
 
 
 

Referat fra gruppediskusjon 
TRF seminar Rudshøgda 20. oktober 2012 

 

Diskusjonene var basert på problemstilling og spørsmål som er vist under. 
Diskusjoner og innspill vil være viktig i det videre arbeidet i distriktet. 
AssGuv Rune Bye ledet denne sekvensen og innspillene er referert under. 
 
Deltagerne ble anmodet om å komme med innspill til problemstillingene 
som er limt inn under. Det kom inn mange gode innspill som jeg forsøker å 
gjengi i dette referatet. 
 
 
Bidragene til Rotary Foundation har blitt redusert de senere årene. 
Dessuten har det blitt initiert færre humanitære prosjekter i den samme 
perioden. Rotary Foundation har svært høy status internasjonalt og 
blant rotarianere i mange land har dette en helt annen fokus enn hos 
oss. Sammenlignet med de land som gir mest i bidrag så er våre bidrag 
som smuler å regne. 
 
Hva kan årsaken være til et redusert aktivitetsnivå når det gjelder 
Rotary Foundation? 
 
Hva kan distriktet bidra med for å igjen øke interessen for Rotary 
Foundation? 

- direkte mail 
- hjemmesiden 
- mer info på PETS og distriktskonferanse 
- presidentforum 
- besøk i klubbene    

 
Hva med å sette sammen en komite på distriktsnivå som kjører de store 
internasjonale humanitære prosjektene?  
 
Vi må ha en bedre fokus hvor vi kan gjøre en innsats eller gjøre nytte for 
oss. 
 
Vet vi nok om gjennomføring av prosjekter? Hvilke arbeidsoppgaver ligger i 
det å gjennomføre et prosjekt. Vanskelighetsgrad? Her må det motiveres. 
 



Vi bør ha en database eller erfaringsbase når det gjelder prosjekter. 
Mulighet for en evaluering om vi har nådd ønskede målsettinger. Dessuten 
skaffe prosjekterfaringer ved gode og detaljerte beskrivelser på vår 
hjemmeside. 
 
Ikke ha for mye fokus på innsamling av penger, men heller på hva vi 
oppnår. Vennskapets hus på distriktskonferansen var veldig bra og 
synliggjør det vi gjør av prosjekt på en utrolig bra måte. Dette må 
videreføres. 
 
Noen klubber ser på bidrag til Rotary Foundation som et hull pengene går i 
og blir borte. Bedre informasjon om hvor pengene tar veien er ønskelig og 
klubbene må ha program om Rotary Foundation i løpet av året. 
 
Viktig å ”løfte” klubbene eller rotarianeres sitt kunnskapsnivå. Mulig at også 
presidentforum er et egnet forum der Rotary Foundation stoff diskuteres 
nærmere. 
 
Vi må ha noe som gjør oss stolte av å være rotarianere og som også 
engasjerer. Spesielt unge mennesker og potensielle nye medlemmer vil 
utfordres. De vil ha mer innhold i møtene enn kaffe og foredrag. 
 
Et interessant spørsmål kom opp: hvorfor er vi medlemmer av Rotary? Har 
vi nok fokus på å gagne andre som er vårt motto? Det er for lettvint å 
komme på møtene, høre på et foredrag og gå hjem. Det ble nevnt besøk hos 
klubb i utlandet der man har et helt annet fokus på prosjekt og fundraising. 
 
Flere enn i dag må til for å dra lasset. Vi er tross alt med i Rotary for å gagne 
andre. 
 
Det er behov for kaffe og foredrag på klubbens møter også. Både og. 
 
Rotarianere er i forskjellig fase i lovet. De eldre medlemmene fokuserer 
gjerne mer på kaffe og foredrag enn de yngre. Yngre mennesker prioriterer 
mer enn før hva de skal delta på. Deltagelse i en klubb som kjører 
meningsfulle prosjekter er svært viktig for mange av de nye. 
 
Samarbeid om prosjekt er interessant. Mange klubber kvier seg for å kjøre 
prosjekter alene og har kanskje ikke tilstrekkelig kapasitet til å 
gjennomføre dette.  Kanskje er samarbeid mellom flere klubber å 
foretrekke fremfor at prosjektet kjøres i regi av distriktet. Imidlertid er 



begge muligheter mulig og fokus må våre at prosjekter initieres og 
gjennomføres. 
 
Det bør opprettes en foredragsdatabase som må vises på vår hjemmeside. 
Sissel Skyltbekk orienterte om at dette finnes. Mulig dette er for lite kjent. 
 
Mail fra distriktet kommer ikke alltid frem til rette vedkommende noe som 
kan skyldes en flom av mail. Heller ikke distriktets hjemmeside blir besøkt 
eller brukt. Dersom dette stemmer så er det alvorlig og må sjekkes 
nærmere.  
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