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Hva skal RYLA være?                                                    RYLA – Code of Policies

• RYLA skal gi rotarianerne mulighet til å personlig
delta i utviklingen av unges lederskap, medborgeransvar
og personlig/profesjonell utvikling.

• Målsettingen er: 

– Vise at Rotary respekterer og yter for ungdom

– Tilby ungdom ansvar/oppgaver i frivillig arbeid

– Oppfordre til ledelsesengasjement

– Offentlig anerkjenne unge ledere
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Oscarsborg Festning
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RYLA – Rotary Youth Leadership Award arrangeres mars 2018

RYLA, som er et lederseminar for ungdom, arrangeres ved Oscarsborg Festning og
Hotell, Drøbak 16-18 mars 2018. Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen
19-24 år.

Formålet med seminaret er å gi fremtidens ledere impulser og idéer til godt
lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.

Formen for seminaret er forelesninger av høyt kvalifiserte aktører, oftest med lang

erfaring innen ledelse, etikk, organisasjonsarbeid m.m. Forelesninger i plenum og

gruppearbeid. 

Det hele starter fredag 16 mars 10:30 og avsluttes søndag 18 mars 15:00.

Deltakerne mottar det offisielle RYLA-diplomet. 

Rotary dekker alle utgifter for seminaret, innkvartering og kost. Den enkelte må
selv betale for reise til og fra Drøbak.

RYLA har vært et internasjonalt Rotaryprogram siden 1971 og i Norge siden 1985.
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Foreløpig program

Fredag - 10:05 - ferge Sundbrygga

Velkommen / informasjon om Rotary
Deltaker presentasjon

Roger Sollied Johansen (hodejeger): Rekruttering
Ludolf Bjelland (Drøbak RK): TQM - Total Quality 
Management 

Marit Sundli Tveit (Rektor NMBU): Lede et offentlig
universitet

Deborah Oughton (Professor NMBU): Etiske
utfordringer
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Lørdag
Øystein Ullnæss (Valueminer.eu): Hva er et godt
prosjekt? 

Beate Størkson (IT gründer): Entreprenørskap/ 
Oppstart
Rune Semundseth (lederutvikler): Motivasjon -
mestring og riktig kompetanse.
Tom Myklebust (Gründer) - Rullestoler
Cynthia & Dag Reynolds: Lokalliv/ Nesoddliv
Anniken Svaberg: Volvo - produksjonleder
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Søndag
Presentasjon av gruppearbeid/ refleksjon

Yvona Holbein (DG2260): Rotary, Rotary Alumni
Aiman Shaqura (gründer): Entreprenørskap, Give a job

Omvisning på Oscarsborg festning inklusive de hemmelige
rom.

Utdeling av diplomer

Hold kontakten med hverandre og rotary.
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