
Prioriterte oppgaver for RI 

• Fremme intern og ekstern anerkjennelse av RI 

• Øke Rotarys evne til å hjelpe andre 

• Utrydde Polio 

• Øke medlemsmassen både tallmessig og kvalitativt 

• Fremheve Rotarys unike yrkestjeneste 

• Optimere bruk og utvikling av godt lederskap 

• Implementere strategiprosessen på alle nivåer i distriktet for 
å sikre kontinuitet og funksjonalitet i hele organisasjonen 

 

 



Hva bør vi ha vårt fokus på - 1 

• Stimulere til medlemsvekst og søke å få bredde i    
yrkessammensetningen både gjennom alder, kjønn og etnisk 
bakgrunn 

• Jobbe aktivt for at klubbmedlemmene benytter Rotaryskolen 
til sin rotaryutdanning 

• Stimulere klubbene til å initiere samfunnsaktiviteter lokalt 
og internasjonalt 

• Medvirke til at RIs mål blir nådd gjennom å: 

• Gjøre Rotary enda bedre kjent og derigjennom mer 
attraktivt for nye medlemmer – være  

   relevant slik at det skapes interesse for hva vi står for 

 



Hva bør vi ha vårt fokus på -2 

• Gjennom distriktsprogrammer og klubbenes medvirkning vil 
vi gi ungdom samfunnsforståelse og innsikt i betydningen av 
arbeid for fred og vennskap. 

• Stimulere til sterkere fokus på etikk og moral 

• Videreutvikle distriktets nettsider og Rotaryskolen, slik at 
informasjon blir lett tilgjengelig og  kan danne grunnlag  og 
interesse for ny idéskaping 

• Stimulere til at klubbenes arrangerer flere åpne møter 

• Oppmuntre til at klubbene utnytter sin humankapital på best 
mulig måte slik at også de eldre blir tatt godt vare på 

 

 



Hva vil prege min Guvernørperiode 

• Prøve å viderebringe de signaler som verdenspresidenten i min periode 
ønsker å prioritere 

• Prøve å være en best mulig kontaktperson mellom klubbene i distriktet 
og Rotary International 

• Få til en distriktsadministrasjon som klubbene oppfatter som nyttig og 
effektiv 

• Jobbe for at klubbene samarbeider enda bedre på tvers av 
områdeinndelingen, for å få til gode prosjekter både nasjonalt og 
internasjonalt 

• Jobbe aktivt for å ta godt vare på de medlemmene vi allerede har 
• Sørge for at nye medlemmer blir tatt godt vare på og blir tatt med i 

komiteer og andre klubbaktiviteter 
• Holde god kontakt med Rotaract og  InnerWheel  
• Jobbe for å få til et konstruktivt samarbeide med de andre 

distriktsguvernørene i mitt år, slik at vi kan utveksle gode ideer  
 

 



Vi distriktet vil være din støttespiller 

• Husk:  Dette året er du klubbens leder 
• Dette gir deg mange muligheter til å spille på 

gode krefter i klubben og distriktet 
• Sett klubben på kartet lokalt, søk samarbeid 

med andre klubber i området, arranger åpne 
møter hvor også andre utenfor klubben kan 
møte. 

• La alle klubbmedlemmene ta del i klubbens 
arbeid, dette skaper engasjement og samhold 

• Lykke til som klubbpresident 
 

 


