
 

ROTARY DISTRICT 2260 
 

   
Til: 
Rotaryklubbene i Distrikt 2260 ved: 
Presidenter og innkommende presidenter, 
kommitéledere, sekretærer og andre ressurspersoner i klubbene, samt nye rotarianere,  
PDG-er samt tidligere og dagens distriktsledere. 
 

Skjetten, 5. februar 2017 
 

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSSAMLING 2017 
Rotary: Making a Difference 
 
PETS, del 1:   Fredag 17. mars 2017 (Thon Hotel Arena, Lillestrøm) 
Distriktssamling:  Lørdag 18. mars 2017 (Thon Hotel Arena, Lillestrøm) 
PETS, del 2:   Tirsdag 21. mars (Strømmen) eller onsdag 22. mars 2017 (Råde) 
 

 
 
Kjære alle sammen! 
 
Rotaryåret 2017-18 nærmer seg raskt og vi har gleden av å invitere til PETS (President Elect 
Training Seminar) og Distriktssamling (District Training Assembly).   
 
Arrangementet vil markere starten på et begivenhetsrikt år. Vi legger opp til flere nye tilbud og 
håper at dette vil bidra til økt engasjement, synlighet og aktivitet i distriktet.  Så skal vi ikke 
glemme å kose oss, utvide våre horisonter og ikke minst bygge nettverk og utvide 
vennskapskrets. Vi er en STOR ROTARYFAMILIE! 
 

Hovedmålgruppen (fra klubbene) 
PETS (Del 1 og 2): Innkommende presidenter (obligatorisk)  
Distriktssamling: Innkommende presidenter, komitéledere, sekretærer og andre 

klubbledere samt alle som ønsker å bli inspirert, motivert og høre om hva 
som er nytt i Rotary lokalt og internasjonalt. Særlig nyttig er deltagelsen 
for nye medlemmer, som derfor også tilbys noe redusert pris. 

Velkommen ønskes også til dagens og tidligere guvernører, assisterende guvernører samt 
distriktets øvrige ledere og administrasjon. 
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Mål med arrangementet 
Programmet for både PETS og Distriktssamling er bygget rundt RIs (Rotary International) 
presidentens tema for året: «Rotary: Making a Difference», samt basert på Rotarys strategiske 
mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste og forsterke profil, PR og 
omdømme. Målet med arrangementet er å gi: 
 Faglig påfyll – økt kunnskap om Rotary 
 Motivasjon og engasjement 
 Inspirasjon og idéer  
 Informasjon om verktøy og tilbud  
 Nye personlige bekjentskaper og tid til nettverksbygging 
 

Programmet og møtested 
Programmet for alle dagene ligger vedlagt dette invitasjonsbrevet. Som dere ser, får vi 
spennende foredragsholdere og inspiratorer fra både inn- og utland. Her kan det særlig nevnes 
gründer og forretningsmann fra USA, som grunla Club Visioning, Steve Wilcox, vår danske 
sonekoordinator Jens Erik Rasmussen, samt svenske Nils-Fredrik Salén, som er koordinator for 
Club Visioning i Sverige. Vi tar forbehold om evt. programendringer. 
 
Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Både fredagens PETS og lørdagens Distriktssamling vil foregå på 4-stjerners 
konferansehotell knyttet til Norges Varemesse i Lillestrøm, Thon Hotel Arena. I tillegg til fine 
moderne lokaler, et treningsrom og svømmebasseng, er hotellet lett tilgjengelig med både tog og 
bil. Det tar kun 12 minutter med tog fra Oslo S og ca. 5 minutter å gå fra Lillestrøm togstasjon.  
Hotellet ligger også rett ved innkjøringen til Lillestrøm når man tar motorvei E6 og RV 159 fra 
Oslo nordover (parkering koster 150 kr/dag). Hotellets gjester kan i tillegg nyte godt av 
nærheten til Lillestrøm sentrum, med godt utvalg av butikker og uteliv. 
 
 

  
  Møterom               Plenumssal 
  
Strømmen og Kihl gård 
Til PETS del 2 på tirsdag og onsdag vil vi samle oss i henholdsvis Strømmen Rotarys 
klubblokaler i Odd Fellows bygget (ved siden av Strømmen kirke på Strømmen), eller på Kihl 
gård, i Råde Rotaryklubbs lokaler. Se adressene i det vedlagte programmet.  
 

  
Odd Fellows bygget, Strømmen           Kihl gård, Råde 
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Generell informasjon 
 

Opplæring av presidenter 
For de aller fleste innkommende presidenter er det første gangen de deltar på PETS. Vi vil med 
dette understreke at det er både gøy å være med og det er obligatorisk. Det vil si at en av 
pliktene til innkommende presidenter i henhold til Rotarys lover er å delta på President Elect 
Training Seminar. Vi håper at de aller fleste ønsker å delta, men det kan hende at noen blir 
forhindret og da må vi få vite om det og planlegge alternativ opplæring. 
 
På PETS blir du også kjent med AG (Assisterende Guvernør) i ditt område. AG blir din nærmeste 
medarbeider i distriktet. Nyttig er det også å bli kjent med de andre innkommende presidentene, 
særlig de som holder til i ditt område. Det er lettere å samarbeide med en du allerede har møtt 
og snakket med. 
 

Overnatting/middag eller ikke 
De innkommende presidentene har tatt på seg en stor oppgave og ansvar. De skal bruke mye av 
sin tid på Rotary i året som kommer. De trenger inspirasjon og faglig nettverk. Av den grunn  
mener vi at det er naturlig at alle presidentene fortsetter å bygge nettverk også utover kvelden. 
Vi håper at de aller fleste som er med på fredagen utnytter denne anledningen for å bli kjent med 
andre fra vår Rotary-familie og blir med på middag og overnatting på hotell Arena. Vi har fått et 
gunstig tilbud fra hotellet og skal kose oss utover kvelden i eget lokale knyttet til restauranten.  
 
Komitélederne og ressurspersoner 
Vi håper også at lørdagen utnyttes til faglig påfyll og nettverksbygging. Det skal være spennende 
foredrag og dialog om hvilken vei vi skal gå fremover. Alle medlemmer er velkomne! Særlig 
klubbens ressurspersoner innen strategiarbeid, medlemskap, prosjektarbeid og kommunikasjon 
er invitert, i tillegg til sekretærer som får en liten opplæring i bl.a. bruk av Medlemsnett og 
Rotary Club Central. Mer opplæring vil følge. Vi har denne gangen ikke funnet plass for egen 
opplæring for kasserere. Dette skal vi komme tilbake til. 
 

Pris og påmelding 
Vi har jobbet for å få så gunstig pris på hotellet som mulig, slik at alle får anledning til å delta. Se 
vedlagte påmeldingsskjema for priser og detaljer. Hver klubb skal fylle ut ett skjema samlet for 
hele klubben og sende til innkommende distriktssekretær, Gunnar Fredrik Aasgaard; 
gaa@lorenskog.kommune.no. Ved spørsmål kan han unntaksvis kontaktes på mob. 909 82 393. 
(Benytt heller e-mail enn telefon.) 
 

Nye medlemmer får redusert pris 
Det tilbys redusert pris for nye medlemmer, som ble tatt inn i ett av distriktets rotaryklubber 
etter 1. januar 2016. Av erfaring vet vi hvor engasjerende en slik samling kan være.  
 

Frist for påmelding: 
Senest torsdag 16. februar 2017 (gjerne før!) 
 
Vi gleder oss til å treffe dere på vårens store rotarybegivenhet i distriktet!  
Vi er sikre på at det blir både lærerikt og inspirerende! 
 
Vennlig hilsen 

 
Yvona Holbein 
Distriktsguvernør (DG) 2017- 2018 
 
Skjettenveien 45A, 2013 Skjetten, mob. 95 97 57 88, yvona.holbein@gmail.com 
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