og koordineringsorgan for de 6 norske distriktene,
dvs. tar seg av fellesoppgaver for distriktene. Besluttende organ i NORFO er medlemsmøtene der de
sittende guvernører har stemmerett. Vedtakene må være enstemmige.
Aktiviteter: Handicamp, ungdomsutveksling, informasjon og nettsider, Georgiastipend og Georgia
Takkestipend.
Distriktets AG'er har som hovedoppgave å få klubbene i sitt område til å samarbeide.
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Rotaryåret 2014 – 2015:
Innkommende verdenspresident er Gary C. K. Huang. Hans valgspråk er "Light up Rotary", som kan
oversettes med synliggjør, skap oppmerksomhet – synliggjør Rotary i samfunnet.
Guvernørens møtekalender for året ble gjennomgått. Kalenderen blir lagt ut på Jan Sverre's side i
Distriktet.
Utfordringer/oppgaver til klubbene og innkommende presidenter kommende rotaryår:
-

Skaffe unge yrkesative medlemmer og snu den negative medlemsutviklingen i distriktet.
Vise fram Rotary i lokalmiljøet og hva vi står for, henstiller til innkommende presidenter å få
til en "Rotary-dag" lokalt.
Planlegg rotary-året. Året går fort. Tenk på ledere av komiteene og ta de med i
planleggingen.
Sett realistiske mål, ikke lag mål som gjør at man får klubben imot seg. Det kan være en
fordel å sette opp definerte oppgaver for komiteene sammen med komiteen.
KPM'n (klubbens planer og mål) skal være klar innen 1. mai. Sørg for at det gjøres i
samarbeid med komitelederne og klubben.
Spesielt for innkommende presidenter: Må ha gjennomgått PETS for å kunne fungere som
president i klubben. Årsrapport skal leveres av presidenten etter sitt rotaryår.

Oppsummering – kommentarer fra de frammøtte, her gjengis:
-

-

-
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Viktigheten av en god hjemmeside ble poengtert. Den kan ha betydning for tilgangen på nye
medlemmer.
Klubbens program bør være ferdig i god tid og innlagt på hjemmesiden.
Hver klubb bør ha minimum 2 personer som løpende vedlikeholder hjemmesiden.
Alle i klubben bør bidra med stoff til hjemmesiden.
Fra Tune Rotary ble det oppgitt at de hadde opptil 70 unike besøk pr. uke på sin hjemmeside.
Viktigheten av en oppdatert hjemmeside ble poengtert, bl.a. oppmøtested, programmer,
historiske arkiver. Ikke glem back-up.
Distriktets Webredaktør (DICO) Hans Jakob Rommetvedt oppfordret til at interessant stoff,
gode historier innsendes til distriktet slik at de kan legges ut på distriktets hjemmeside. Dico
refererte statistikk som viste at det alt vesentlige av påloggingene var for internt bruk.
Distriktets sider ble vesentlig mer benyttet enn klubbenes. Potensielt medlem vil som oftest
logge seg på via NORFO’s hjemmeside (dvs. søke på Rotaty.no).
Oppfordret også klubbene til å ta kontakt dersom de trenger støtte vedrørende
hjemmesiden. Han opplyste videre at det fra WebComputing ble arbeidet med et nytt
opplegg til bruk for klubbenes hjemmesider, slik at de som hadde en fungerende hjemmeside
burde beholde denne til en ny versjon forelå i 2014/2015.
Facebook ble også trukket fram som nyttig for Rotary. Fra Årnes ble det opplyst at nye
medlemmer var blitt medlem på facebook før de ble klubbmedlemmer.

-

Samtidig som det ble uttrykt et ja til facebook og hjemmesider ble det også påpekt at man
ikke måtte glemme å snakke med potensielle nye medlemmer og fortelle hva som gjorde at
en selv hadde "tent" på Rotary.

Avslutningsvis meddelte Jan Sverre at han skulle sette opp datoer for klubbesøk, og ba om
tilbakemeldinger på datoer for besøk som ikke ville passe. Jan Sverre takket til slutt for møtet og så
fram til et godt samarbeid i året som kommer.
Vi ses på PETS!
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