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Hva skal RYLA være?                                                    RYLA – Code of Policies

• RYLA skal gi rotarianerne mulighet til å personlig 
delta i utviklingen av unges lederskap, medborgeransvar 
og personlig/profesjonell utvikling.

• Målsettingen er: 
– Vise at Rotary respekterer og yter for ungdom
– Tilby ungdom ansvar/oppgaver i frivillig arbeid
– Oppfordre til ledelsesengasjement
– Offentlig anerkjenne unge ledere
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Oscarsborg Festning - i sentrum av vårt distrikt 2260
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RYLA – Rotary Youth Leadership Award arrangeres mars 2019

RYLA, som er et lederseminar for ungdom, arrangeres ved Oscarsborg Festning og 
Hotell, Drøbak 22-24 mars 2019. Målgruppen er ungdom i alderen 18-24 år.
Formålet med seminaret er å gi fremtidens ledere impulser og idéer til godt 
lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.
Formen for seminaret er forelesninger av høyt kvalifiserte aktører, med erfaring 
innen ledelse, etikk, organisasjonsarbeid m.m. 
Forelesninger i plenum og gruppearbeid. 
Det hele starter fredag 22 mars 10:30 og avsluttes søndag 24 mars 15:00.

Deltakerne mottar det offisielle RYLA-diplomet. 
Rotaryklubbene dekker alle utgifter for seminaret, innkvartering og kost. 
Den enkelte må selv betale for reise til og fra Drøbak.
RYLA har vært et internasjonalt rotaryprogram siden 1971 og i Norge siden 1985.



september 2018

RYLA 2019

Foreløpig program;
Vi beholder de med 
evaluering <4.
Bruker mer tid på gruppearbeid.
Er det noen her som vil bidra 
i gruppearbeidet/ foredragsholder?
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Øystein Ullnæss - ValueMiner

Valueminer.eu bidrar med webbasert plan/ prosjekt 
verktøy. 

Deltakere må ha med PC/ Mac
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Foredragsholdere 2019 

Fjorårets med flere enn 4.0 i snitt. 
Inviteres 

Henrik Syse - 
kommer!
Etikk
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Rotary’s yngste President

Marthe Sponberg
President Nesodden RK
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Anniken Svaberg - Volvo Gøteborg

Teamleder
Produksjon
Kvinne
Ledelse av “eldre-
kolleger”
Håndtering av
vanskelige 
situasjoner
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Roger Sollied Johansen

Hva ser arbeidsgivere 
etter?
CV - engasjement 
RYLA
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Rune Semundseth

Team
Felles mål
Motivasjon
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Hva skjer nå?

RYLA komiteen kontakter aktuelle foredragsholdere.
Klubbene finner sine kandidater og melder på til oss på; 
http://fb.com/ryla.2260 
Påmeldingsskjema  https://goo.gl/forms/AECJC5yamd1e7PzO2

Seminaravgiften bes betalt til D2260 kto nr. 6205 06 31163 innen 15. januar 
2019 og skal være merket med ”RYLA» og navnet på vedkommende 
deltaker(e). Registrering etter 15. januar 2019 koster 5.500,-

Område F er invitert til å bli med i RYLA arrangement gruppen, som overtar 
ansvaret de neste to årene. De får tilgang til alt materiell/ korrespondanse/ 
epostadressen og Facebook gruppen. Oppfordres til å komme til RYLA som 
observatør.

http://fb.com/ryla.2260
https://goo.gl/forms/AECJC5yamd1e7PzO2
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Meld på dine deltakere i dag!
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Foredragsholdere fra 2018

Roger Sollied Johansen (hodejeger): Rekruttering
Ludolf Bjelland (Drøbak RK): TQM - Total Quality Management 
Marit Sundli Tveit (Rektor NMBU): Lede et offentlig universitet 
Deborah Oughton (Professor NMBU): Etiske utfordringer
Øystein Ullnæss (Valueminer.eu): Hva er et godt prosjekt? 
Beate Størkson (IT gründer): Entreprenørskap/ Oppstart
Rune Semundseth (lederutvikler): Motivasjon - mestring og riktig 
kompetanse.
Tom Myklebust (Gründer) - Rullestoler
Cynthia & Dag Reynolds: Lokalliv/ Nesoddliv - lokalt engasjement
Anniken Svaberg: Volvo - produksjonsleder, Teamarbeid i praksis
DG - Yvona Holbein (DG2260): Rotary og Rotary Alumni
Aiman Shaqura (gründer): Give a job

Omvisning på Oscarsborg festning inklusive de hemmelige rom.
Utdeling av diplomer
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Evalueringen 2018 - detaljer - fredag

Hvordan var informasjonen i forkant av RYLA kurset?;  
Hadde vært fint om det kom litt tidligere og litt mer samla.
Bra med info, men kunne gjerne informert om Pc og lignende litt tidligere. Kanskje pakkeliste er the 
way to go.

Marthe Sponberg - innkommende president i Nesodden Rotaryklubb: 
Veldig inspirerende at dere tok inn en som var ung. Hun klarte å formidle fordelene godt fra et ungt 
perspektiv. Fint å få høre litt erfaringer fra en på nærmere alder.
Steinar Neby - Vestby RK - deltaker presentasjon: Herlig og energisk, denne burde dere holde på. 
Steinar skal ha mye skryt, for det var ikke vanskelig å være energisk etter hans eksempel.
Roger Sollied Johansen - Rekruttering; Veldig bra at det ble rettet mot oss og hvordan vi må tenke 
for å få jobb også. En god og engasjert foreleser, i grenseland en entertainer. Han må brukes neste 
år, om mulig. Meget dyktig, engasjerende, flink til å prate og bra tema. 
Ludolf Bjelland - TQM; Spennende, men kanskje litt heavy til tider. Greit om han også tar pauser da 
han går igjennom store "oppskrifter" på teori, slik som hvordan kunder er.
Rektor NMBU Mari Sundli Tveit ; Utrolig fint å høre et så ærlig innlegg om hvordan en ledere 
hverdag kan være.Bra foredragsholder, men fokuset på presentasjonen var ikke så mye på det å 
være leder. Bra med sterk historie og det å stå i det, men føltes ut som en markedsføring av NMBU og 
studierekruttering.
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Lørdag

Øystein Ullnæss - Valueminer; Denne var god, fortsett gjerne med det. Morsomt opplegg. Når vi fikk 
prøve selv forsto jeg ikke helt nytte verdien og hvordan det kunne brukes. Men under søndagens 
foredrag falt alt på plass og det ble veldig klart hvor nyttig det faktisk var. Så det var utrolig morsomt å 
få en skikkelig aha opplevelse. 
Beate Størkson - Entreprenør; Fint å høre om alt som ligger bak og alle prosesser man skal i 
gjennom. 
Rune Semundseth - Team; Helt fantastisk! Spennende, interaktivt og engasjerende. En fantastisk 
foredragsholder. Kjempebra! Fint med følelser og tanker en kan relatere seg til. Gøy med humor, friskt 
pust.
Tom Myklebust - Rullestoler, Et godt foredrag, men uheldig å plassere det rett etter Rune, da Rune 
var veldig energisk og interaktivt, og Tom var mer rolig og ettertenkende. Kanskje bedre å endre 
rekkefølgen neste gang? Fin historie og fin fyr. Dessverre vanskelig å høre hva han sa da det ikke ble 
brukt mikrofon. 
Smartbruk Dag Reynolds; Veldig interessant, denne kan dere gjerne også ha neste år. Gøy å høre 
om hvordan vi kan leve i fremtiden. Gode refleksjoner og kule ider. 
Anniken Svaberg - Volvo; Veldig bra at hun forteller hvordan det virkelig er som leder, ikke bare 
teori, Kanskje helgens beste foredrag pga hvor usminket lederrollen ble presentert. Man fikk et mer 
nyansert bilde av hvordan suksess kan se ut. Et topp foredrag, hvor vi får innsikt i en leders hverdag 
og rolle. Dette er noe vi alle kan få bruk for!
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Søndag

Yvona Holbein, Rotary, Distriktsguvernør; Jeg likte foredraget hennes, det fungerte fint til å vise 
hva Rotary egentlig er og hva mer vi kan gjøre som har muligheten til å bli unge Rotarianere. Men, 
kanskje det hadde vært bedre å ha nettopp dette foredraget i oppstarten av RYLA? Jeg føler iallefall at 
det hadde vært mer naturlig med en gjennomgang av Rotary i starten av RYLA.Veldig nyttig å høre 
mer om Rotary og å bli bedre kjent med hva de gjør 
Aiman Shaqura - Give a job; FANTASTISK! Engasjerende, inspirerende og bra foredragsholder 
Meget gøyalt foredrag. Flink til å prate og veldig fint å høre hans historie. Kanskje ikke de med best 
"læringsutbytte" men mer noen fine råd man kan ta med seg på veien. 
Guidet tur Oscarsborg; En guide med veldig mye kunnskap og det var veldig spennende å høre om 
historien. Veldig gøy å få se inne i de ulike byggene. Flink guide. Flott å få en slik tur også. PErfekt 
avslutning. 
Oscarsborg hotell; Maten var helt AMAZING! Fine og greie rom og lokaler. Til tider dårlig klima i 
foredragsrommet. God service! Lekkert og fint! (men savnet lys i korridorene) 
Helhetsinntrykk av RYLA arrangementet; Ekstremt bra. Strålende fornøyd. Jeg er så glad for at jeg 
fikk være med, tusen takk!! Som en liten tilbakemelding til neste år, så kanskje ha et par planlagte 
mingling/oppfriskninger underveis. Enten det er i form av en powerboost (sang f.eks), eller en litt 
lengre pause. men alt i alt, bra!! Flinke foredragsholdere, og en god og trygg atmosfære!! 


