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Ny komité for internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid er en viktig del av Rotary

Mål: 

• Promotere den internasjonale delen av Rotary - enda “et trekkplaster” for nye rotarianere

• Etablere relasjoner, vennskap

• Bygge fred og forståelse mellom nasjoner

Tiltak (programmer og arrangementer):

• Rotary Friendship Exchange

• Rotary Cultural Exchange (fra 1.7.2017)

• Vocational Training Team (VTT)

• Fellowships

• Convention

• Vennskapsklubber og –district D2360
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Rotary Friendship Exchange

• Team med flere rotarianere

• Formål: Ferie, bistand

• Varighet: 1 – 2 uker

• Reiser sammen hele tiden

• Finansiering: Privat, men 
overnatting hos rotarianere

• Organiseres på distriktsnivå; 
DGE bør utpeke: 
“District Rotary Friendship 
Exchange chair”

• Svensk D2360 bruker tilbudet

Eksempel, se her:
http://www.bainbridgeislandrotary.org
/rotary-friendship-exchange/
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Rotary Cultural Exchange

• Team med flere rotarianere og
ikke-rotarianere

• Formål: Ferie, bistand, men 
gjerne med 1 dag om bistand

• Varighet: 1 – 2 uker

• Reiser sammen hele tiden

• Finansieres privat, overnatting
bestemmes i forkant

• Organiseres på distriktsnivå –
DGE bør utpeke en koordinator,

“District R. Friendship
Exchange Chair”

• Deltakere rapporterer
om dette i etterkant
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Vocational Training Team

Gruppe profesjonelle, 
som reiser til utlandet
for å:

• Lære noe selv

• Gi opplæring

Finansiering via:

• District Grant

• Global Grant

Erstatter tidl. GSE
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Fellowships

Hobbybasert
Internasjonalt, nordisk
Se oversikten med kontakt i Medlemsnett!

Tennis

Løping
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Rotarian Action Group

www.rotary.org/actiongroups

• Selvstendige grupper

• Må akseptere RI lover

• Hjelper klubbene innen sine
egne spesialfelt

• Ved å delta i RAG får man være med 
på spennende faglig aktivitet
utenfor egen klubb, distrikt
samt internasjonalt
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Convention

Seoul 2016 

Atlanta 2017

Toronto 2018 

Hamburg 2019

Honolulu, Hawaii 2020
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Distriktskonferanse 30.9. – 1.10.2017, Lillestrøm, Arena

“Med engasjement i fremtiden”

Mål:

Konferansen skal inspirere og motivere, 
gi kunnskap om aktiviteter og muligheter 
i Rotary samt være en god møteplass for å skape
vennskap og utveksle erfaringer og ideer.

Fokus på:

• Rotary utgjør en forskjell – flere stands + alle klubber vil bes om å komme med 
eget ark om minst 1 prosjekt – henges opp

• Hva kan vi lære av hverandre?
• Hva kan vi lære av toppidretten?
• Hva kan vi lære av andre frivillige? 

• HA DET GØY SAMMEN!
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Takk for oppmerksomhet!

DGE Yvona Holbein og Gunnar Fr. Aasgaard med
RI-president 2017-2018, Ian Riseley (Australia)


