
VELKOMMEN TIL MIDTVEISMØTET 

                                                                                                 

I am asking all of you to wear your Rotary pin 
and to raise awareness of what the pin means.  

 



Hva ønsket jeg skulle prege mitt guvernørår 

 
• Prøve å viderebringe de signaler som RI presidenten i min periode 

ønsker å prioritere og øke kunnskapen om Rotary som 
organisasjon 

• Jobbe for at klubbene samarbeider enda bedre på tvers av 
områdeinndelingen, for å få til gode hjelpetiltak 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  

 



 
Hvilke prioriteringer tok vi opp på PETS i mars 2012 

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 RI's 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 

 

 

 



Hvilke prioriteringer tok vi opp på PETS i 2012? 
2 

• Gjennom distriktsprogrammer og klubbens 
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 

• Vurdere muligheten for nye klubber i distriktet 

 



 

Noen tilbakemeldinger  

• Det er svært hyggelig å komme på klubbesøk som Guvernør.  Mange klubber gjør 
en ekstra innsats denne dagen og flere klubber inviterer også gjester, Rotaractere 
og ungdom som er på utveksling 

• Det er kun to klubber i distrikt 2260 som har lunsjmøter – dette er Fredrikstad/Glemmen RK 
og Sagdalen RK.  de øvrige klubbene har sine møter på kveldstid mandag, tirsdag, onsdag 
eller torsdag. 

• RYLA: er den ungdomsaktiviteten som flest klubber i distriktet slutter opp om.  Det 
er nå fulltegnet med 65 deltagere til årets RYLA som arrangeres på Fredriksten 
festning i tiden 7. -10. mars 2013. All ære til alle de som jobber for at ungdom fra 
vårt distrikt skal få anledning til å delta på dette lederseminaret. 

• UNGDOMSUTVEKSLING: 

• Følgende klubber har sendt ut og/eller tatt i mot studenter:  

        Tune RK, Råde RK, Nesodden RK (2 stk) Nannestad RK, Enebakk RK 

• Følgende klubber har meddelt at de ønsker å sende ut studenter: 

• Eidsvoll RK, Mysen RK, Nesodden RK og Råde RK 

 

 

 



Rotarys yrkessammensetting er  
viktig for vår nettverksbygging  

 
Rotarys formål er å gagne andre 

1. Lære medmennesker å kjenne 
 

2. Stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv  
 og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid 

 
3. Søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, 
 yrkesliv og som samfunnsborgere. 

 
4. Arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom 
 vennskap over landegrenser mellom mennesker fra  
 alle yrker 

 

 



Hva skjer fremover? 

• Seminar om de nye reglene for godkjenning og tildeling av 
midler til klubbenes prosjekter  

• RYLA arrangeres 7 – 10. mars 2013 

• GSE besøk fra Tennessee, USA i slutten av april 2013 

• Convention i Lisboa, Portugal i tiden 23. – 26. juni 2013 

• Guvernørskifte skjer 1.7.2013 på Årnes 

• En oppfordring: 

• Start samarbeidet med påtroppende klubbpresident og styret 
tidlig slik at dere sikrer at det gode arbeidet med planer og 
mål kan videreføres på en god måte for klubben 

 



Ron Burton RI President  
2013-2014 

Hans nye motto for guvernøråret 

 



Ron Burton 

• Ron Burtons budskap under International 
Assembly i San Diego Januar 2013: 

• Hvis vi virkelig ønsker å fremheve Rotary, må 
vi forsikre oss om at hver eneste rotarianer 
har den samme forståelse av Rotary som 
hver og en av oss her i dag har. 

• Vi trenger å forsikre oss om at hver eneste 
rotarianer har en meningsfull rolle, at alle 
gir sine bidrag at den støtten blir verdsatt. 

• Burton ba samtidig om at alle de innkomne 
guvernører tar ansvar for å bistå klubbene i 
overgangen til den nye ordningen for 
tildeling av midler til prosjekter fra 1.7.2013. 

 


