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VELKOMMEN TIL PETS 2017
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Yvona - bakgrunn

 Siv.ing., prosjektleder, markedsføring

 Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf

 Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder)
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Program PETS del 1

17.00 Velkommen til PETS

17.05 Rotaryåret 2017 – 2018

17.35 Hva betyr “Rotary: Making a Difference”

18.05 Pause

18.20 Distriktsorganisasjonen er her for deg

18.35 Områdevis gruppearbeid (ledes av AG-er)

19.10 Klubbpresidenten som motivator og leder

19.20 Avslutning for dagen

20.00 Middag og nettverksbygging



Rotaryåret 2017 - 2018

D2260; PETS (President Elect Training Seminar) 17. mars 2017  
Yvona Holbein, DG 2017 - 2018
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Årets tema

Rotary: Making a Difference

Rotary: Utgjør en forskjell
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RI-presidentens tema og mål
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RI-presidentens tema og mål

Legge inn i Club Central på www.rotary.org
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RI-presidentens tema og mål

ROTARY:  MAKING A DIFFERENCE

CITATION (mål):

1) OBLIGATORISKE AKTIVITETER

a) Betale klubbavgifter i tide

b) Rapportere timer og bidrag til hjelpeprosjekter i Rotary Club Central

2) Ønske: Velge 4 mål i hvert av følgende områder: 

a) Støtte og styrke klubbene

b) Fokusere på, og øke humanitær tjeneste 

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

D 2260 legger 
Rotary Internationals 
strategiske plan til grunn.

Tiltak understøtter de tre 
hovedelementene:

a) Støtte og styrke klubbene

b) Fokusere på, 
og øke humanitær tjeneste 

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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Distriktets mål og strategier

2. Fokusere på, og øke humanitær tjeneste

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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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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Den gode sirkel

1. 
Aktivitet

4. 
Flere 

medlemmer,
mer aktivitet

2. 
Synliggjøre

3. 
Flere

medlemmer

Service Above Self
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Sammenstilling av evalueringen
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Sammenstilling av evalueringen
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Sammenstilling av evalueringen, 28 svar, gjennomsnitt

Gjennomsnitt for hvert av de 20 spørsmålene
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Sammenstilling av evalueringen, 28 svar, spørsmål 4 og 5

Besvarelser på spørsmål 4 og 5 fra de 28 klubbene som svarte
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Strategisk plan i klubbene – hva gjør klubben attraktiv?

Hva er produktet vårt?

• Til hvilken målgruppe?

• Hva er behovet til målgruppen?

• Oppfyller vi disse behovene? Er vi attraktive nok?

• Hva kan vi gjøre (tilpasse produktet) for å oppfylle behovene?

• Hvor skal vi tilby produktet (skype-møter, bedriftsbesøk,…)

• Hvordan skal vi kommunisere for å nå denne målgruppen?

• Hvordan skal vi ivareta den målgruppen, dersom de starter hos oss?

Sammenfatte i en langsiktig strategisk plan med tiltak.

Strategisk tenkning
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Klubbens planer og mål (KPM)

Hva ønsker vi å oppnå med KPM?

1) Starte en dialog i klubben 
Klubben begynner å tenke om de har et attraktivt tilbud for aktuelle 
nye medlemmer (med ønsket kompetanse, alder, kjønn, osv. ) 

2) Innkommende guvernør får anledning til å bli litt kjent med 
klubben og lettere vil kunne planlegge konkret dialog, evt. bistand.

Omfattende KPM             Klubben fyller ut det klubben selv vil !
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Klubbens planer og mål (KPM) - innhold

KLUBBENS LIV
1. Strategi og ledelse
2. Opplæring
3. Beholde og rekruttere nye medlemmer

HUMANITÆR INNSATS
1. Serviceprosjekter, TRF
2. Ungdomstjeneste

OMDØMME, KOMMUNIKASJON

Hva vil du vektlegge i ditt presidentår?
Hva ønsker du at DG og distriktsorganisasjonen skal hjelpe deg med?

Flere av punktene i KPM-en kan lett overføres til Club Central.
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Klubbens planer og mål (KPM)
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En huskelapp

«Hvis vi fortsetter å gjøre 

det vi har gjort, 

vil vi fortsette å få 

det vi har fått.» 

– Stephen R. Covey

Så: Tenk strategi og tenk utvikling/endringer…. 
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Komité for strategiarbeid og Club Visioning

Hver klubb:
Avsette 4 klubbmøter til strategisk 
planlegging, detaljering av tiltak og 
planlegging av synliggjøring, PR.

Distriktet: 
2 team á 3 ressurspersoner:
- Strategiprosesser i klubbene
- Egen prosess i distriktet
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WE ARE THE SUPER TEAM !

Sammen får vi det til!


