
                                                                                            
 

PETS 2019 oppsummering 

Sted: Dombås Hotel   

Tid: 16-17 mars 2019 

Dette er en oppsummering av PETS samlingen og de presentasjoner som foredragsholderene brukte i 

sine foredrag ligger på distriktets web-side under fanene DISTRIKT 2305 / PETS 

Følgende deltok på PETS (39 av 50 klubber)

 

http://d2305.rotary.no/no/distrikt-2305
http://d2305.rotary.no/no/pets


                                                                                            
 

Følgende 11 klubber deltok ikke: 

Hareid, Midsund, Ørsta, Ålesund Øst, Hamar Vest, Hunn/Gjøvik, Sør Valdres, Tynset, Valdres, Østre 

Toten og Øystre Slidre 

Lørdag 16 mars 

Samlingen startet kl.10:00 med registrering. Det ble servert kaffe, te og rundstykker. 

Rotary International og Distrikt 2305. Kl. 10:30 åpnet DG Arvid Blindheim seminaret og ga ordet 

videre til DGE Vigdis Osbak som ledet PETS  de to dagene seminaret varte. Vigdis innledet med 

"Innvitasjon til samarbeid".Det ble delt ut årsmatriell (Håndboka, PINs, Slips og sjal) og vist film fra 

Verdenspresidenten for 2019-20, Mark Maloyny, sin tale til organisasjonen. Videre ble RI sin  

strategiplan og målsetninger for  2019-2024 gjennomgått. 

Første sesjon ble avsluttet med at alle innkommende presidenter presenterte seg selv med 

kommentarer rundt  egen  motivasjon og forventning. 

 

Lunsj kl. 12:15  

 

The Rotary Foundation. Etter lunch var første temaet TRF  

Leder for TRF komiten,Oscar Høvik  viste en veldig motiverende animert presentasjon hvor han 

fokuserte på viktigheten av å bidra til TRF sin verktøykasse og hvordan klubbene kan få tilbake bidrag 

fra TRF til prosjekter. Det ble gitt mye oppmerksomhet på hvordan District Grant fungerer ved at 

klubbens prosjektmidler kan økes betydelig ved å benytte mulighetene i District Grant. 

Oscar oppfordrer klubber til å ha lengere perspektiv og kontinuitet på TRF arbeid/prosjekter ved at 

TRF ansvarlige innehar rollen lenger, helst 3 år, og ikke skifte hvert år. Klubbene oppfordres til å gi 

tilbakemelding til TRF-ansvarlig på hvilken forventninger de har til distriktets TRF-administrasjon. 

 

Prosjektarbeid. Odd Jarle Hagen, leder for samfunds-og nærmiljøprosjekter viste eksempler på 

prosjektutvikling både lokalt og internasjonalt. Odd Jarle poengterte at Rotary har store resurser 

både menneskelige og økonomiske og oppfordret klubber til å utnytte dette bedre til prosjektarbeid. 

 

Kommunikasjon i Rotary var neste på programmet. Temaet ble presentert av Kari Løken, 

distriktstrener og leder for kommunikasjon og PR. Hun  oppsummerte status i klubbene. Det har blitt 

vesentlig bedre men fortsatt er det flere klubber som ikke har fått satt opp og bruker klubbens web-

side. Kari forklarte forskjellige metoder på hvordan web og Facebook bør brukes og hvordan nå flest 

mulige. Distriktet har en mal for kommunikasjonsstrategi som ligger på distriktets web-sider og 

oppfordret klubbene til å utarbeide sin egen kommunikasjonsplan basert på denne. Kari viste 

eksempel på en slik plan. Hun oppfordret alle klubber til å sende sine web og PR ansvarlige til 

styreseminaret for å få opplæring. 

 

RYLA og Ungdomstjenesten var siste tema før pause. 

Leder for RYLA og ungt entrepenørskap Rolf Klock fortale om RYLA programmet og delte erfaringer 

fra tidligere arrangement. Ungdommer som deltar er henrykt for RYLA deltagelse og Rotary bør aktivt 

søke å følge opp RYLA deltagere og kanskje kunne rekrutere de som kommende Rotaryanere.  

Svein Lauritz Haglund fortalte hvordan han i Brumunddal RK hadde fått lokalt næringsliv til å støtte 

RYLA programmet både med sponsormidler og foredragsholdere.  

 



                                                                                            
 

Ulf Rogneby, påtroppende leder for ungdomsutveksling, fortalte om ungdomsutvekslings-

programmet. Det er for få klubber som deltar og oppfordret flere til å ta imot og sende ut ungdomer. 

Flere møtedeltageredelte gode opplevelser med ungdomsutveksling. Ulf informerte også om 

sommerleirer for ungdom. Det ble vist en bilde colasj fra en student fra Australia, Molly, som var 

utvekslingsstudent i Ottestad RK siste år. Ingen tvil om at ungdommene hadde det kjekt sammen. 

 

Kl. 15:15 Pause 

 

Medlemsutvikling. Etter pause presenterte leder for medlemsutvikling, Per Arne Davidsson, status 

og muligheter innen medlemsrekrutering. Per Arne sa at Rotary er å lære nye mennesker og andre 

yrker å kjenne. Han fokuserte mye på at Rotary er en yrkesbasert organisasjon og tok til orde for å 

avproblematisere medlemsopptak og å vise større fleksibilitet for å møte fremtidige medlemmers 

ønsker og behov. 

 

Dagen ble avsluttet med et 1,5 times presidentforum med AG-ene som ledere. Distriktets 

komiteledere var innom etter tur ca.15 min i hvert forum. 

 

Kl. 17:30 DGE Vigdis oppsummerte og avsluttet dagen  

 

Middag. kl.19:00  inviterte DGE Vigdis til middag og sosialt samvær. God mat og drikke og hyggelig 

stemning. Under middagen delte DG Arvid Blindheim ut utmerkelser fra Rotary International 

 Banner til de klubbene med høyest innbetaling per capita til TRF i 2017 - 18: Molde RK, 

Ørskog RK og Sykkylven RK. 

 Banner til klubb for høyest  innbetaling mest per capita til Polio i 2017 - 18: Ringebu RK. 

For innbetalinger til TRF, banner. 

 Odd Jarle Hagen fikk diplom fra distriktet for sin innsats for distriktet. 

Søndag 17 mars:  

kl. 09:00  ønsket DGE Vigdis God morgen og velkommen til en ny dag     

Rotary WEB. Første tema søndag var Rotary nettsider, Medlemsnett - bruk av arkiv, Club Central - 

klubbens mål og planer. Distriktssekretær Ludvig Kåre Øyen informerte om de forskjellige Rotary 

web-sider der en finner nyttig informasjon om Rotary og drift av klubber. Videre ble det gitt 

informasjon og råd til hvordan klubber kan benytte arkivfunksjon på medlemsnett. Til slutt ble det 

fokusert på Rotary Club Central og RI sine forventninger til klubbene om registrering og oppfølging av 

mål og planer i RCC. Ludvig oppfordret klubbene til deltagelse på styreseminar der de nevnte tema 

blir gjennomgått i detalj for påtroppende sekretærer. Ludvig påpekte at han er klubbsekretærers 

støtteperson og ser gjerne at det tas kontakt hvis det trengs hjelp. 

Neste på programmet var møter i Presidentforum (1,5 t) etter en kort innledning i felleskap med 

presentasjon av håndboka. Distriktets komitèledere roterte innom møtene. Tema i presidentforum: 

 Hvordan kan klubbene jobbe med sin strategiske plan i forhold til ny RI strategi som er gitt 

for 5 års perioden? 

 Hvordan forholde seg til målsettingene for året (Rotary Citation)? 

 

 



                                                                                            
 

Lovrådet. Etter presidentforum presenterte distriktets representant i lovrådet, PDG Objørn Øien, 

siste nytt fra lovrådet og viste informasjonsfilm om lovrådet. Hvert tredje år er det mulig å foreslå 

endringer i lovverket. Neste frist er 31/12-2020. Resolusjoner tas opp hvert år. Det finnes 

informasjon om temaet i håndboka kap. 4.7. Alle klubber kan komme med forslag men det skal rettes 

gjennom distriktet. 

 

NORFO var siste tema før årsmøtet. Styreleder i Norfo Gunnar Kvalsund presenterte "Hva er og gjør 

NORFO" Gunnar poengterte at hvert enkelt medlem er underlagt Rotary International. 

Distriktsorganisasjonen er et hjelpemiddel for klubbene og NORFO organiserer samarbeidet mellom 

de seks distriktene i Norge. Gunnar informerte om at NORFO søker om å få TV-aksjonen 2020 til "End 

Polio Now." 

Årsmøte behandlet klubbkontingenten og distriktets budsjett for 2019-20.  Innkalling, kontingent og 

budsjett ble enstemmig godkjent. Ordinært årsmøte med resten av årsmøtesakene blir avholdt på 

distriktskonferansen i september. 

DGE Vigdis Osbak takket deltagerne og avsluttet PETS ca. 13:30 

Materiell som ble delt ut: 

 Klubbhåndboken for 2019-2020 

 Lead your club – president  

 The Rotary Foundation Reference Guide – oversikt over TRF fondene, donasjoner og 

utmerkelser 

 Presidential team and Rotary citation – årets tema og målsettinger for året med mulighet for 

anerkjennelse for oppnådd målsetting  

 End Polio Now – status på polio kampanjen 

 Be a vibrant Club – tips og ideer for å bli en fremgangsrik klubb 

 Rotary Club healt check –spørsmål om hvordan klubben drives 

 Take Online Membership Courses – henvisning til åtte nye digitale kurs om medlemskap 

 Oversettelse til norsk av spørsmålene i Club Central om målsettinger for klubbene. 


