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Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013 -2014 ! 
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DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 – 2014: 

Ti ønsker: 

1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i 

alle klubbene våre 

 

2. At samtlige rotarianere slutte opp om kampanjen «End Polio Now» 

 

3. At vi som ledere aktivt søker ny kunnskap om aktivitetene og 

prosjektene som Rotary International står bak. Rotary er hva Rotary 

gjør! Hvem er vi?  

 

4. At samtlige Rotaryklubber deltar i, støtter eller planlegger minst ett 

prosjekt, stort eller lite, innen 01 07 2014 

 

5. At vi blir flinkere til å fortelle utad hvilke aktiviteter vi har i klubben og 

hva Rotary står for 
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Ti ønsker forts. 

6. At vi arbeider aktivt for å øke kvinneandelen i klubben vår  

 

7. At samtlige klubber drøfter hva som skal til for at medlemsmassen i 

klubben skal gjenspeile mangfoldet i det lokale arbeidslivet 

 

8. At samtlige medlemmer inviterer med minst en god venn, ett famlie- 

medlem eller en kollega på et åpent møte i Rotaryklubben sin i løpet av 

2013 - 2014  

 

9. At samtlige pensjonerte medlemmer ser det som sin oppgave å 

kontakte et yrkesaktivt medlem av faget sitt, med tanke på å vekke 

interessen for Rotary 

 

10.At vi i løpet av 2013 - 2014 har bidratt til etablering av minst tre 

Rotaract klubber i distriktet vårt 
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Fem mål: Samtlige Rotary klubber i distriktet skal ha: 

1. Gjennomført minst ett møte der Rotary Grants og Rotary fondet er 

hovedtema 

 

2. Gjennomført minst ett møte der «Nye generasjoner» er hovedtema 

 

3. Gjennomført minst to åpne møter i løpet av Rotary året der temaet er 

informasjon om hva Rotary står for og hva Rotary gjør, med spesiell 

oppmerksomhet på kampen mot Polio 

 

4. Drøftet hva som kan gjøres for at medlemsmassen i klubben i større 

grad enn i dag skal gjenspeile det varierte arbeidslivet i 

lokalsamfunnet 

 

5. Økt medlemstallet sitt med minst ett medlem innen 01 07 2014 
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Fem mål: Samtlige Rotary klubber i distriktet skal ha: 

1. Gjennomført minst ett møte der Rotary Grants og Rotary fondet er 

hovedtema 

 

2. Gjennomført minst ett møte der «Nye generasjoner» er hovedtema 

 

3. Gjennomført minst to åpne møter i løpet av Rotary året der temaet er 

informasjon om hva Rotary står for og hva Rotary gjør, med spesiell 

oppmerksomhet på kampen mot Polio 

 

4. Drøftet hva som kan gjøres for at medlemsmassen i klubben i større 

grad enn i dag skal gjenspeile det varierte arbeidslivet i 

lokalsamfunnet 

 

5. Økt medlemstallet sitt med minst ett medlem innen 01 07 2014 
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Fem mål: Samtlige Rotary klubber i distriktet skal ha: 

1. Gjennomført minst ett møte der Rotary Grants og Rotary fondet er 

hovedtema 

 

2. Gjennomført minst ett møte der «Nye generasjoner» er hovedtema 

 

3. Gjennomført minst to åpne møter i løpet av Rotary året der temaet er 

informasjon om hva Rotary står for og hva Rotary gjør, med spesiell 

oppmerksomhet på kampen mot Polio 

 

4. Drøftet hva som kan gjøres for at medlemsmassen i klubben i større 

grad enn i dag skal gjenspeile det varierte arbeidslivet i 

lokalsamfunnet 

 

5. Økt medlemstallet sitt med minst ett medlem innen 01 07 2014 
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Fem mål: Samtlige Rotary klubber i distriktet skal ha: 

1. Gjennomført minst ett møte der Rotary Grants og Rotary fondet er 

hovedtema 

 

2. Gjennomført minst ett møte der «Nye generasjoner» er hovedtema 

 

3. Gjennomført minst to åpne møter i løpet av Rotary året der temaet er 

informasjon om hva Rotary står for og hva Rotary gjør, med spesiell 

oppmerksomhet på kampen mot Polio 

 

4. Drøftet hva som kan gjøres for at medlemsmassen i klubben i større 

grad enn i dag skal gjenspeile det varierte arbeidslivet i 

lokalsamfunnet 

 

5. Økt medlemstallet sitt med minst ett medlem innen 01 07 2014 
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Planer: 
1. Den klubben som har best måloppnåelse, spesielt med 

tanke på å øke medlemstallet får dekket deltakeravgiften til 

årets Distriktskonferanse for to av klubbens medlemmer  

 

2. Markedsføre assisterende guvernører og distriktets 

komiteer som en ressurs som de enkelte Rotaryklubbene 

kan dra nytte av 

 

3. Oppmuntre til samarbeid mellom naboklubber om gode 

program og prosjekter 

4. Presentere oppdatert beskrivelse av de enkelte klubbenes 

aktiviteter og prosjekter på Distriktets hjemmeside 

 

5. Stimulere til tettere kontakt mellom Rotaract klubber i 

distriktet og Rotaryklubbene 

 

 
 


