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Rotaryklubben
har i følge
Rotarys lover 
disse målene:

ARTIKKEL 5 MÅLSETNING

Rotarys målsetning er å 
• arbeide for Rotarys mål 
• gjennomføre serviceprosjekter basert på 

Rotarys 5 tjenesteveier 
• bidra til å fremme Rotary ved å styrke 

medlemstilgangen, 
• støtte Rotaryfondet (The Rotary Foundation –

TRF) 
• utvikle ledere ut over klubbens behov.



RLI- et tilbud til 
klubben
Det forplikter å være en Rotaryklubb

Klubben skal kjenne til og administrere 
klubben  etter Rotarys formål og lover

Klubben skal utvikle seg og være aktiv og 
relevant i lokalmiljøet og for tida vi lever i

Medlemmene skal ha mulighet til å utvikle 
seg og ha glede av medlemsskapet

RLI vil bidra til å øke kunnskap om Rotary 
og ledelse av frivillige organisasjoner 



RLI - ER FOR 
DEG SOM
1. ønsker å utvide ditt nettverk
2. vil gjøre en forskjell i egen klubb
3. vil lære å kjenne og gjerne delta i noen av de 

muligheter som Rotary gir
4. ønsker å få mer glede av ditt medlemskap i

klubben
5. ønsker å delta I Rotarys prosjekter for å gagne

andre
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MODUL 1 -
Rotarianeren

• Aktivitetene gir perspektiv
på dine erfaringer i Rotary

MODUL 2 –
Klubben

• Aktivitetene fokuserer på å 
gi inspirasjon til et mer
aktivt klubbliv I din klubb

MODUL 3 –
Nettverket -

Rotary

• Aktivitetene konsentreres 
rundt omdømme, internt, 
eksternt, lokalt og 
internasjonalt





RLI GÅR 3 LØRDAGER VÅR
OG HØST

• Hver  lørdag fra kl.08.30 – 16.00
• Møtested avhenger av antall deltakere og 

bestemmes for hver kursrekke



RLI – DELTAKERE VÅREN 2022
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RLI HØSTEN 2022
• Vi forslår (med forbehold om endringer) disse
datoene for de tre modulene til høsten 2022:
• Modul 1 – 17.septemder 
• Modul 2 – 15.oktober
• Modul 3 – 12.November

Invitasjonen til høstens kursrekke sendes klubbene i 
begynnelsen av august.
Velkommen som deltaker!
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