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Pets/Distriktssamlingen  23.-24.  mars 

Gruppearbeid for innkommende presidenter 

Område B 

  
Førts vil jeg få takke dere alle for at dere bidro til at vi får en bra start 
som det er mulig å få for dette Rotaryåret. Her følger et kortfattet 

referat fra møtene på fredag og lørdag, og jeg ber dere korrigere meg 

der jeg må ha tatt feil, eller hvor noe er utelatt. 
  

FREDAG: 
Tre og en halv måned før "mitt Rotaryår" begynner, er det få av 

presidentene som har kommet særlig langt i "planlegging av rotaryåret 

basert på egne erfaringer og tidlige års klubbplaner". 

  

 De innkommende presidentene har heller ikke rukket å la den 

innkommende verdenspresidentens føringer synke innover seg for å 

utpeke særlige fokusområder for sitt presidentår. 

  

Vi valgte derfor å benytte KPM som et hjelpemiddel, og åpnet for en 

diskusjon rundt momentene som ligger i dette dokunentet for å få en 

større bevissthet om hva som bør vektlegges i det kommende året. Både 

av saker som er viktige for klubben, og for hva som er viktige 

administrative gjøremål ift distriktet og RI.  

  

En felles gjennomgang av dokumentet ga relativt klare indikasjoner på 

hva den enkelte klubb vil prioritere - eller velge bort. Gjenomgangen 

avdekket også områder som kan egne seg for å bli utvikle i fellesskap 

med de øvrige klubbene i Område B. Enten som tema for Intercitymøter, 

felles prosjekter eller felles initiativ ift distriktet. 

  

Der var enighet om å fortsette med dette under Distriktssamlingen på 

lørdag. 



  

  

LØRDAG: 
Vi oppsummerte fredagens momenter slik at vi var enige om hva vi var 

enige om – og det var vi. 

  

Det ble presisert at man som president må være en klar leder med ansvar 

for alt som foregår i klubben dette året. Klar og sikker ledelse gir en 

trygghetsfølelse hos medlemmene som føler seg vel, og at klubben 

holder stø og sikker kurs. 

  

Mht til planlegging av det nye Rotaryåret var vi innom komitestrukturer 

og møteform. Det kan synes unødvendig å opprette komiteer som 

umiddelbart går inn i arbeidsledigheten fordi klubben ikke har et 

engasjement som passer inn i det normale mønsteret. 

  

Det var enighet om å opprette de komiteer som til enhver tid måtte være 

nødvendige for at klubben skal kunne gjennomføre sine planer og mål. 

Det ble spesielt pekt på behov for en komite som hilste gjestende 

Rotarianere og eksterne foredragsholdere velkomne på en måte der de 

virkelig følte seg velkomne, og ikke som «tilfeldig besøkende». Vi var 

også innom program- og referatarbeid, og det er ulik praksis med dette. 

noen har kun et summarisk referat med dato, tema og fremmøtte mens 

andre har mer utfyllende referater om innhold og gjennomføring. Dette 

var for å ha en bredere bakgrunn når historien om klubben skal skrives. 

  

Temaet «hjemmemøter» ble berørt, og vi var enige om at det bør være 

enkle rammer rundt disse mht servering mm for å unngå at man skal 

overgå hverandre i serveringen. Møtets varighet bør også være 

noenlunde fast slik at en vet når møtet er slutt og kan gå uten å virke 

uhøflig. 

  

For de fleste er valget av tema enkelt idet det i hovedsak er videreføring 

av pågående prosjekter. Imidlertid kom det et innspill som en reaksjon på 

lørdagens program. Initiativ for opprettelsen av en Rotaractklubb for de 



norske studentene i Kina. Det kom også innspill om norske 

Rotaractklubber i øvrige norske studentmiljøer i utlandet, men der finnes 

det sannsynligvis Rotaractklubber fra før? Regina Brovold/Fredrikstad 

RK ser på mulighetene. ANSA er muligens en partner i samarbeid med 

Rotaract.. 

  

I område B er det bare Fredrikstad RK som har et aktivt forhold til sin 

vennskapsklubb, og de klubbene som ikke hadde hatt kontakt med sine 

vennskapsklubber på flere år vil nå avvikle dette vennskapssamarbeidet. 

  

Det er ønskelig at klubbene utveksler møteprogrammer for å få ideer til 

foredra, aktiviteter. 

  

Det er ønskelig med mer samarbeid mellom klubbpresidentene, og det 

ble nevnt møter hvert kvartal eller annenhver måned. Møtene vil gå på 

omgang mellom klubbene, og første treff blir 2. mai i 

Dunkejongården/Gamlebyen RK kl 1845. 

  

  

    _______________________________ 

Vennlig hilsen 

  

Svein-Erik 

   

  


