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ROTARY
• 1905, Rotary ble etablert av adv. Paul Harris og 3 andre

• Forskjellige yrker og opprinnelsesland
• skredder, gruveingeniør, kullhandler og advokat
• nordamerikansk, tysk, svensk og irsk opprinnelse

• 1907, første samfunnstjeneste, sanitæranlegg i Chicagos rådhus
• 1912, de første klubbene etablert i Europa
• 1917, The Rotary Foundation (TRF), Rotaryfondet, ble etablert
• 1925, 2.096 klubber og ca. 108.000 medlemmer
• 1980, 18.000 klubber og ca. 850.000 medlemmer
• 2003, 31.561 klubber og 1.227.545 medlemmer
• 2020, ca. 35.000 klubber og 1,2 mill. medlemmer
• Norge – 6 distrikter, 275 klubber, 9361 medlemmer
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ROTARYS FORMÅL

• Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all 
virksomhet og spesielt viljen til:
• Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
• Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt 

rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet
• Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
• Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende 

fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre
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ÅRETS TEMA
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TJENESTEVEIER
(ROTARY FIVE AVENUES OF SERVICE)
• Club Service (klubbtjeneste) focuses on strengthening fellowship and ensuring the effective 

functioning of the club
• Vocational Service (yrkestjeneste) encourages Rotarians to serve others through their 

vocations and to practice high ethical standards
• Community Service (samfunnstjeneste) covers the projects and activities the club 

undertakes to improve life in its community
• International Service (internasjonal tjeneste) encompasses actions taken to expand 

Rotary's humanitarian reach around the globe and to promote world understanding and peace
• New Generations (ungdomstjeneste) recognizes the positive change implemented by youth 

and young adults through leadership development activities
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TJENESTEVEIER OG FOKUSOMRÅDER
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7 FOKUSOMRÅDER
Rotary concentrates on seven areas: promoting peace, improving health through disease prevention and 
treatment, improving the health of mothers and children, water and sanitation, education, economic 
development, and supporting the environment

Doing good in the World 7



ROTARY – PROGRAMMER OG AKTIVITETER
• PolioPlus
• Interact
• Rotaract
• RYLA – Rotary Youth Leadership Awards
• Rotary Community Corps (RCC)
• Utveksling og stipend

• Rotary Youth Exchange (RYE)
• Rotary Fellowships

• Rotary Peace Centers
• Leseferdighetsprogram
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ROTARY INTERNATIONAL – ORGANISERING
• Rotary International

• RI President
• The Board
• 17 RI Directors i styret

• 34 soner, 17 RI Directors i RI-styret
• RI Director, velges for 2 år og dekker 2 soner
• Norge er i Sone 18 med 16 distrikter (6 norske, 2 svenske, 5 danske (inkl. Færøyene og Grønland), 

Island, Polen og Litauen)
• 42 Rotary Coordinators (RC), velges for 3 år
• 42 Regional Rotary Foundation Coordinators (RRFC)
• 42 Rotary Public Image Coordinators (RPIC)
• Rotary Convention er øverste myndighet og velger sentrale tillitsvalgte
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ROTARY FORTS. - FAKTA
• Rotary

• 1,2 mill. medlemmer, 530 distrikter og 35.000+ klubber

• Rotaract, 18-30 år
• 203.298 medlemmer
• 10.698 klubber
• 180 land

• Interact, 12-18 år
• 342.953 medlemmer
• 14.911 klubber
• 145 land
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ROTARYS LOVER OG REGLER
• Council of Legislation (CoL) – Lovrådet
• Rotary International Constitution
• Rotary International Bylows
• Klubblover
• Klubbvedtekter
• Rotarys regelverk er samlet i en egen bok, Manual of Procedure (MOP)
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THE ROTARY FOUNDATION – TRF
• Ble foreslått etablert av daværende RI-president Arch Klumph under Rotary 

Convention i 1917
• Formål:

• «Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden (Doing good in the World)  i form av veldedighet, 
utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak.»

• Organisert som en egen non-profit stiftelse med eget styre
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ROTARYS FOND
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TRF – STØTTE TIL ULIKE TILTAK – 700 MILL. UDS
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NYTT PROGRAM
MALARIA-FREE ZAMBIA, USD 6 MILL.
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NORFO – 6 DISTRIKTER
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NORFO
• Norsk Roatry Forum – Norfo
• Multidistrikt
• Samarbeids- og koordineringsorgan for de seks norske distriktene
• Distriktenes medlemskap i Norfo tas opp til godkjenning under distriktenes 

årsmøter hvert tredje år
• Det besluttende organ i Norfo er medlemsmøtene, vanligvis Vår- og Høstmøtet
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NORFOS AKTIVITETER
• Ungdomsutvekslingen
• Kommunikasjonskomitéen
• Ungdoms- og tiltaksfondet
• Norske GETS (Governor Elect Training Seminar)
• Opplæring av DICOer, distriktssekretærer og distriktstrenere
• Georgiastipendene
• Landsarkivet
• Tidsskiftet Rotary Norden
• TV-aksjonen – avviklet
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DISTRIKT 2310
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D2310 - ORGANISERING
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D2310 – DISTRIKTSLEDELSEN – STYRET –
2021/2022

• DG: Erik Kreyberg Normann, Maridalen RK
• IPDG: Inger-Marie Schytte Blix, Drammen RK
• PDG: Baard Lund, Nordstrand RK
• DGE: Terje J. Løken, Nesbyen RK
• DGN: Torhild Hallre, Oslo RK
-----------
• Finance chair: Trude Høssvik-Trøite, Drammen RK
• Distriktssekretær: Berit Nybø, Maridalen RK
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D2310 – DISTRIKTSRÅDET – 2021/2022

• Distritktsledelsen
• Komitéledere

• TRF: Svein Eystein Lindberg, Hønefoss Øst RK
• End Polio Now: Inger-Marie Schytte Blix, Drammen RK
• Lovrådet: Stig Asmussen, Oslo RK
• Medlemskap: Jan C. Reinertsen, Drammen RK
• Ungdomsprogrammer: Bente Tøftum, Drammen St. Hallvard RK
• Distriktstrener: Tor Petter Gulbrandsen, Oslo Vest RK
• Rotaract: Susann Løndal, Kristiania Rotaract
• DICO: Trygve Danielsen, Bærums Verk RK
• Web: Bente Kittelsen, Maridalen RK
• PR/kommunikasjon: TBD

• Assisterende guvernører
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D2310 – ASSISTERENDE GUVERNØRER

• 7 regioner
• 1. Ola Keiven, Oslo RK
• 2. Henning Ellström Engh, Groruddalen RK
• 3. Sven O. Havig, Fornebu og Lysaker RK
• 4. Helle Kjørlaug, Skaugum RK
• 5. Torbjørn Sakseide, Lier Øst RK
• 6. Ivar Eskestrand, Hønefoss-Ringerike RK
• 7. Anders Carlbom, Ål RK
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KLUBBENE I D2310

• RI kan ses på en organisasjon bestående av ca. 35.000 klubber
• Ca. 270 klubber i Norge
• 48 klubber i D2310
• Klubbene har innenfor rammen av det lovverket som RI har utviklet og som 

klubbene har tilsluttet seg, frihet til å drive sine aktiviteter innenfor intensjonene 
til de 5 tjenesteveiene
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LEDELSE AV KLUBBENE

• Presidentene leder klubben og er ansvarlig for klubbens drift i Rotaryåret
• Sørge for at møtene avholdes som forutsatt
• Sørge for at klubbmøtene har temaer som engasjerer og inspirerer medlemmene
• Sørge for å gjennomføre Årsmøte og klubbsamråd
• Sørge for at nødvendige opplysninger er lagt inn i Medlemsnett og Club Central
• Sørge for valg av ny president og nye roller innen fristen
• Sørge for at styret er registrert i Brønnøysundregistrene
• Sørge for registrering i Frivillighetsregisteret
• Sørge for å tydeliggjøre mål og sette opp et årshjul for hva som skal gjøres når
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HVORDAN MOTIVERE MEDLEMMENE?

• Medlemmene bør involveres i
• Klubbens drift
• Klubbstyret
• Komitéer
• Hva er viktig for deg?
• Hva motiverer deg?
• Ha det moro sammen
• Sikre vekst og utvikling

• For klubben
• For medlemmene

• Kartlegge medlemmenes kompetanse og bruke den
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MÅL OG VISJONER
• Service Above Self
• Doing good in the World
• Serve to Change Lives

• Vil gjøre noe for å utjevne forskjellene i verden
• Styrke jenters oppvekstsvilkår (Empower Girls)
• Tydeliggjøre prosjekter
• Synliggjøre Rotary
• Øke medlemstallet

• Each One, Bring One
• Hva betyr dette for oss?
• Hva betyr dette for meg?
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ROTARY – SYNLIGGJØRING
• Synliggjøre Rotary i lokale og sosiale medier

• Artikler om ungdomsutveksling
• Artikler om prosjekter, økonomiske bidrag etc.
• Tildeling av PHF er med på å synliggjøre Rotary i lokalmiljøet

• Brand Center – profileringskampanjen «People of Action»
• Publisere artikler til Rotary Norden om Rotaryaktiviteter
• Stands på markeder og i butikksentre – bruk rollups, brosjyrer, 

osv. – vær forberedt
• Bruke Poliodagen 24. oktober til synlige aktiviteter 

• Alle medlemmer bør bruke sin Rotary-pin – synlig
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DETTE STILLER KRAV TIL:
• At kommunikasjon settes i fokus både i distrikt og i klubber – viktig at føler 

eierskap 
• At det settes av ressurser

• Egne kommunikasjonskomiteer i klubbene (leder av komiteen i styret?)
• Kommunikasjonskontakt i hver region?
• Kommunikasjonskomité i distriktet
• Midler til «fremming» av publikasjoner på sosiale medier, mv.

• At vi starter enkelt 
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VIDERE LESING



TEMA 2021/2022
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SKOLELØP – RUN FOR TOILETS

• Barn i Norge tar toaletter på skolen for gitt
• Barn i svært mange land har ikke toaletter på skolen
• Barn går hjem eller ut i naturen for å gå på toalettet
• De kommer ofte ikke tilbake på skolen
• Manglende toaletter er hovedgrunnen til frafall i skolen
• Dårlige sanitærforhold er hovedgrunnen til at jenter ikke fullfører skolegangen
• Fullført utdanning for jenter er svært viktig for framtidig familieøkonomi
• Jenter med utdanning kan få jobb og derved inntekt til familien
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SKOLELØP – RUN FOR TOILETS

• Vi, Rotary, ønsker å sette fokus på ulike tema, der barn kan engasjere seg
• Skoletoaletter
• Rent vann
• Strøm/solcellepaneler
• Gode skolebygg og lærebøker
• Andre relevante temaer

• Sammen med skolene kan vi lage materiell for temauke
• Sammen med skolene kan vi arrangere skoleløp der elevene løper/går runder 

rundt skolen i 1 klokketime (f.eks.)
• Elvene skaffer seg sponsorer som Vippser penger til en konto
• Rotaryklubbene sikrer at pengene kommer dit de skal

36


























