
Referat fra gruppemøtet for presidenter  

lørdag 24.03.2012, kl.13.30 – 15.00 

TIL STEDE:  Innk. pres. fra Lørenskog RK, Lørenskog Vest RK, Nittedal RK og Lillestrøm RK 

samt møteleder Herman Stabell (innk. pres. Skedsmokorset RK) 

 

Følgende punkter ble drøftet og enighet oppnådd rundt: 

 Viktig med tidlig planlegging av oppstart av Rotaryåret for presidenten.  

 Komtesammensetningen viktig: Hvem passer sammen i den enkelte komité slik 

at den vil fungere optimalt gjennom året.  

 Programkomitéen den viktigste, i den forstand at komitéen må komme tidlig i 

gang på våren slik at programmet idéelt sett blir ferdig før inneværende rotaryår 

er omme (nå 30/6-12) 

 Program og møteledelse: To svært sentrale punkter i et rotaryår. Dessuten svært 

viktig med god kontinuerlig kommunikasjon gjennom året mellom presidenten og 

lederen for programkomitéen. Programmet kan betegnes som ”limet” i klubben 

gjennom et rotaryår. 

 RI har inngått en avtale med seks anerkjente universitet rundt om i verden for å 

etablere det som har fått navnet: Rotary Centers for International Studies in 

peace and conflict resolution. Universitetet i Uppsala er siste skudd på stammen. 

 Viktig å stoppe Rotary fra å bli et folkeakademi: Programmene i klubbene må 

oftere og tydeligere bringe ut rotarystoff til medlemmene. 

 Viktig å presisere at Rotary er en yrkesbasert organisasjon som også driver med 

humanitært hjelpearbeid på prosjektbasis. 

 Rotaryskolen: Her ligger en unik og fyldig kilde man kan øse av i forbindelse med 

at det enkelte medlem kan få et større og mer inngående kjennskap til hva Rotary 

er og står for. Man finner mye stoff på distriktets nettsider. PDG Lena Mjærskaug 

kan også lett inviteres og kommer gjerne for å utdype et emne, eller flere, i den 

enkelte R-klubb. PDG Ole Ludvig Kleven er spesialist på Council on Legislation, og 

kommer gjerne i klubben for å snakke om dette organet i Rotary. 

 



 Prosjekter: Når en klubb ønsker å sette i gang med et prosjekt, kan Henry Kjell 

Johansen (Skedsmokorset RK) kontaktes. Han har svært lang og god erfaring med 

igangsetting av prosjekter og hva som kreves for å få dette til, og få et best mulig 

resultat av innsatsen. 

 Samarbeid mellom klubbene i område G: Enighet om at samarbeidet så langt har 

vært utmerket, bl.a. takket være aktive og flinke AG-er. 

 NB:  KPM (Klubbens planer og mål) må drøftes ferdig snarest og sendes     

  innkommende guvernør, senest innen 1. mai 2012. 

 Se s.21 i Håndbok  for 2012-2013 for tidsfrister for forskjellige ”aktiviteter” som 

klubben må forholde seg til fra dags dato og gjennom hele det kommende 

rotaryåret! 

 

Møtet ble forbilledlig ledet av Herman Stabell som stand in for innkommende AG. 

 

 

2012-03-25 

 

Tore Gulbrandsen 

Ref. 


