
 

C: Documents /Rotary/2011-2012  

 

  

GRUPPEARBEIDE FOR INNKOMMENDE PRESIDENTER  

DISTRIKTSSAMLINGEN 24. MARS 2012 OMRÅDE ” E” 

 

 

1. Planlegging av rotaryåret,tanker og tips fra foregående og årets temaer. 

 Klubbene synes at årets temaer er inspirerende. Klubbene mener og kunne dekke temaene med 

de begrensninger og forutsetninger som klubbene har. 

 Det er et stort ønske om å inngå samarbeide innen området. Dette vil bli drøftet videre på 

områdemøtet torsdag 12.april. Se også 3 nedenfor. 

 Innen møtet 12. april vil det være ønskelig å skaffe seg informasjon om Rotarys posisjon i 

Nepal . Dette må AG’en gjøre før møtet 12. april gjennom og  kontakte Rotarykontoret i 

Zurich og/eller Petter Jensen fra Nordby RK.. Det vil også være ønskelig at  Nesodden RK gir 

en mere detaljert orientering om ”Hjelpemiddelfondet” under  dette møtet. 

2. Hvordan vil du planlegge å lede møter, delegere ansvar og aktivisere alle medlemmene i klubben i 

komiteer? 

 Presidentene ville forsøke seg med systematiske 3-minutters innlegg som er 3 minutter og  ikke 

lenger enn det. Det var også et gjennomgående ønske om kortere foredrag og mere diskusjon 

på grunnlag av foredraget eller temaet for R møtet. Kanskje er Rotary for ” redde”  og 

forsiktige med diskusjonene?  

 Hva angår komiteene, så ble det diskutert og ikke skifte alle medlemmer i en komite samtidig.  

 Det er ønskelig med rotasjon i vervene, men det er også fornuftig med noen grad av 

kontinuitet.  

 En av klubbene ønsket en dikusjon om hvordan mann håndterer ”over-ivrige”  medlemmer.  

Det vil bli utvekslet erfaringer og tips om dette. 
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3. Samarbeide med andre klubber i området, hvordan og hvor ofte? 

 Det er et ønske om samarbeide, særlig om  internasjonale prosjekter.   

 Vi vil fastsette tidspunkter for Intercitymøter på møtet den 12. april. Det vil også bli diskutert 

et mere fasttømret system med noen få faste tidspunkter for Intercitymøter. Det kan være en  

ide om Intercitymøtene blir faste årlige møter.  Et eksempel på dette er Ås RKs ”Årets bøker” 

møte som klubben videreførte fra Follo Syd. Dette møtet er et årlig møte holdt i november 

eller desember. 

 Det virket som om  ett møte i halvåret er rimelig. Erfaringene viser at det stort sett er altfor 

begrenset fremmøte på Intercitymøtene. 

 

 

Med vennlig               hilsen 

 

Arne Pedersen 

AG-E 

 

 

 

 


