
 

 

 

 

17. august 2021 

Sendt alle presidenter og sekretærer i klubbene i D2260 og D2310 
Kopi til distriktsrådene 

 

ENDELIG INVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE HØSTEN 2021 

Vi sendte foreløpig invitasjon til alle klubber i D2260 og D2310 den 17. juni med mulighet til å melde 
sin interesse (jf informasjonen der – se kopien på neste side, som ikke gjentas her). 

Mange har benyttet seg av muligheten til forhåndsregistrering, og disse er behørig registrert hos oss. 
Alle vil bli individuelt tilskrevet med spørsmål om de ønsker å opprettholde påmeldingen.  

I tråd med det som ble sagt i juni, kommer nå den endelige invitasjonen, og vi mottar fortsatt 
påmeldinger. 

Påmeldingsfristen er fredag 3. september kl. 12:00 

 De som allerede har registrert seg, trenger altså ikke gjøre det på ny. Alle vil få beskjed når det 
endelige opptaket er foretatt, kort tid etter påmeldingsfristens utløp. Kursledelsen forbeholder seg å 
velge ut deltakere for en representativ fordeling mellom klubber og distrikter.  

Vi har besluttet at det blir fysisk gjennomføring av RLI denne høsten. For å få dette til, blir seminaret 
den 18. september holdt hos en profesjonell arrangør, nemlig X Meeting Point på Hellerudsletta. Her 
er det god plass, og enkelt å holde avstand som anbefalt av helsemyndighetene. Vi har opsjon på å 
holde også de to siste kursdagene her, men endelig beslutning om dette tas senere. Dette er fordi 
det blir en del rimeligere å bruke Rotaryhuset på Kløfta, der vi hittil har holdt kursene.  

Deltakerprisen for kursdagen den 18. september blir kr. 750,- inkludert lunsj og pauseservering 
formiddag og ettermiddag.  

Velkommen til RLI ���� 

 

Med Rotaryhilsen 

For distrikt 2260  
DG 2021-2022 Lars Borgestrand 

 
RLI-ansvarlig Elsa Nysveen  (s.) 

 

For distrikt 2310 
DG 2021-2022 Erik Kreyberg Normann 

 
DT Tor Petter Gulbrandsen  (s.) 

 

 



KOPI

17. juni 2021

INVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE HØSTEN 2021 
Fra høsten 2018 har vi med stor suksess flere ganger gjennomført Rotary Leadership Institute i 
Norge! Les denne invitasjonen nøye for å lære hvorfor medlemmer fra din klubb bør delta på det 
programmet som nå tilbys høsten 2021.  

Vi viser til komplett informasjon i vår brosjyre, som kan lastes ned på http://bit.ly/RLI_Norge. 

Kurset blir gjennomført i samarbeid mellom distriktene D2260 og D2310, og det er begrenset antall 
plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass. 
Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Det er uansett 
maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb. Vi har registrert navnene på alle som står på venteliste, 
og vil kommunisere direkte med disse. Det vil også tilbys plasser til de som mangler moduler fra 
tidligere kurs. 

Kurset går over tre lørdager, hver med en modul. Siden det fortsatt er usikkerhet om 
smittesituasjonen, tar vi sikte på å bestemme ca. den 10. august om vi skal samles fysisk 
(foretrukket), eller gjennomføre kursene med bruk av nettmøte på Zoom. 

Kursdatoene er, uansett om det blir fysisk eller digital gjennomføring: 

Modul 1, lørdag 18. september 
Modul 2, lørdag 16. oktober 
Modul 3, lørdag 13. november 

Hvis det blir fysiske samlinger, kjører vi fra 09:00-16:00. For det digitale alternativet vil vi benytte de 
samme datoene, men da ha to sekvenser med en god pause imellom.  

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, 
kan man komplettere manglende modul på senere kurs for å kvalifisere til diplom og pin.  

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene med et 
mulig støtteelement fra distriktene. Endelig invitasjon med gjennomføringsmåte, evt. kurssted og 
fastsatt pris per kursdag vil bli sendt ut medio august, med påmeldingsfrist ca. 1. september. Begynn 
allerede nå prosessen i egen klubb med å tenke på hvem dere ønsker å sende. Foreløpig 
påmelding/nominasjon kan skje per e-post til Elsa Nysveen, RLI-ansvarlig i D2260: elsa.ny@online.no. 
Slik tidlig registrering øker sjansen for å komme med.  

RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb! 

Med Rotaryhilsen 

For distrikt 2260  
DG 2021-2022 Lars Borgestrand 

RLI-ansvarlig Elsa Nysveen  (s.) 

For distrikt 2310 
DG 2021-2022 Erik Kreyberg Normann 

DT Tor Petter Gulbrandsen  (s.) 

Spander gjerne aller først fire og et halvt minutt på å se denne videoen fra programmet 
høsten 2018: 

https://youtu.be/6MBEsq7yFv0  

http://bit.ly/RLI_Norge
mailto:elsa.ny@online.no
https://youtu.be/6MBEsq7yFv0



