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www.rotary.org

People of Action 

Rotary is where neighbors, friends, 

and problem-solvers 

share ideas, 

join leaders, 

and take action to create lasting change. 
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Mentor for flyktninger
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Hvorfor Club Visioning?

Club Visioning er et verktøy for å vitalisere 
rotaryklubbene:

• Gjennomføre gode prosjekter som hjelper og 
synes

• Utvikle medlemmer og egne ledere

• Støtte TRF

• Være et godt yrkesnettverk

• Øke medlemstallet

• Få flere yngre og yrkesaktive medlemmer for å gi 
god kontinuitet og styrke prosjektarbeidet
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Resultater i D2260 pr 3. mars 2018:

• 7 klubber har gjennomført Club Visioning: 
Nittedal, Lørenskog, Gamlebyen Fredrikstad, 
Gjersjøen, Råde, Skjeberg, Tune

• Ytterligere 9 klubber har bestilt Club Visioning: 
Moss, Lørenskog Vest, Strømmen, 
Skedsmokorset, Fredrikstad, Fredriksten 
Halden, Sagdalen, Ski-Langhus, Sarpsborg

• 33 %
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Skjeberg 14. februar 
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Aksjonsplan fra Club Visioning (samme kveld)

AKSJONSPLAN:

HVA HVEM - EKSEMPEL NÅR - FRIST

1 Sammenstilling av forslagene En frivillig navngitt 

person

Snarest i løpet av en 

uke

2 Med utgangspunkt i kveldens 

prosess – skriv en ”elevator 

speech” (klubbens visjon)

3 eller flere frivillige 

navngitte personer

Innen tre dager og 

senest før neste 

klubbmøte

3 Planlegg et klubbmøte: 

resultatene legges frem for de 

øvrige medlemmene

Presidenten Innen 5 uker, men 

ikke senere enn 6

4 Sett sammen utviklingsgruppen 

og avtal neste møtedato for 

denne

Past President og 

innkommende, leder av 

prosjektkomiteen etc.

Kommende måned 

og deretter 

kvartalsvis

5 Utpek  en ” VISIONING 

CHAMPION” som leder 

gjennomføringen

Entusiastisk og erfaren 

person med 

gjennomføringskraft

Leder gjennom-

føring av visjonen 

videre til plan
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Forslag til møter i klubben for oppfølging etter Club Visioning:

• Møte i Utviklingsgruppen (for eksempel styre og klubbråd samt klubbens 
valgte Champion/prosjektleder for oppfølging av Club Visioning), kort etter 
at sammenstilling av forslag foreligger. Formål: Sikre forankring av 
resultatene og videre prosess.

• Klubbmøte nr 1 - resultatet og sammenstillingen legges frem for alle 
medlemmer. Formål: Bli kjent med resultatet. Forslag: Sammenstillingen 
sendes ut på forhånd til alle. Medlemmene velger på møtet hvilke ideer de 
ønsker å jobbe med. Det nedsettes arbeidsgrupper samme kveld som velger 
leder og dato for oppstartsmøte.

• Club Assembly - klubbmøte nr 2 (for eksempel 4-5 uker etter det første). 
Formål: Oppfølging av igangsettelse av tiltak. Forslag: Kort rapportering fra 
hver gruppe.

• Deretter kommer utarbeidelse av mål og handlingsplan. 
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Fra visjon til plan i klubben:

1 Spørre-
under-
søkelse

2 Club 
Visioning-
samling

3 Lage 
klubbens 

visjon

5 Strategisk 
plan/ 

fremtidsbilde

6 Lager årlige 
mål og 

handlinger 
(KPM/RCC)

7 Lager 
måleparametre 

og milepeler 
(KPM/RCC)

8 Følger opp 
og reviderer 

planen

4 Club 
Assembly
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Hva synes medlemmene som har gjennomført Club Visioning?

- Svært fornøyd med prosessen. Fint middel til å enes om felles mål

- Positiv prosess, godt engasjement blant klubbmedlemmer. Prosessen kan 

være litt hemmet av skjemaets oppbygging. Bra at det kom mange 

momenter frem i lyset. 

- Eye-opener. Most useful tool for NRK. Impressive “performance”

- En spennende og tydeligvis godt planlagt prosess. Fint opplegg med 

stemmelapper. Dette fungerte mye bedre enn jeg trodde. Men det er 

mange litt vage, og mange ambisiøse mål, så for meg henger det litt i løse 

luften. Hvordan kommer vi dit? Hvordan skal dette finansieres? De neste 

trinnene blir spennende – og avgjørende –

• Ryddig og “katalyserende” prosess, en fin måte å brainstorme på – uten 
endeløse diskusjoner. Et godt bidrag til å løfte klubben inn i fremtiden
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Hva sier presidentene? Gamlebyen Fredrikstad RK, 25. oktober

• Hei.

• Tusen takk for igår. For en kveld. Helt utrolig. Dere skal ha en 
STOR  takk for å ha ledet oss gjennom kvelden. Jeg følte det var 
stort engasjement og entusiasme blant medlemmene, og det var 
takket være dere som ledet det hele. Nå er oppgaven å bevare 
energien og positiviteten fremover og få omsatt dette i en 
gjennomførbar 3 års plan.

• Jeg har formidlet videre til de andre presidentene i Sone B om 
vår/min erfaring.

• Lykke til videre med Club Visioning arbeidet i andre klubber.

• Med Rotaryhilsen

• Johan.
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