Hønefoss-Øst Rotaryklubb
Hønefoss Ringerike Rotaryklubb

D2310 ORIENTERING om RYLA
Hønefoss 19.- 21. mars 2021
Nå er det tid for å finne deltakere til Rotarys lederseminar 2021 for unge talenter. RYLA 2020 måtte
dessverre kanselleres på grunn av Covid-19 pandemien. Vi håper og tror, og gjør vårt ytterste for at
RYLA 2021 kan gjennomføres på en forsvarlig måte innenfor smittevernrestriksjonene fra
myndighetene. Det er derfor satt en begrensning på 40 deltakere og vi opererer med venteliste om
flere melder seg på. Vi ber klubbene arbeide for å finne sin kandidat og melde på via linken nederst
på siden. Påmelding må skje innen 1. februar 2021. Vi ønsker at flest mulig klubber i D2310 blir
representert. Dere vil få detaljert program straks det er klart.
RYLA er et seminar om ledelse og entreprenørskap for unge talenter. Dette har vært et offisielt
Rotary program siden 1971. Rotaryklubbene Hønefoss Øst og Hønefoss-Ringerike samarbeider om
arrangementet. Stedet er Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss
Målsetningen med RYLA er å gi deltakerne impulser og ideer til godt lederskap. Samtidig gjøres
deltakerne oppmerksom på
• Rotary og ungdomsklubbene Rotaract både nasjonalt og internasjonalt
• våre verdier og virksomhet i klubbene med tanke på potensielt medlemskap senere.
RYLA-målgruppen er av Rotary International satt til unge talenter i alderen 18-30 år. Vi foreslår at
klubbene prioriterer å se etter deltakere som er i aldersgruppen 20-25 år, gjerne med noe arbeidsog/eller prosjekterfaring, pluss at de har et ønske om å utforske sine egne tanker om lederskap. Det
er mulig å nominere familiemedlemmer, men vi oppfordrer sterkt til også å finne "ekstern" ungdom
som utmerker seg på forskjellig vis.
Vi har et spennende program under hovedtemaet; ''Ledelse i en skiftende verden''
Deltakerne kan glede seg til:
• Gode foredrag/innlegg om ledelse, motivasjon og entreprenørskap.
• Inspirerende gruppearbeider. Nye venner og nyttige nettverk.
• Dialoger, refleksjoner, utfordringer og konkurranse. Gode samtaler og god mat!
Praktisk info: RYLA 2021 er planlagt å starte fredag 19.mars kl. 09:00 og avslutte søndag 21.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 Klækken Hotel. Drikke til
måltidene kommer i tillegg og gjøres opp av den enkelte før avreise.
På grunn av smittefaren vil ALLE deltakere bo på enkeltrom. For deltakere som har spesielle behov
som f.eks allergier bes dette oppgis ved påmelding.

Påmelding skjer via linken: https://forms.gle/VJKvfWbMR6JvnvH6A

Med hilsen for RYLA-komiteen 2021
Magnar Ågotnes (Konferanseleder)
Epost: magnar.agotnes@gmail.com

Mobil: 913 38 099

