
 

 
 
Til presidenter i D2260                  8. desember 2017 

 
 

RYLA-SEMINAR 16.-18. MARS 2018 PÅ OSCARSBORG FESTNING I DRØBAK 
 
 
Kjære Rotary-president! 
 
Område E med klubbene Nesodden, Ås, Vestby og Drøbak har nå RYLA ansvaret for distrikt 
2260. I den anledning har vi gleden av å invitere din klubb til å sende én eller flere deltagere 
til RYLA-seminaret.  
 
RYLA står for Rotary Youth Leadership Award og er kjent som et lederseminar spesielt 
tilrettelagt for ungdommer i alderen 19 til 24 år. Se vedlagte beskrivelse og et foreløpig 
program. 
 
Kvalifisert for deltagelse er ungdom av begge kjønn som har vist initiativ, evne og vilje til 
sosialt medansvar – «å yte noe for andre». De kan ha vært ledere innen idrett, 
speidervirksomhet, musikkorps, elevråd, studentorganisasjon eller annen organisasjon, 
virksomhet eller interessegruppe. RYLA-seminaret er for de som kan se seg selv som 
fremtidige ledere i næringsliv, organisasjoner eller forvaltningen.  
Det er ingen krav om at kandidaten har noen form for tilknytning til Rotary. 
 
Seminaret arrangeres på Oscarsborg festning og hotell i Drøbak 16.-18. mars 2018.  
Det er reservert plass for opp til 70 deltagere.  
 
Deltageravgiften er kr 5 000. Dette inkluderer overnatting, bespisning, foredragsholdere og 
kurslokaler. Den enkelte deltager dekke selv lommepenger og reiseutgifter. 
 
Påmelding skjer på vedlagt Påmeldingsskjema, utfylt av deltager og signert av både 
deltageren og presidenten eller den ansvarlige i klubben. Påmeldingen er bindende for 
klubben (klubben bør vurdere om det er behov for egen avtale med kandidaten). 
 
Påmeldingen sendes til: ryla.2260@rotary.no, med kopi til kandidaten.  
Påmeldingsfrist: Senest 15. januar 2018 

 
Deltageravgiften betales av sponsorklubben til distriktets konto: nr. 6205 06 31163 
innen 15. januar 2018.  
OBS! Merk betalingen med ”RYLA 2018” og navn på deltaker. 
 
Presidentene oppfordres til å engasjere klubben i arbeidet med å finne kandidater. 
Skulle det dukke opp «for mange» kandidater, ta kontakt med naboklubbene.  
De har kanskje ikke funnet så mange som de ønsker. 
 
 
Med Rotary-hilsen      Facebook:  http://fb.com/ryla.2260 
RYLA 2016 D2260     Mail adr.: ryla.2260@rotary.no 
 
Ole Seipajærvi    

mailto:ryla.2260@rotary.no
http://fb.com/ryla.2260
mailto:ryla.2260@rotary.no

