
 
 
 

Juni 2018 

 

INVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE  
HØSTEN 2018 
 

Kjære alle klubber i distriktene D2260 og D2310 

Høsten 2018 starter vi opp med Rotary Leadership Institute (RLI) for første gang i Norge. Vi 
viser til informasjonen som finnes i vedlagte brosjyre. Brosjyren kan også lastes ned på 
http://bit.ly/RLI_Norge.  

Det første kurset blir gjennomført som en pilot felles for begge distriktene, og det er 
begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte 
hvem som får plass denne gang. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra 
begge distriktene. Tidlig påmelding vil også gi plusspoeng. Det er uansett maksimalt to 
deltakere fra den enkelte klubb. 

Dette første kurset går over tre kursdager, som alle vil være i Rotary-huset i Ihleveien 6 på 
Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig.  

Kursdatoene er: 

 Lørdag 29. september kl. 09-16 
 Lørdag 20. oktober kl. 09-16 
 Lørdag 10. november kl. 09-16 

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall 
skulle skje, kan man komplettere manglende modul på senere kurs.  

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. 
Avgiften er estimert til kr 300 per deltaker per kursdag.  

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, DT i D2260: elsa.ny@online.no. 
Som nevnt vil tidlig påmelding, gjerne før sommerferien, øke sannsynligheten for å bli valgt. 
Siste frist er 1. september 2018.  

Faktura sendes samtidig med bekreftelse av deltakelse, og skal være betalt før kursstart.  

RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb!  

Med Rotaryhilsen 

For distrikt 2260  
DG Yvona Holbein 

DGE Rune Magnussen 
 
 

DT Elsa Nysveen  (s.) 
 

For distrikt 2310 
DG Stig Asmussen 

DGE Svein Eystein Lindberg 
 
 

DT Tor Petter Gulbrandsen  (s.) 
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RLI - for deg som

• ønsker å utvide ditt nettverk
• vil gjøre en forskjell i egen klubb
• vil lære å kjenne og delta i alle

de muligheter som Rotary gir

Din klubb skal satse på RLI for å 

• få ressurspersoner som utvikler kunnskap om 
både lederskap og om Rotary

• skape engasjement hos rotarianere
• gi rotarianere i ulike aldersgrupper nye 

nettverk i  Rotary
• få medlemmer som gjør en forskjell i klubben 

I RLI arbeider vi blant annet med 
• Lederskap i en frivillig organisasjon
• TRF - The Rotary Foundation
• Medlemsutvikling
• Teambuilding
• Rotarys muligheter
• Omdømme og PR
• Deltakelse i internasjonalt arbeid og

internasjonale prosjekter
• Etikk og moral i og utenfor Rotary

Rotary Leadership Institute - RLI

www.rotaryleadershipinstitute.org
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geRLI - noe for enhver klubb

Rotary Leadership Institute ble startet inter- 
nasjonalt i 1992 for å gi medlemmene en mulighet 
for å lære seg mer om Rotary og om lederskap. 
Division Norway ble etablert i 2017 av distriktene 
D2260 og D2310, med første kurstilbud høsten 2018.

   RLI gjennomføres som en dialogbasert og interaktiv 
opplæring med høyt tempo og mye aktivitet, der deltakernes 
engasjement og profesjonelle bakgrunn blir brukt.
   RLI er en investering i din klubbs fremtid og et tilbud til 
de rotarianere som vil bidra til klubbens utvikling. 
Deltakerne får økt kunnskap om Rotary og lederskap i en 
ideell organisasjon, som kan tilpasses på alle nivåer i 
organisasjonen. RLI bidrar til økt engasjement og entusiasme 
for å utvikle klubben. RLI gir ikke opplæring til bestemte 
roller eller verv, men vil inspirere til aktivt medlemskap.
   Opplæringen går over tre kursdager, gjerne lørdager i 
løpet av en periode på 2-3 måneder. Kursene ledes av 
fasilitatorer. En fasilitator defineres som en person som 
hjelper en gruppe mennesker med å arbeide mot et felles 
mål. Fasilitatoren konsentrerer seg om selve prosessen, og 
lytter til alle involverte for å kanalisere de krefter som hjelper 
gruppen til å nå sitt mål.  
   Fasilitatorene får særskilt opplæring. De er rotarianere 
med erfaring fra ulike verv innen Rotary, og har også ellers 
relevant bakgrunn for rollen.
   Et diplom og en pin tildeles deltakerne etter gjennomgått 
program.

For mer informasjon, henvend deg til Elsa Nysveen, 
koordinator for Norge, elsa.ny@online.no eller gå inn på 
hjemmesiden www.rotaryleadershipinstitute.org eller 
www.rlifiles.com.

Hvem bør delta på RLI?
Alle interesserte rotarianere er velkomne etter nominasjon 
fra egen klubb. Gruppen blir satt sammen av 1-2 deltakere fra 
hver klubb som deltar. Det er ideelt å delta på RLI når man er 
ganske ny som rotarianer. Også mer erfarne medlemmer som 
er nysgjerrige på Rotarys verden utenfor egen klubb er 
velkomne.



Strategiplan og analyse
Jeg kan gjøre min klubb sterkere gjennom å 
bidra med veloverveide strategier og analyser. 
Hvordan kan jeg bidra til å gjøre forbedringer i 
min klubb?  

Teambuilding
Sammen er vi sterke. Jeg kan lede og  styrke 
min klubbs arbeidsform gjennom effektive og 
motiverende bidrag som sammen oppfyller våre 
mål og planer.

Kommunikasjon i klubben
Øvelse gjør mester. Jeg kan utvikle og 
bruke min kunnskap og derved styrke 
kommunikasjonen  både internt og 
eksternt.

Målrettet service
Presentasjon av nøkkelbegrepene bak 
Rotarys program. Hvordan kan jeg og min 
klubb, med TRFs hjelp, utvikle akkurat den 
unike og fine service som vil bli lagt merke 
til?

Et attraktivt Rotary
Jeg vil samarbeide med de beste. Jeg kan 
lede og styrke min klubbs posisjon i  vårt 
nærområde og øke kunnskapen og 
engasjementet i klubben.

Modul 2 - Klubben
Aktivitetene fokuserer på å gi inspirasjon 

till et mer aktivt klubbliv i din klubb.

Omdømme og PR
Som  ledd i  utvidelsen av mitt nettverk 
opplever jeg nye måter å profilere 
og promotere både min klubb og 
Rotary for øvrig. 

Effektive lederstrategier
Som en del av min utvikling i Rotary 
kommer jeg til å arbeide målrettet med 
lederoppgaver, ved å bygge på mine  
personlige lederegenskaper.

Internasjonal service
Som  ledd i utviklingen av mitt inter-
nasjonale nettverk kan jeg knytte Rotary- 
kontakter over hele verden. Slik kan jeg 
hjelpe til å finne løsninger der det er 
behov.

Rotarys muligheter
Utvidelsen av mitt nettverk åpner for 
dypere utforsking av de mange 
muligheter som organisasjonen tilbyr.  
Dette gir personlig, lokal og yrkesmessig 
inspirasjon og utvikling.

Gjøre en forskjell
Ved å bruke mine erfaringer fra RLI kan 
jeg utfordre andre rotarianere til å søke 
mer informasjon om Rotary og 
organisasjonens verdigrunnlag.

Bygge  en sterkere klubb
Jeg er rotarianer både i og utenfor klub-
ben. Derved kan jeg bringe inn yrkesmes-
sige og bedriftsrelaterte erfaringer til 
klubben og medlemmene.

Modul 3 - Nettverket i Rotary  
Aktivitetene konsentreres rundt 

omdømme, internt, eksternt, lokalt og 
internasjonalt

Kunnskap om lederskap
Som rotarianer er jeg per definisjon en 
ressursperson. I RLI utforsker vi  
lederskapets kjennetegn, 
motivasjonsteknikker og lederstiler. 
Hvordan leder jeg best? 

Rotary Foundation
Som rotarianer gjør jeg en forskjell, 
både lokalt og internasjonalt. I RLI går 
vi gjennom TRFs  mål og program.  Mer 
kunnskap -  bedre effekt!

Service og prosjekter
Som rotarianer er jeg en viktig 
bidragsyter  i en verdensomspennende 
organisasjon. I samarbeid med andre vil 
vi gjøre verden til et bedre sted. I RLI 
belyser vi og utveksler gode erfaringer. 

Mitt Rotary
Som rotarianer er jeg en del av et inter-
nasjonalt fellesskap. I RLI bruker vi tid 
på å få perspektiv på  Rotarys mål og 
struktur. Hva betyr det for meg?

Engasjere medlemmene
Som rotarianer er jeg aktiv i min klubb 
og i Rotary. I RLI legger vi vekt på å 
utvide nettverket og dele  inspirasjonen. 
Derfor er jeg med i Rotary!

Etikk og Rotary i hverdagen
Som rotarianer følger jeg etiske 
retningslinjer i alle livets 
sammenhenger. I RLI setter vi ord på 
dette. 

Modul 1 - En rotarianer 
Aktivitetene gir perspektiv på dine 

erfaringer fra Rotary




