
Guvernørens klubbesøk og andre aktiviteter

Norske GETS, Gardermoen, 14.april 2018

DG Yvona Holbein, D2260
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YOUR ROLE AS DISTRICT 

GOVERNOR

As governor, 

• you lead your district, 

• engage and inspire members, 

• and promote Rotary in your 

community.

(LEAD YOUR DISTRICT: GOVERNOR, 2018-19)



TITLE  |  3

Utgangspunkt og avklaringer

Utgangspunktet:

Klubbene er kjernen i Rotary. ….  “Rotary ER klubbene.”

Distriktet er en “serviceorganisasjon” for klubbene. 
Dvs. at: Klubbene er distriktenes hovedmålgruppe.

Du kan aldri starte for tidlig… ☺

Avklaringer:

• Hva finnes av maler fra forrige DG-er

• Hva finnes i Arkivet (digitalt arkiv?)

• Velg deg gjerne en “fadder” blant PDG-er, spør….

• Hva vil jeg sates på (nye tilbud for å revitalisere klubber?)

Du kan påvirke klubbene/presidentene personlig 4 ganger i løpet av året:

1. PETS/Distriktssamling og evt. Pre-PETS (pålagt,….. viktig å utnytte fullt ut)

2. Distriktskonferanse

3. Midtveisseminar

4. Klubbesøk

Gi et konsist budskap på disse møtene – med dine/distriktets fanesaker.
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Fanesaker og «nye hjlpemidler»

Prioritet nr. 1 for oss alle: 

• Beholde antall medlemmer (evt. øke)

• Få inn yngre medlemmer

• Mangfold, flere kvinner, flerkulturelle (evt. flere på kommunikasjon) 

Målbevisst rekruttering, gode prosjekter og synlighet!

«Nye» tilbud som kan vurderes:

• RLI (Rotary Leadership Intitute)…. Sverige, D2260 + D2310 startet

= intern opplæring om lederskap og Rotary

• Club Visioning …… Sverige , D2260 har innført i år … fungerer

= 3-årig strategi i klubben, revitalisering, engasjement, konsensus

• Rotary Friendship Exchange …. Sverige, D2260 prøver å starte

= noen dagers utveksling for en gruppe rotarymedlemmer m/partnere  
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Fremdrift – rekkefølge i DGE-året (eller før)

1. Fastsett tid og sted (bestill) for Distriktskonferanse

2. Fastsett tid og sted (bestill) for PETS og Distriktssamling

3. Lag en plan/strategi - hva vil du oppnå? (mer eller mindre ferdig etter
GETS/Institute)…. Er det noe nytt som bør innføres?

4. Tilpass sammensetning av organisasjonen til det du vil oppnå

5. Lag mailingslister av presidenter (tar tid), sekretærer, kasserere (evt. be din 
sekretær gjøre dette). Eller om du har annen mulighet for kommunikasjon? 
(ferdig før evt. Pre-PETS)

6. Sett opp Årshjul, Besøksliste, Budsjett (søk råd hos DG, og evt. IPDG, samt
kasserer)

7. Lag “din” Håndbok til klubbene og “Klubbens planer og mål” – KPM (el. lign.)
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Fremdrift - fortsetter

8. Vurder å ha en Pre-PETS (desember), slik at du blir kjent med “dine” 
presidenter og får inntrykk av hva de er opptatt av og hva distriktet bør
hjelpe med.

9. International Assembly (og Home Stay) – gled deg!                                             
Rett etter hjemkomsten er det fullt kjør!

10.Guvernørråd: Du skal muligens presentere dine planer for tidl. guvernører.        
Dette kan bli den første gangen du må si noe om hva du vil gjøre som
guvernør

11. District Team Training Seminar  (DTTS) - “opplæring” av din organisasjon

12.PETS og District Training Assembly (DTA) – bestem tid, antall dager og 
sted tidlig (bestill)

13.Planlegg guvernørskifte (i din klubb)
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Organisasjonen er viktig!

Tenk som en bedrift når du skal innhente folk til distriktsledelse

• Kompetanse, kapasitet og interesse/engasjement

• Planlegg på høsten (eller før)

1. Hent innspill fra tidligere ledere (jeg tok bilder på klubbesøk og noterte litt for 
lettere å huske de som var flinke i noe – for å kunne tipse etterfølgere)

2. Få bekreftelse fra dem som fortsetter i sine funksjoner 

(ofte forventes det at man fortsetter i 3 år, men RI oppfordrer til å gjøre 

endringer hvis det ikke fungerer)

3. Headhunting av nye funksjonærer i distriktsorganisasjonen – arbeidskrevende

a) Se i Medlemsnett på kvalifikasjoner (flere klubber) 

b) Google 

c) Ring og bekreft skriftlig det dere ble 
enige om 

4. Lag kontaktliste for distriktsorg.
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Organisasjon i distriktet - eksempel
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Guvernørens klubbesøk - planlegging

• Planlegg høsten før: 
Hent innspill fra forgjengere (evt. arkiv)     
og fra klubbene. Bør ditt besøk kobles 
mot et prosjekt eller jubileum i klubben?    

• Få mediaomtale? 

• Rekker du klubbens møtetidspunkt? 

• De svakeste klubbene først?

• Ta med andre viktige datoer: 
seminarer, Distr.konf., Midtveismøte,…

• Vedleggsbrev; Hva vil du fokusere på? 
(hva skal de forberede til møtet?)

• Besøksliste klar senest februar
(legges på web) 
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Guvernørens klubbesøk - gjennomføring

1) God informasjon i forkant – hva som forventes, servering, sted/tid osv., 
hyggelig «påminnelse» noen dager i forkant

2) Forberedelser

– klubbens hjemmeside

– Facebook

– Klubbens planer og mål

3) «Formøte»

– Gi uttrykk for hvem som bør delta fra klubben (med komitélederne)

– Lytt (og evt. notér) - klubbene vil vise seg

4) Hovedmøte (evt. m/presentasjon som sendes klubben i etterkant?)

– Høydepunktet for klubben, høytidelig, start med ros 

– Bruk hele deg – inspirér, engasjér, motivér, gi ROS, invitér til dialog

– Vær rådgiver – kunnskap, eksempler

– Vær hjelper – tilby hjelp fra distriktet, maler
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Guvernørens klubbesøk – gjennomføring, fortsetter

• Bygg opp presentasjonen med klare hovedpunkter (rød tråd), f.eks.:

Medlemsrekruttering – hva som skal til – prosjekter/aktivitet – synliggjøring

• Legg vekt på synlighet: Bruk gode prosjekter til å informere om hva Rotary
gjør lokalt, nasjonalt og internasjonalt

• Snakk om NORFO

• Vis til Håndboken og web, distriktets Facebook (få klubbene å Like den)

• Vurder bruk av bilder – når, hvordan, hva er målet

5. I etterkant: 

• Legg evaluering av klubben i Club Central

• Notér spennende navn/personer
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Årshjul (Møtekalender)

Målgruppe:

Hovedsakelig distrikts-
organisasjonen, hvis du tar 
seminarer og annet som 
klubbene skal vite om, i 
Besøksliste (kunne hete noe annet)

OBS. NORFOs møter! 

Vårmøte og Høstmøte kan evt. 
tas med (i hvert fall huskes på), 
samt DGEs møter og GETS.

Ikke planlegg «dine» møter for 
tidlig etter IA – du vil trenge 
tiden til forberedelser ...
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KPM («Klubbens planer og mål» el.l.) eller bare Club Central (CC) ?

Mål med evt. KPM:

1. Klubben må tenke over egne tilbud i dag og fremover. Dette kan danne grunnlag 
for diskusjoner knyttet til strategiske valg i klubben.

2. Innkommende guvernør gis anledning til å bli litt kjent med klubben på forhånd 
og kan lettere planlegge klubborientert bistand. (Grunnlaget for besøket)

Skal du bruke KPM?

Hvis JA, bestem hva du vil oppnå!                Lag KPM basert på dette. Svarfrist 1.5.

Hvilke elementer kan være aktuelle i KPM:

1. Strategisk planlegging (langsiktig, f.eks. 3 årig) – svært viktig, spørsmålet finnes ikke i CC

2. Ledelse (roller, referater, arkivering m.m.) - svært viktig, finnes ikke i CC

3. Serviceprosjekter, TRF (CC gir ikke anledning til å beskrive prosjektene. DG får  ikke vite 
hva klubben driver med, hvis man ikke finner mer på hjemmesiden eller Facebook)

4. Opplæring (finnes ikke i CC)

5. Medlemsutvikling og rekruttering (rekruttering er dekket i CC)

6. Ungdomstjeneste (utveksling, RYLA, camps), omdømmebygging, kommunikasjon (digitalt 
og tradisjonell) (camps er ikke nevnt i CC)

7. Egne ønsker/hjelp fra distriktet/guvernøren? (finnes ikke i CC)
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Kommunikasjonsstrategi – internt og eksternt

Månedsbrev:

• Hvem lager månedsbrevet? Design? 1 eller 2 spalter? Bilder? Innhold, lengde?

Hjemmeside:

• Struktur? Legge ut fortløpende (og henvise til Månedsbrevet og vise versa)

Facebook:

• Mot omverdenen. Viktig å ha løpende nyheter – tar du det selv?

Mail:

• Sender du ut selv eller gjør sekretæren dette?

Annet: 

• Lukket gruppe/Blogg?
• Personlig deltakelse på arrangementer, AG-møter o.l.
• Bilder viktig! Sier «mer enn tusen ord»!
• Gode og flinke, pålitelige hjelpere?
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Månedsbrev-eksempler
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Til slutt…..

Mer info:

• Søk kunnskap hos DGE-kollegaer

• Se Håndbøker fra andre distrikter (på web), samt Styringsdokument

• Info fra D2260 http://d2260.rotary.no/en/rs-st%C3%B8ttedokumenter-for-guvern%C3%B8r#.WsuQdi5uaUk

(noe utdatert, men kan gi noe hjelp)

Du får det travelt – men spennende!

EN OPPLEVELSE FOR LIVET!

Lykke til!

http://d2260.rotary.no/en/rs-st%C3%B8ttedokumenter-for-guvern%C3%B8r#.WsuQdi5uaUk

