
NORFO???? 
(NOrsk Rotary FOrum) 

Lena J Mjerskaug 

D-2260s Distriktssamling 

24. Mars 2012 

 



Rotarianere og NORF0 

• NORFO – hva er det?????? 

• NORFO skal gjøre minst mulig –   det  
er distriktene som gjør/skal gjøre 
jobben! 

• Dette må NORFO gjøre noe med! 

• Hvorfor har ikke NORFO gjort noe med       
det!????! 



NORFO 2011-2012 



NORFO 2012-2013 



I tillegg: 

• ”Styre” (arbeidsutvalg) med en representant  fra  

–  DG 

–  IPDG 

–  PDG de to foregående årene (Styreleder i år 3) 

–  DGE (observatør) 

• Sekretær  

• Kasserer og controller (slås sammen 2012-13) 

• Informasjons-/kommunikasjonskomiteen (øvrige 
aktivitetsledere ved behandling av deres saker) 



HVA? 

• En MULTIDISTRIKT «ORGANISASJON» 
– Opprettet for å hjelpe distriktene med forbedret service 

til klubbene 

– Begrenset til oppgaver som anses kan løses best, og 
mest effektivt i fellesskap  (hver ny aktivitet krever 
enstemmig beslutning blant DGene) 

– NORFO arbeider i henhold til RIs Manual of Procedure 
(MOP) bestemmelser uttrykt i ”Vedtekter for Norsk 
Rotary Forum” 

– Multidistrikt må hvert tredje år godkjennes på nytt av 
minst 2/3 av klubbene i hvert involvert distrikt (sist 
høst 2009) 

 



NORFO - organisering 

• NORFOs beslutningstagere er de 6 sittende DGer 

• Møtes 2 ganger pr. år (oktober og april/mai) 

• DGEene har møte- og talerett. Stemmerett ved 
vedtagelse av budsjett for deres funksjonsår 

• NORFO’s arbeidsutvalg  (”styre”)  

– ivaretar drift mellom møtene 

– tilrettelegger sakene til høst- og vårmøtene 

 



Hva NORFO ikke er  

• NORFO er ikke i RI – linjeorganisasjonen 

– en stabsfunksjon for distriktene 

–kan ikke instruere distrikter , distriktets 
ledere eller klubber! 

• Distriktene er ansvarlige direkte overfor RI  
– (men RI skal ha en rapport hvert år som viser hvilke 

multidistriktsaktiviteter NORFO er betrodd) 



NORFOs oppgaver (1) 

• Informasjonsvirksomhet 

– Medlemsnett 
• Medlemsregister/Database som alle medlemmer har tilgang til 

med eget passord (digital matrikkel) 

• Som det 2. landet (etter Sverige) samkjørt  med RI database i 
2011 (Medlemsregister oppdateres kun én gang, på ett sted) 

• Tilgjengelig for alle medlemmer som pdf.-filer som kan skrives 
ut. Oppdateres minst 2  ganger/år 

– Drift av vår hjemmeside rotary.no  (+50 000 besøk/år) 

– PR/omdømmebygging 

– Rotary Norden (norsk redaktør; adresselister ++) 



NORFOs oppgaver (2) 

• Ungdomsutvekslingen 
– Korrespondenter : holder kontakt med de enkelte 

verdensdeler 

– Sertifisering /oppfølging av RI krav 

– Fellesarrangementer for inbound studenter: språkkurs, 
høstsamling, Ski-camp, Holmenkollen, Europatur 

– Kurs for outbound 

– Camps - Roundtrips 

 



NORFOs oppgaver (3) 

• Opplæring på «distriktsnivå» 
– GETS: Norsk del av Guvernøropplæring 

– DICO- og distriktssekretæropplæring  

– Vurdere økt felles opplæring? 

• (Danmark som har lagt mye Rotary opplæring felles) 

• AG-opplæring? 

• Rotaryskolen /opplæring av fremtidige ledere?  

• Møteplasser/forum for distriktsansvarlige 
– utveksling av ideer om støtte til klubbene  

– gjensidig inspirasjon 



NORFOs oppgaver (4) 

• Administrering av 

– Georgia Stipend 

– Georgia Takkestipend ( 3 US studenter ved 
sommerskolen ved UiO) 

– Landsarkivet 
• Sikrer Rotary Norges historie ved å arkivere materiale samlet 

av alle DG-er. 

– NORFOs Ungdoms- og Tiltaksfond (mulighet for 
klubber/distrikter å søke/motta økonomisk støtte!) 



Handicamp – vårt flaggskip!! 

• 100 fysisk funksjonshemmede + ledsagere får 2 opplevelsesrike 
uker på Haraldvangen, Hurdal 

• Fysiske utfordringer (seiling; hesteridning; go-cart-/rally-kjøring ; 
vannski!!! ) 

•    Opplevelser (Viking ”angrep”; karneval; sjøtur; Oslo sight-seeing ) 
•    Åpen dag: 28. juli 2012 



 
Miriam Ormøy Ibsen (Risør):  
 ”De to beste ukene i mitt liv” 

 



Skyt ikke på pianisten… 

• Ledelse i frivillig organisasjoner er ingen 
enkel oppgave 

• Ingen i NORFO «er ute etter» å ta oppgaver 
som distriktene ikke ønsker løst felles 

• Som alle andre Rotary-arbeidere  jobber alle 
i NORFO uten noen form for økonomisk 
godtgjørelse 


