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Innkalling til President Elect Training Seminar (PETS) fredag 14. mars 2014 og 
Distrikttreningssamling (DTA) lørdag 15. mars 2014 
 
Kjære innkommende president! 
 
Du har allerede fått en e-post med melding om PETS og DTA. Da fulgte også skjema med 
påmelding. Her kommer innkallingen med til PETS og DTA.  
Dette arrangeres som bekjentgjort på Idrettshuset i Råde, Idrettsveien 1640 Råde. 
Fremmøte fredag 14. mars klokken 16.30 og avslutning klokken 21.00.  
Lørdag den 15. mars starter vi kl. 09.00 og avslutter ca. klokken 16.00. 
 
PETS skal gi deg opplæring for de oppgaver og plikter du får som klubbens leder i «ditt» år.  
Det orienteres om hjelpemidler og det støtteapparatet som finnes til din rådighet innenfor 
de ulike områdene, og du får nyttige tips fra distriktsadministrasjonen.  
 
På PETS blir du kjent med AG (Assisterende Guvernør) i ditt område. AG blir din nærmeste 
medarbeider i distriktet.  Nyttig er det også å bli kjent med de andre innkommende 
presidentene, særlig de som holder til i ditt område. Det er lettere å samarbeide med noen 
en har møtt og snakket med. 
 
Noe av tiden nyttes til gruppearbeid i hvert område og arbeidsgruppene blir ledet av de 
Assisterende Guvernørene.  I gruppearbeidene blir det mulighet til å diskutere hvordan dere 
på best mulig måte kan overføre de føringer og mål som er gitt fra Rotary International og 
omgjøre dem til praktisk gjennomførbare aktiviteter i egen klubb.  Hjelpemidler får dere bl.a. 
i guvernørens håndbok (fullføres i disse dager og deles ut på PETS og legges senere ut på 
distriktets hjemmeside). RI president Gary Huangs tema og målsettinger blir selvsagt 
gjennomgått på PETS.  
 
Fram mot PETS kan du forberede deg ved å tenke på hvordan du praktisk kan arbeide i din 
klubb for å aktivisere medlemmene og klubben. Temaet er som jeg tidligere har meldt til 
dere; «Light up Rotary». Det er klubben som er Rotary, og det er i klubben at målene skal 
oppfylles. Vi i distriktet skal bistå dere og være klubbens støttespillere i det viktige arbeidet 
dere utfører i Rotarys tjeneste.  
 
Ut fra dette skjønner dere sikkert hvor viktig PETS er og at den således er en av de tingene 
som vår organisasjon rangerer som obligatorisk! 
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Distriktsamlingen lørdag 15.mars gjelder også i særdeleshet  for 

innkommende sekretærer og kasserere. 

Som i fjor inviteres inneværende års (2013-2014) sekretær gratis med som en støtte for de 

påtroppende sekretærer. Sekretær må ta med PC. Husk også å få med klubbens passord til 

medlemsnett. 

Distrikttreningssamlingen på lørdag starter kl. 09.00 og går fram til kl. 16.00. Flere fra 

distriktskorpset vil gi dere en innføring i sine ansvarsområder. Det er viktig for deg som 

president å komme sammen med dine nærmeste medarbeidere; sekretær og kasserer. Dere 

skal i fellesskap sørge for at klubben oppfyller sine forpliktelser, og dere blir de beste til å 

aktivisere klubbens medlemmer i det kommende Rotaryåret. 

Ved å møte med «fullt mannskap» på distriktsamlingen sparer du møter seinere i vår. 

Det oppfordres også til å ta med nye medlemmer på distriktsamlingen. Det legges opp til 

skolering om Rotary for de nye medlemmer. Nye medlemmer som deltok på fjorårets 

samling, mente at det var nyttige og interessante timer.   

Vel møtt til PETS og distrikts treningssamling, som jeg mener vil gi dere nyttig informasjon 

og oppmuntring til videre arbeid i Rotaryklubben. 

Flere har ønsket overnattingsmulighet fra fredag til lørdag. Vi har ikke hotell i Råde, men vi 

har gjort en god avtale med Quality Hotel og Resort Sarpsborg. Se opplysning på tidligere 

tilsendt påmeldingsskjema 

Om det ikke allerede er gjort, fyll ut tidligere tilsendte påmeldingsskjema så snart som 

mulig og senest innen 7. mars 2014. Påmeldingen skal sendes til: thmarthi@online.no   

Påmeldingsavgiften overføres samlet for hver klubb til Råde Rotaryklubbs kontonr. 

1014.48.42451 innen 7.mars 2014.  

Med Rotaryhilsen 

Jan Sverre Hanssen 

Distriktsguvernør 2014 - 2015  
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