
Oppsummering av året 2017-2018

Distriktsrådsmøte 24. mai 2018
v/DG Yvona Holbein 
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Innledning

Våren 2017 presenterte jeg på DTTS min plan for aktiviteter i rotaryåret 2017-2018
– og DG Johan Østby ønsket oss lykke til (mens jeg tok bildet). 

Vi satte sammen en organisasjon, som med små endringer gjennomførte året. 

Nå vil jeg oppsummere aktiviteter i 2017-18 slik jeg ser det;
hva som er gjort i forhold til de målene som RI og vi selv stilte oss.
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RI-presidentens mål (i Citation)
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Distriktets mål og strategier

Visjon D2260 (Håndbok s. 11):
«D2260 ønsker at Rotaryklubbene skal være 
et prioritert forum i lokalsamfunnet og 
representere et nettverk for sine 
medlemmer lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Rotaryklubbene skal være 
relevante i tiden og følge med på og ta inn 
over seg trender i samfunnsutviklingen.»

D 2260 legger RIs strategiske plan til grunn.
Tiltak understøtter de tre hovedelementene:

a) Støtte og styrke klubbene

b) Fokus på å øke humanitære 
prosjekter 

c) Forsterke profil, PR og 
omdømme
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Distriktets mål og strategier

1. Støtte og styrke klubbene

a) Fremme fornyelse, fleksibilitet

b) Oppmuntre klubbene – delta på forskjellige aktiviteter

c) Fremme mangfold

d) Forbedre rekrutteringen og arbeidet for å beholde medlemmene

e) Utvikle ledere

f) Starte nye klubber

g) Oppmuntre til strategisk 

planlegging på klubb- og distriktsnivå

GETS Stockholm, 2016
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Støtte og styrke klubbene – medlemsutvikling, mangfold, nye klubber

• Fokus på etablering av strategi i klubbene, Club Visioning. 

Dette vil definere klubbens langsiktige mål og visjon og ikke minst tiltak mhp.

medlemsutvikling

• Laget Temaark om medlemsutvikling (mål/vilje, system, tips)

• DGs fokus på (i Håndboken, KPM, guv.besøk, Distr.konf., Midtveismøte, månedsbrev):

– Sammenheng mellom aktivitet, omdømme og medlemsrekruttering

– Mangfold: FLERE KVINNER, flerkulturelle (mentoring for flyktninger), yrker 
(innen PR m.m.)

– Beholde kontakt med RYLA-deltakere, ungdomsutvekslingsstudenter og deres 
familier (Rotary Alumni kunne hjelpe)

– Gode eksempler på rekruttering, prosjekter/aktiviteter, omdømmebygging

– Tydeliggjort for klubben status i dag – ikke minst mhp. gjennomsnittsalderen

– Øke kjennskap til, og interesse for, det internasjonale Rotary: Convention, Fellowships, 
vennskapsklubber, Rotary Friendship Exchange (temaark)

– Forsøkte å etablere satelittklubb

– Rotary Business Network (temaark) – økt fokus på yrkesbakgrunn (kan være 
grobunn for rekruttering?)
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Medlemsutvikling – status fra RI-statistikken pr. 30. april 2018
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Gjennomsnittsalder og antall medlemmer fra Medlemsnett

Antall medlemmer Gjennomsnittsalder Dato (per xx)

1767 67,15 1. juli 2017

1740 67,82 22.mai 2018

Redusert med 27 Økning 0,67 år
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Støtte og styrke klubbene – fornyelse og aktivitet

Klubben ble oppfordret til fornyelse og strategisk planlegging. (Det må være 
tilstrekkelig attraktivt ikke minst for de nye/yngste medlemmene!) 

Eksempel fra Oppegård RK:
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Støtte og styrke klubbene – utvikle ledere m.m.

Fokus på:

1. Strategisk planlegging (klubbene, distriktet)

2. Seminarer:

– Strategi og medlemskap: 90 deltakere

– TRF og prosjekter: 39 deltakere

– Medlemsnett og redigering av hjemmesider: 50 deltakere

– Introduksjonsseminar: 29 deltakere

– Kommunikasjon: 28 deltakere

3. Etablering av Rotary Leadership Institute (RLI) 

3. Kunnskapsbygging via web, Facebook og månedsbrev

4. Fokus på god drift/styring av:

– Klubbene (i KPM, klubbesøk, i månedsbrevet, på web) 

Fokuserte på og fremmet eksempler om bl.a. arkivering, styremøter, tidlig valg av

roller, opplæring/kunnskapsbygging, avsette penger til opplæring og kommunikasjon)

– Distriktet (distriktets digitale arkiv på Google Drive, styringsdokument) 
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Støtte og styrke klubbene – strategisk planlegging

Klubbnivå:

Hovedmålgruppe: medlemmer og potensielle medlemmer

1. Club Visioning

– Gratis tilbud til klubbene

– Informasjon til presidentene - Pre-PETS del 1 

– Informasjon/presentasjon for klubben

– Gjennomføring av Club Visioning

– Neste skritt: Bistand (maler) etter C.V.

Distriktsnivå:

Hovedmålgruppe: klubbene (klubbenes behov), RI

1. Etablere/fornye distriktes strategi 

– Planlagt, men utsatt pga. RIs fornyelse av mål

– Laget utkast til spørsmål til klubbene
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Distriktets mål og strategier

2. Fokusere på å øke humanitære tjenester

a) Utrydde polio

b) Øke service og aktiviteter som støtter ungdommer og unge ledere

c) Øke samarbeid med andre organisasjoner

d) Igangsette prosjekter lokalt og internasjonalt
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Fokusere på og øke humanitære tjenester – relevante prosjekter, polio 

1) Lokale prosjekt - fokus på:

– «Strategisk» valg av prosjekter: hvilke prosjekter; for å være attraktive for nye og 
potensielle medlemmer, øke synlighet

– Utnytte Rotarys styrke i yrkesbakgrunn og samfunnsengasjement for å etablere 
prosjekter innen humanitær bistand, integreringsspørsmål (Rotarys Give a Job, 
mentoring), ungdomsarbeid (Ungt entreprenørskap, mentoring)

– Vise gode lokale prosjekter (DK, Midtveismøte, månedsbrev, guv.besøk)

– Fokus på klubbenes info om prosjektene på hjemmesiden

– Oppdatert oversikt (basert på KPM) sendt til klubbene 

– Samarbeid med andre klubber og aktører, sponsorer 

– Give a Job? Handicamp? Jutta følger opp NORFOs arbeid med et fellesprosjekt

– Synliggjøringsrelaterte prosjekter (togstasjonene)

– Polio-relaterte prosjekter og markering

2) Internasjonale prosjekter (TRF)

– Flere klubber er aktive med egne internasjonale prosjekter

– Global Grants

3) Utrydding av polio – fokus på synlighet og pengestøtte (klubbesøk)
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Fokusere på og øke humanitære tjenester - ungdomsarbeid

2. Ungdomsarbeid:

a) RYLA

– Ny organisasjon og nye tanker – tok tid, oppfølging fra DG

– Oscarsborg festning og hotell

– Bra resultater/evaluering

– Økonomi i balanse

b) Ungdomsutveksling

c) Camps

d) Rotary Alumni (gi ungdom et «samlingspunkt/arena/prosjekt», beholde kontakt)

e) Georgia Stipend (markedsført på klubbesøk, månedsbrev)

f) Ungt entreprenørskap som prosjekt i klubben (enkelte klubber, også i D2310)
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Distriktets mål og strategier

3. Forsterke profil, PR og omdømme

a) Profil og merkevareforståelse

b) Fremme handlingsorienterte prosjekter

c) Fremme våre kjerneverdier

d) Vektlegge yrkestjeneste

e) Oppmuntre klubbene til å promotere sine nettverk og aktiviteter. 
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Forsterke profil, PR og omdømme – distriktets arbeid

Fokus på:

a) Robust organisasjon som kan hjelpe klubbene

b) Bruke ny rotaryprofil (fokus på klubbesøk, i presentasjoner)

c) Profilering (gule vester, T-skjorter, caps, roll-ups, beach flagg, plakater, stand, etc.)

d) Distriktet fremskaffet flere roll-ups og beach flagg til utlån, samt annen profilering til DK

e) Kunnskapsbygging:

– Temaark: Kommunikasjon (med Kommunikasjonsplan for klubben m.m.)

– Seminarer om kommunikasjon (tilbud om bistand i klubben)

– Eksempler på Distriktskonferanse, Midtveismøte, i månedsbrev etc.

– Mye nytt stoff på www.d2260.rotary.no (mye intern info)

– AG-møter med tema Kommunikasjon og hjemmesider

f) Fremme gode prosjekter og kjerneverdier via distriktets Facebook. 

Alle som er på FB, bør LIKE distriktets FB-side, spre (gratis reklame).

g) Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge …. Må implementeres

http://www.d2260.rotary.no/
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Forsterke profil, PR og omdømme – oppmuntre klubbene

Fokus på å:

h) Oppmuntre klubbene til:

− Økt markedsføring av egne prosjekter (være aktive mot presse og på Facebook)

− Videreutvikling av hjemmesiden

− Aktiv bruk av Facebook, som en kanal - (spre via medlemmene, mot betaling) 

– Bruk av maler for brevark, referat, presentasjoner, temaark, folder, klubbens 
hjemmeside, roll-up

– Bruk av PHF aktivt

– Utnytte Verdens Poliodag (og andre jubileer) til synlighet i avisene og på stand
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Nå vil snart neste DG og hans 
organisasjon overta……

….. så
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Tusen takk for deres bidrag!

Dette var et godt 
TEAM WORK!


