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Hva legger vi i dette mottoet? 

Aktiviser Rotary – endre liv! 
  

«Service above self!» 
Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer 

seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt, eller en sak; stort eller lite, 

lokalt eller internasjonalt 

 

Jo mer du bidrar, desto mer kommer ut av ditt engasjement, både for 

saken, for Rotary og for deg selv.  

 

Som ledere i Rotary er det vår oppgave å motivere til innsats og 

engasjement  
 

Rotary Er hva Rotary Gjør! 
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«Hvis vi virkelig vil at Rotary skal ha en framtid, må vi som ledere 

bidra til at hvert enkelt Rotary medlem har en meningsfull rolle å 

spille, vise at hver og en kan bidra og at den enkeltes innsats blir 

satt pris på. 

 

Nye «Rotary Grants» gjør det mer spennende og meningsfullt å 

være rotarianer. Den nye modellen åpner for tettere kontakt 

mellom Rotary Fondet og de prosjektene som klubbene 

engasjerer seg i.» 
 

        forts. 

Sitat fra RIPE Ron Burtons tale: 



01.06.2013 PrePETS 2013 6 

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 



01.06.2013 PrePETS 2013 7 

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 

«Dersom du ønsker at noen skal gjøre noe, kan du enten sitte 

å vente til de selv kommer på ideen, eller du kan be dem. 

 

Du må spørre, enten det gjelder å verve nye medlemmer, eller 

å få til en innsats om nye prosjekter! 

 

Jobben er ikke gjort ved at vedkommende deltar på sitt først 

møte. 

 

Jobben er ikke gjort før det nye medlemmet er engasjert i 

Rotary, inspirert av Rotary og bruker kraften i Rotary`s service 

til å endre liv!» 
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Rotary`s formål og verdigrunnlag: 
 

«Service above self»  
 

«Å gagne andre,- utover egen nytte»  

 

 - er den ideen Rotary International bygger sitt 

verdigrunnlag på 

 

Dette krever «framover lente ledere» som motiverer 

medlemmene til innsats. Medlemskap i Rotary forplikter!  
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Er vi bare tilskuere eller er vi 

rotarianere?

Er vi tilskuere……,  

eller er vi rotarianere? 



01.06.2013 PrePETS 2013 10 



01.06.2013 PrePETS 2013 11 

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 



01.06.2013 PrePETS 2013 12 



01.06.2013 PrePETS 2013 13 

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 



01.06.2013 PrePETS 2013 14 



01.06.2013 PrePETS 2013 15 

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 

 

Rotary klubben og medlemmene viser dette gjennom å utvikle:  
 

• Service: Service er et sentralt element i Rotarys formål. 

Serviceprosjekter og program bidrar til større forståelse, 

toleranse og solidaritet i samfunnet, både lokalt og globalt og 

skaper grunnlag for fred 

 

• Kameratskap: Individuell innsats styrer ofte fokus mot 

individuelle behov, mens felles innsats bidrar til humanitet. 

Kameratskap fører til økt toleranse og reduserer forskjeller 

mellom individer og grupper basert på kultur, sosiale ulikheter, 

språk og etnisitet 

   forts. 
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• Mangfold:  Rotary forener mennesker på tvers av landegrenser i en felles 

innsats for en bedre verden. En klubb som gjenspeiler ulikheten i samfunnet, og 

i det lokale arbeidslivet, er en klubb med nøkkelen til framtiden! 

 

• Hederlighet:  Vi stiller høye etiske krav til oss selv og til hverandre, både i 

dagliglivet, i yrkessammenheng og i bestrebelsene på å nå våre mål i Rotary 

 

• Lederskap: Som rotarianere er vi en del av et globalt lederskap på ulike 

områder. Siden lederrollene i Rotary rullerer, vil alle medlemmer i en 

Rotaryklubb være forberedt på å gå inn i en lederrolle også i Rotary 

sammenheng 

 

        forts.   
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Fire spørsmål prøven: 
 

Om det vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sant? 

 

2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 

 

3. Vil det fremme forståelse og vennskap? 

 

4. Vil det være til det beste for alle det 

angår? 



01.06.2013 PrePETS 2013 19 

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 

Yrkeskodeksen for rotarianere: 

• Jeg ser at yrket mitt og kompetansen min gir meg mulighet til 

å gagne andre 

 

• Jeg forholder meg til de yrkesetiske retningslinjene, landets 

lover og moralske normer i samfunnet 

 

• Jeg bidrar til å styrke yrkets omdømme ved å holde meg faglig 

oppdatert og forholde meg til yrkets faglige krav og standarder 

  

• Jeg er rettferdig mot arbeidsgiveren min, arbeidskollegaene 

mine, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten 

og alle som jeg har forretningsmessige forbindelser med 

     

        forts. 
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• Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi 

 

• Jeg bruker fagkompetansen min til å skape muligheter for 

unge mennesker, lindre nød og forbedre livskvaliteten for 

mine medmennesker 

 

• Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger 

om arbeidet mitt og min yrkesvirksomhet 

 

• Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som 

jeg ikke ville gitt til andre i en yrkesmessig sammenheng  
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Rotarys fem tjenestegrener (avenyer): 

• Klubbtjenesten 

 

• Samfunnstjenesten 

 

• Yrkestjenesten 

 

• Internasjonal tjeneste 

 

• Nye Generasjoner 
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Hvilke ønsker mål og planer  

har vi som ledere av Rotary 

Distrikt 2305 for Rotary året 

2013 -2014? 


