
 
 

RYLA 27. - 29. mars 2020 
 
Tema for konferansen: LEDERE I FREMTIDENS ARBEIDSLIV 

  

Et foreløpig program er nå utarbeidet. Dette er gitt under. Det byr på foredrag og 

gruppearbeid som vi tror vil engasjere unge talenter. Påmeldingsfristen er 1. februar, så 

vi håper klubbene, frem til påmeldingsfristen, virkelig engasjerer seg i å skaffe en eller 

flere deltakere til konferansen. RYLA 2019 ble svært vellykket og ble fulltegnet. Vi satser 

på at RYLA 2020 skal bli like vellykket – dette er jo et av Rotary’s viktigste programmer 

rettet mot ungdom. 

  

Av foredrag og andre aktiviteter kan nevnes: 

 

Fredag 27. mars. 

• Hvordan ROTARY som en yrkesorganisasjon bidrar til å sette høye etiske 

standarder i næringsliv og andre organisasjoner (v/PDG Eystein Lindberg) 

• Hvordan ungdomsorganisasjonen ROTARACT er et naturlig sted å engasjere seg 

for unge talenter (v/Elisabeth Lindberg) 

• Gruppeinndeling og BLI-KJENT-GRUPPEARBEID som forberedelse til 

gruppearbeid som en viktig del av konferansen (v/Aleksander Kollen) 

• LEDERSKAP PÅ TVERS AV LANDEGRENSER OG KULTUR (v/CEO for selskapet 

BDO Trond Morten Lindberg) 

• STRESSMESTRING, TILPASNING TIL FRYKT OG FARE (v/Spesialist i psykiatri 

Erik Salvador) 

• GRUPPEARBEID 

Lørdag 28. mars. 

• TEAMUTVIKLING OG TEAMVERKTØY (v/Diversity Icebreaker) 

• FREMTIDENS ARBEIDSTAKER (v/Espen Steinsrud, Randstad AS) 

• GRUPPEARBEID 

• LEDELSE I HELSESEKTOREN (v/Komm.sjef Anita Moe Larsen i Norway Health 

Tec) 

• UT I DET BLÅ 

• MIDDAG OG UNDERHOLDNING 

Søndag 29. mars. 

• ENTREPRENØRSKAP (v/ Morten Sand) 

• ROTARYS ARBEID OG AKTIVITETER (Bl.a. Utryddelse av Polio, andre globale 

prosjekter og lokale prosjekter) 

Praktisk info: RYLA 2020 starter fredag 27.mars kl. 09:00 og avsluttes 

søndag 29.mars kl. 15:00. Endelig deltakerliste vil være etablert 1. mars med 

etterfølgende krav om innbetaling av deltakeravgiften på kr 6 000. 

Deltakeravgiften dekker seminarkostnader og opphold fredag-søndag på Radisson Blu 

Hotel Tevlingveien 21, 1081 Oslo. 

 



Det er beregnet at deltakerne overnatter på hotellet i dobbeltrom. Dersom det på grunn 

av spesielle forhold er ønske om enkeltrom, vil det komme et tillegg til seminaravgiften 

pr. natt på kr. 845,-. 

  

Påmelding kan skje ved å gå til linken nedenfor som også er gitt på distriktets 

hjemmeside under UNGDOMSARBEID/RYLA 2020: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnRNkaShUWRCKD4M7IxjKyCGUw4i3P1m

V6Yq37SrAEERGfDw/viewform?usp=sf_link 

 

Påmelding kan gjøres av en av klubbens medlemmer. Eller av deltakeren selv, forutsatt 

at dette er klarert med klubben. 

  

Påmelding kan også skje via Epost eller SMS til  

Vivy Lieng Larsen,  Epost=vivyliang@gmail.com, Mobil 41293161  eller 

Kjartan Eide, Epost=kjareide@online.no, Mobil 90607390. 

Husk alltid å ha med klubbnavn, navn og Epostadresse til deltakeren. Andre opplysninger 

kan vi evt. innhente senere. 
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