ROTARY DISTRIKT 2260
Temaark: Club Visioning
Rotarys motto: Service Above Self

Hva er Club Visioning?
Club Visioning er en metode, som kan hjelpe klubbene til å øke
engasjementet i klubben. Det er utviklet av rotarianere for
rotarianere, basert på velkjent teknikk og strukturert slik at man
utnytter tiden mest mulig effektivt.
I praksis er dette en idédugnad, der målet er å definere felles
visjoner for klubben. Visjonen vil deretter brytes ned i tiltak
oppsummert i langsiktig plan/strategi for klubben.

Club Visioning er:
•
•
•
•
•

En inspirerende workshop/idédugnad som skaper engasjement og ny giv i klubben
Medlemmenes ønsker satt i system, basert på Rotarys tjenestegrener (temaer)
En metode for å skape felles forståelse av hva man vil og hvor man ønsker å gå
Underlag for langsiktig planlegging for klubbens fremtid – hvor vil klubben være om 3-5 år
Effektiv og strukturert prosess, basert på ferdige maler utprøvd i over 10 år, brukt i over 160 distrikter

Øvrige fordeler:
•
•
•

Enkle øvelser, ingen store
forberedelser/opplæring
Fungerer for alle klubbstørrelser
Distriktet tilbyr utlært mannskap (fasilitatorer)

Hvordan komme i gang?
•
•
•
•
•

Bestem dato for presentasjon i klubben (ved
behov)
Velg 2-3 aktuelle ettermiddager for workshopen
og kontakt distriktets ansvarlige
Få tilsendt spørreskjema og begynn
tankeprosessen
Gjennomfør workshopen
Avsett et par dager i klubben for tiltaksplanlegging

Fasilitatorer i distrikt
D2260 (pr.sept 2017)
Bildet er tatt på distriktets
fasilitatoropplæring
16. september 2017.
Steve Wilcox fra USA og
Nils-Fredrik Sahlén fra Rotary i
Sverige var våre veiledere denne
dagen.
Til sammen 20 personer fra ulike
rotaryklubber i distriktet er nå
klare til å bistå klubbene med
gjennomføring av Club Visioning.

Tre distrikter møttes
Lørdag 16. september 2017 arrangerte vi Norges første
fasilitatoropplæring i Club Visioning for rotaryklubber.
Vi inviterte også nabodistriktene til å delta. Både
Oslo/Buskerud og Sør-Norge takket ja til invitasjonen.
Bildet viser fra venstre DG i D2310 Stig Asmussen, DG i D2260
Yvona Holbein (arrangør) og DG i D2290 Erik Gran.

Club Visioning gjennomført i Nittedal RK og Lørenskog RK – september 2017
Nittedal Rotaryklubb og Lørenskog Rotaryklubb har allerede gjennomført en prosess med Club Visioning i sine
klubber. Her følger noen av tilbakemeldingen fra medlemmene som deltok:
•
•
•
•

•

Svært fornøyd med prosessen. Fint middel til å enes om felles mål
Positiv prosess, godt engasjement blant klubbmedlemmer. Prosessen kan være litt hemmet av skjemaets
oppbygging. Bra at det kom mange momenter frem i lyset.
Eye-opener. Most useful tool for Norwegian RKs. Impressive “performance”
En spennende og tydeligvis godt planlagt prosess. Fint opplegg med stemmelapper. Dette fungerte mye bedre enn
jeg trodde. Men det er mange litt vage, og mange ambisiøse mål, så for meg henger det litt i løse luften. Hvordan
kommer vi dit? Hvordan skal dette finansieres? De neste trinnene blir spennende – og avgjørende –
Ryddig og “katalyserende” prosess, en fin måte å brainstorme på – uten endeløse diskusjoner. Et godt bidrag til å
løfte klubben inn i fremtiden

Kontakt:
Jon Ola Brevig: jbrevig@online.no
Marit Liv Solbjørg: marit.liv.solbjorg@gmail.com

Mer info: www.d2260.rotary.no

