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Kjære rotarianere og venner av Rotary!                              Elverum 14 04 2014 

Rotary er hva Rotary gjør! Hva gjør vi? 
1. April er måneden for tidsskriftene våre 

April er den måneden i året der vi vier spesiell  oppmerksomhet på tidsskriftene våre. I følge 

retningslinjene for Rotary International, skal alle medlemmer av Rotary abonnere på minst 

ett offisielt Rotary tidsskrift. Internasjonalt er «The Rotarian», det mest leste tidsskriftet blant 

rotarianere, men i tillegg finnes det en rekke regionale Rotary tidsskrift. I Norden har Rotary 

distriktene gått sammen om å lage og distribuere ett felles Rotary tidsskrift; «Rotary 

Norden».  
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Skal rotarianere kunne holde seg oppdatert på «hva Rotary gjør», er Rotary Norden en viktig 

informasjonskilde. Rotary Norden blir imidlertid ikke mer innholdsrikt og interessant enn de 

bidragene som klubber og enkeltrotarianere sender inn til redaksjonen.  Samtlige klubber 

oppfordres til å synliggjøre små og store Rotaryaktiviteter og prosjekter gjennom Rotary 

Norden! «Light up Rotary!». Noen av klubbene i distriktet vårt fått inn spennende stoff og 

veldig gode bilder i løpet av dette Rotaryåret! Takk til dem. La dette være en inspirasjon til 

flere Rotaryklubber om å synliggjøre det mangfold av Rotaryaktiviteter vi har i distriktet. 

  

Rotary Norden blir tilgjengelige digitalt i en ny og forbedret utgave! 

Trykking og utsendelse av Rotary Norden er ressurskrevende. I lang tid er det arbeidet for å 

legge Rotary Norden over på en digital plattform, slik at dette kan hentes ned fra de enkelte 

distriktenes og klubbenes hjemmesider. Dette både for å spare miljø og for å redusere 

kostnadene. De som ønsker digitale utgaver får en e-post når nytt tidsskrift er tilgjengelig for 

nedlasting og en instruksjon om hvorledes nedlastingen skal foregå. 

 

 
 

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
mailto:dg.2305@rotary.no
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Samtlige klubber har fått en oppfordring om å foreta en registrering av de medlemmene som 

motsetter seg å få Rotary Norden i digital nedlastbar form. Sekretæren skal så gå inn på 

«Medlemsnett» og sørge for «korrekt valg» for samtlige medlemmer under valg av tidsskrift:  

 

 

 

 

Samtidig er det viktig å sjekke om medlemmet er registrert med korrekt e-postadresse og 

postadresse (dersom medlemmet krever trykket versjon sendt i ordinær post). For at denne 

registreringen skal kunne gjelde fra og med neste tidsskrift, er det viktig at slik registrering 

foretas så raskt som mulig for hver enkelt klubb og i god tid før den 28. april. For å få en 

oversikt over de innsparingene som overgang til digitale versjoner vil gi, har jeg bedt om en 

samleoversikt fra hver klubb over hvor mange som fortsatt ønsker tidsskriftet i papirutgave.  

  

2. April er også starten for konstituering av den nye klubbledelsen som skal virke fra og med       

01 07 2014.  

Nye klubbpresidenter, sekretærer og kasserere har allerede gjennomført den formelle delen av 

sin opplæring gjennom prePETS og PETS. De har dessuten fått utlevert den nye klubbhåndboka.  

Den gjeldende håndboka finner du her: http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=243 

Nå gjenstår det for den sittende klubbledelsen å gjøre sin oppgave, som er å gi sine etterkommere 

innsikt i og veiledning i hvorledes den enkelte klubb har løst sine administrative oppgaver dette 

Rotaryåret og hvilke tanker de har for neste år. Dette er viktig før klubbens nye mål og planer skal 

registreres! 

Husk at rotasjonsprinsippet i Rotary forutsetter at den som har et verv, skal sørge for å overlevere 

oppgavene i en like bra eller bedre skikk en de var da vedkommende startet.  Kontinuitet i 

Rotaryarbeidet fordrer gode overganger, både i verv, prosjektansvar, planer og rutiner . Husk at 

alle rotarianer skal være forberedt på å påta seg verv i klubben. Dette følger av 

rotasjonsprinsippet i Rotary. 

Skal Rotaryklubben fungere godt og overgangene bli så smidige som mulig, er det derfor 

nødvendig at alle rotarianerne har en grunnleggende kunnskap om hvorledes organisasjonen er 

bygget opp og hvorledes ansvar og oppgaver er fordelt. Derfor vier jeg dette nyhetsbrevet til en 

oppfrisking av disse kunnskapene for alle nye og gamle rotarianere i distriktet vårt: 

2.1. Den enkelte rotarianers forpliktelser 

Rotary er hva Rotary gjør! Det er summen av den enkelte rotarianers handlinger og innsats 

som forteller omgivelsene hva Rotary gjør og står for.  Det faste mottoet for rotarianere er 

Service Above Self . Dette gjelder både privat, i jobbsammenheng og i alle Rotary 

aktiviteter. Derfor er det formulert et sett med universelle  leveregler for rotarianere:  

 

2.1.1. Rotarys formål 

Rotary Norden Digital og sendt per e-post
 

The Rotarian Ønsker ikke Magasinet
 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=243
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Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre. Dette som grunnlag for all 

virksomhet og spesielt viljen til: 

1. Å utvikle vennskap og samhold som grunnlag for å gagne andre 

2. Å stille høye etiske krav i yrkeslivet og vise respekt for alt nyttig arbeid. Bruke 

mangfoldet av rotarianernes yrkes- og erfaringskompetanse til å gagne andre 

3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 

4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom vårt 

verdensomspennende fellesskap i Rotary 

2.1.2. Yrkeskodeks for rotarianere  

Det forventes av rotarianere at. 

1. Vi ser yrkene våre som en mulighet til å gagne andre 

2. Vi er trofaste mot de etiske retningslinjer for yrkene våre, mot landets lover og de 

gjeldende moralske normene i samfunnet 

3. Vi bidrar til å holde yrkene våre i ære og til å fremme høye yrkesetiske standarder 

4. Vi er rettferdige mot arbeidsgiverne våre, mot kollegaene, mot forettningspartnere 

og alle andre som vi har yrkesmessige forbindelser med 

5. Vi erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi 

6. Vi bruker yrkeskunnskapene og erfaringene våre til å skape muligheter for unge 

mennesker. Lindre nød og forbedre livskvaliteten for våre medmennesker 

7. Vi gir allmennheten korrekte opplysninger om arbeidet og yrkesvirksomheten vår. 

8. Vi verken ber eller gir forretningsmessige fordeler til en rotarianer som vi ikke ville gi 

til andre ikke rotarianere  

2.1.3. Fire spørsmålsprøven 

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sant? 

2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 

3. Vil det skape forståelse og styrke vennskap? 

4. Vil det være til det beste for alle det angår? 

 

2.2. Klubb presidenten og Rotary klubben 

Det er Rotaryklubbene som er det grunnleggende leddet i Rotary organisasjonen. 

Presidenten er Rotaryklubbens øverste tillitsvalgte og ansvarlig for å koordinere aktiviteten i 

komiteene, prosjektene og  de øvrige klubb aktivitetene. Det er viktig at presidenten 

engasjerer seg og tar det overordnede ansvaret for planleggingen av programmet for 

klubben. OBS husk at komiteene sikres tilstrekkelig tid i klubbmøtene til å presentere sine 

arbeider og skape tilstrekkelig oppslutning om de ulike aktivitetene.  

 

Presidenten velges som regel minst ett år før vedkommende tiltrer vervet. I god tid før den 

31. desember før Rotaryåret starter, skal den valgte presidenten sette sammen «sitt lag». 

Dvs. de viktigste funksjonene i klubben skal være dekket og registrert inn  i Medlemsnett før 

den 31.12 året før det aktuelle Rotaryåret begynner. 

 

Perioden fra valget i klubben er gjennomført og fram til Rotaryåret starter, er en viktig 

periode for å gjenoppfriske og tilegne seg ny kunnskap om Rotary. Her er bla tidsskriftene, 
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handbøkene og ikke minst nettsidene til klubb, distrikt og «Rotary i NORGE», Norsk Rotary 

Forum; NORFO og Rotary International; «My Rotary», nyttige informasjonskilder. 

 

I perioden fra valg og fram til 1. juli, deltar den valgte presidenten i klubbens styre og får 

innsyn og kunnskap om klubbens ulike aktiviteter. Fungerende president er ansvarlig for 

opplæring og veiledning av sin etterfølger i den tiden vedkommende fungerer som klubb 

president. Før noen kan overta funksjonen som klubb president, skal presidenten  ha 

gjennomgått en obligatorisk og offisiell  opplæring gjennom et såkalt President Elect Training 

Seminar, eller PETS. I Rotarydistrikt 2305 arrangerer vi både såkalte prePETS og PETS i løpet 

av perioden fra februar til april hver vår. Til prePETS inviteres også kommende sekretærer, 

kasserere og TRF ansvarlige.  Det er viktig at de tillitsvalgte holder av datoene for prePETS og 

PETS, straks de blir kunngjort i løpet av høsten. 

 

2.3.  Rotaryklubben 

Rotarianerne er medlemmer av sin Rotaryklubb. Det er Rotaryklubben som er medlem av 

Rotary International og som er forpliktet til å drive sin virksomhet i tråd med Rotarys 

verdigrunnlag, formål og Rotary Internationals strategiske plan. Gjennom den gjeldende 

planen, ber RI presidenten om at alle Rotaryklubber verden over har spesiell oppmerksomhet 

på følgende punkter når den enkelte klubben skal utarbeide egne mål og planer: 

  

 Ha fokus på og øke den humanitære innsatsen 

 Styrke Rotarys omdømme i befolkningen gjennom å synliggjøre resultatene av 

innsatsen vår 

 Bidra til utvikling av godt lederskap, både i arbeidsliv, i organisasjonene og i 

samfunnet ellers 

 Fremme hederlighet og rettskaffenhet i samfunnet gjennom handlingene våre 

 Bidra til mangfold bla gjennom å åpne medlemskapet for  mennesker med ulik 

bakgrunn og se mulighetene i forskjeller 

 Styrke fellesskap og solidaritet,  både lokalt og globalt 

 Tydeliggjøre Rotarys tjenesteyting, både i dagligliv og gjennom lokale og globale 

prosjekter 

 Alle rotarianere skal bidra til å styrke aktivitetene,  samholdet og medlemsutviklingen 

i sin Rotaryklubb 

    

Det er gjennom aktivitetene i Rotaryklubbene, at Rotary henter sin legitimitet, det er 

gjennom de lokale aktivitetene at Rotarys omdømme skapes og det er gjennom aktivitetene 

at Rotaryklubben blir attraktiv for nye medlemmer.  

 

Vi liker å minne hverandre om at Rotary er en av verdens største serviceorganisasjoner. Skal 

vi kunne utvikle og  opprettholde et godt omdømme, må vi også vise service i praksis. Det er 

gjennom aktivitetene og prosjektene våre at engasjementet og oppslutningen om Rotarys 

verdigrunnlag styrkes. Opplevelsen av å være til nytte for lokalsamfunnet og for «den globale 

landsbyen» styrker bevisstheten vår på hvorfor vi takket ja til invitasjonen om å bli 

rotarianere. Rotary er hva Rotary gjør! 

 



 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305   

5 
 

Det enkelte klubbmedlem er i sin tid invitert inn i Rotaryklubben på bakgrunn av sin 

yrkeskompetanse og at vedkommende har vist seg som en redelig og samfunnsengasjert 

deltaker i lokalsamfunnet. Bredden i yrkeskompetanse, livserfaring og kulturell bakgrunn er 

Rotaryklubbens viktigste ressurs.  Det er presidenten og klubbledelsen som har ansvar for å 

forvalte og styrke denne ressursen. Klubbmøtene våre må organiseres slik at den 

kompetansen og erfaringen som det enkelte medlemmer besitter blir synliggjort og brukt.  

Gjennom praktiske dugnader, «3-minutterinnlegg» og  egoforedrag blir vi bedre kjent med 

hverandre, noe som gir et godt grunnlag for å motivere til innsats i klubbens ulike komiteer..  

 

Komitelederen er ansvarlige for at alle komitemedlemmene har fornuftige oppgaver og at 

komiteene også er opptatt av å fremme samholdet i klubben.  

 

Ved å avsette tilstrekkelig tid til å snakke sammen før og etter de formelle møtene våre blir vi 

bedre kjent og vi kan utveksle meninger og synspunkter. Gjennom markering av viktige 

begivenheter og gjennom sosiale tilstelninger, der vi også passer på å invitere med oss 

ledsagere og gjester, styrker vi kameratskapet og samholdet i klubben vår.  Det er gjennom 

dette at Rotaryklubbene er unik og at vi sammen kan påta oss ulike lokale og globale 

prosjekter.  

 

2.4. Distriktsguvernøren og Distriktsorganisasjonen  

2.4.1. Distriktsguvernøren 

Distriktsguvernøren er den lokale representanten for Rotary International (RI) og har gitt  RI 

presidenten sitt handtrykk på at vedkommende skal arbeide i samsvar med Rotarys  verdier, 

lover og overordnede mål. Distriktsguvernøren skal ha god kontakt med Rotaryklubbene i 

distriktet, motivere til serviceaktiviteter og bidra til kontinuitet i Rotaryarbeidet.  Det er viktig 

å understreke at Distriktsguvernøren ikke er noen «sjef» for Rotaryklubbene, men en 

motivator, koordinator og skal fungere som det viktigste kommunikasjonsleddet mellom de 

enkelte Rotaryklubbene og Rotary International. Distriktsguvernøren nomineres av 

«nominasjonskomiteen» etter forslag fra Rotaryklubbene og velges på det årlige 

internasjonale Rotary Convention . 

 

2.4.2. Distriktsguvernørens ønsker, mål og planer for Rotaryåret 2013 -2014 

Har Rotaryklubbene i Rotarydistrikt 2305 arbeidet for å innfri de ønskene, mål og planer 

Distriktsguvernøren annonserte i sitt første guvernørbrev for Rotaryåret 2013 -2014? Det er 

fortsatt tid til å ta tak i noen av disse: 

Ti ønsker for det nye Rotary året: 

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

våre. 

2. At samtlige rotarianere skal slutte opp om kampanjen «End Polio Now» på en måte 

som vil synes godt i klubbens bidrag til bekjempelsen av poliomyelitt. 

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

Rotary International står bak. Rotary er hva Rotary gjør! Hvem er vi da?  

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

eller lite innen 01 07 2014. 
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5. At vi blir flinkere til å fortelle utad hvilke aktiviteter vi har i klubben vår og om hva 

Rotary står for.  

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

7. At samtlige medlemmer inviterer med seg minst en god venn, ett familiemedlem 

eller en kollega på et åpent møte i klubben sin i løpet av 2013 – 2014. 

8. At samtlige pensjonerte medlemmer ser det som sin oppgave å kontakte en 

yrkesaktivt utøver av faget sitt, med tanke på å vekke interessen for Rotary 

9. At vi i løpet av 2013 – 2014 har bidratt til etablering av minst tre Rotaractklubber i 

distriktet vårt. 

Fem mål for det nye Rotary året: 

Samtlige Rotaryklubber i Distrikt 2305 skal i løpet av Rotaryåret ha: 

1. Gjennomføre minst ett møte der klubbens bruk av Rotary Grants og bidrag til 

Rotaryfondet er hovedtema. 

2. Gjennomføre minst ett møte der Rotarys ungdomstjenester, «Youth services» 

=tidligere «New Generations» er hovedtema. 

3. Gjennomføre minst to åpne møter i løpet av Rotaryåret, der temaet er informasjon 

om hva Rotary står for og hva Rotary gjør, - med spesiell oppmerksomhet på kampen 

mot polio. 

4. Drøfte 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. 

Fem planer for det nye Rotaryåret: 

1. Den klubben som har best måloppnåelse innen 1. juli 2014, spesielt med tanke på å 

øke medlemstallet, vil få dekket deltakeravgiften til Distriktskonferansen  for to av 

klubbens medlemmer. 

2. Markedsføre assisterende guvernører og distriktets komiteer som en ressurs som 

den enkelte Rotaryklubben kan dra nytte av. 

3. Oppmuntre til samarbeid mellom naboklubber om gode prosjekter og møteprogram.  

4. Presentere en oppdatert omtale av de enkelte klubbenes  aktiviteter og prosjekter på 

Distriktets hjemmesider. 

5. Stimulere til en tettere kontakt og samarbeid mellom Rotaract klubber, Inner Wheel 

klubber og Rotaryklubbene i distriktet. 

 

2.4.3. Distriktsorganisasjonen 

Distriktsorganisasjonen  skal støtte klubbene i deres aktiviteter og virksomhet og består 

foruten av Distriktsguvernøren; av Ledergruppa, Administrasjonsgruppa, Assisterende 

guvernører og komiteledere.  

2.4.4. Ledergruppa 

Distriktsguvernørens nærmeste rådgivere  er distriktsorganisasjonens ledergruppe og 

består av forrige Rotary års Distriktsguvernør, IPDG, neste års Distriktsguvernør, DGE og 

nominert Distriktsguvernør, DGN.  I tillegg møter distriktets opplærings- og 

kommunikasjonsleder DT, i alle møter i ledergruppa. Distriktsguvernøren leder møtene 

i ledergruppa og er ansvarlig for de beslutningene som fattes i gruppa. 
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2.4.5. Administrativ støtte 

Distriktssekretær og Distriktskasserer deltar begge i møtene i ledergruppa. For uten 

støtte til Distriktsledelsen er begge viktige rådgivere for klubbene i deres administrative 

aktiviteter. 

For uten Distriktssekretær og Distriktskasserer yter distriktets IKT ansvarlige, dico og 

webmaster, viktige støttefunksjoner for Distriktsguvernøren.  og for de klubbene som 

blir utpekt som arrangementsansvarlige. Distriktets arrangementsrådgiver yter i tillegg 

viktige rådgivingstjenester overfor de klubbene som blir utpekt som 

arrangementsansvarlige.     

 

I alle spørsmål om fortolkning av lover, vedtekter og «fastlagte prosedyrer fra RI» er 

distriktets delegat til Lovrådet, en viktig støttespiller for Distriktsguvernøren. 

Vedkommende skal  også fange opp innspill fra klubbene om forslag til regel- og 

lovendringer.  

 

2.4.6. Assisterende guvernører 

Sju assisterende guvernører, AG`er er Distriktsguvernørens aller viktigste medarbeidere 

i kontakten med klubbene.  De følger opp de tema som kommer opp fra klubbene 

under Distriktsguvernørens klubb besøk. AG`ene  deltar i DG`s klubb-besøk og de 

arrangerer og leder regelmessige møter med klubb presidentene, Presidentforum.  

AG`ene rapporterer til Distriktsguvernøren etter hvert Presidentforum.  Dere finner 

oversikt over samtlige assisterende guvernører i Håndboka for klubber i distrikt 2305, 

se http://d2305.rotary.no under fanen Håndbok. 

 

2.4.7. Komiteer og  komiteledere  

Distriktets komiteer er en viktig ressurs for klubbene og bør brukes aktivt, bla som 

innledere i klubbmøter og som rådgivere for klubb komiteene. Mer informasjon om 

komiteene finner dere på http://d2305.rotary.no  

 

2.4.7.1. Komiteen for Rotaryfondet, TRF,  for behandling av søknader om økonomisk støtte, 

«Grants» 

Etter omlegging av organiseringen og reglene for TRF, bla for tildeling av midler fra 

Rotaryfondet, er aktiviteten i denne komiteen enda viktigere enn tidligere. Komiteen 

kan gi råd til klubber som planlegger eller gjennomfører prosjekter der det er aktuelt 

med del finansiering fra TRF. Alle Rotaryklubber skal utnevne en kontaktperson som 

skal ha direkte kontakt med TRF komiteen. NB skal registreres på Medlemsnett. 

Viktig med god oppslutning om TRF seminarene som arrangeres tidlig på høsten. 

Her bør alle nye presidenter, TRF ansvarlige og kasserere møte, for å bli orientert 

om de nye kravene til klubbene. Les mer om TRF her: 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=135 

 

 

 

 

http://d2305.rotary.no/
http://d2305.rotary.no/
http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=135
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2.4.7.2. Komiteen for Serviceprosjekter 

Denne komiteen arbeider først og fremst med rådgiving og veiledning i forhold til 

samfunnsprosjekter som ikke krever medfinansiering fra TRF. 

2.4.7.3. Komiteen for Medlemsutvikling 

Denne komiteen skal følge medlemsutviklingen i alle klubbene i Rotary distriktet. 

Komiteen skal gi råd og veiledning til klubbene om aktiv rekruttering og om tiltak for 

å beholde medlemmer. Medlemskomiteen arrangerer Medlemsutviklingskurs hver 

høst. Alle klubber bør være representert på disse kursene. Klubbene skal utnevne en 

kontaktperson for medlemsutviklingskomiteen.  

2.4.7.4. Komiteen for Opplæring, kommunikasjon og omdømmebygging 

Komiteen består av distriktets opplæringsleder/kommunikasjonsleder DT,  distriktets 

IKT ansvarlige, dico, og webmaster. Denne komiteen skal bistå Distriktsguvernøren 

med opplæringsoppgaver i distriktets regi, være rådgivere i omdømmebygging og PR.  

2.4.8. Distriktsprogrammer 

For tiden har Rotary distrikt 2305 to viktige distriktsprogram, som begge hører inn 

under Rotarys  5. aveny; Ungdomstjenesten.  (tidl.: Nye generasjoner) Les mer her: 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=195 

2.4.8.1. Ett års ungdomsutveksling og internasjonale sommerleire for ungdom 

Rotarys ungdomsutveksling, både ett års utvekslingen og de internasjonale 
sommerleire for ungdom, er tilbud som gir deltakerne viktige erfaringer som vil prege 
dem hele livet.   
 
Dette programmet omfatter to ulike typer ungdomsutveksling, både et ettårig 
utdanningsopphold for ungdom som går på andre skoletrinn ved en videregående 
skole. Dessuten et korttids sommeropphold på to – tre uker for ungdom mellom 16 – 
24 år. Det er viktig at alle Rotaryklubber har utpekt  en kontaktperson opp mot 
komiteen for ungdomsutveksling og registrert vedkommende i Medlemsnett. 
 

Enkelte  Rotaryklubber gjør allerede en fantastisk innsats i forhold til disse 

ungdomstilbudene. All honnør til dem, men her er det nødvendig at flere klubber, - 

gjerne i samarbeid med naboklubbene, gjør en innsats.  Hermed utfordres hver 

enkelt rotarianer til å søke etter egnede kandidater både innenfor og utenfor egen 

bekjentskapskrets.  

 

2.4.8.2. RYLA og ungt entreprenørskap 

RYLA er forkortelsen for «Rotary Youth Leadership Award», eller lederkurs for 

ungdom. Rotarys seminar for Ungdom med interesse for lederskap er meget 

populært blant ungdom med lederverv i frivillige organisasjoner, eller som er 

interessert i ledelse i andre sammenhenger.  Årets RYLA for klubbene øst i distriktet 

vårt er nylig gjennomført med et meget godt resultat. Les mer om RYLA og Ungt 

entreprenørskap på distriktets websider.  

 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=195
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Alle Rotaryklubber bør engasjere seg i rekruttering av egnede kandidater for RYLA 

og for Ungt entreprenørskap. 

2.4.9. Norsk Rotary Forum, NORFO 

NORFO er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de seks 
norske distrikter. Dette skjer ved å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, og 
formidle gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling.  
 
NORFO er ikke et overordnet organ, men er en «multi-district administrative group» 
med vedtekter som er godkjent av de norske distrikter og Rotary International (RI). 
Godkjennelsen gjelder for tre år av gangen. 
 
Det besluttende organ i NORFO er medlemsmøtene vanligvis vår og høst der de seks 
til enhver tid sittende guvernører har stemmerett. I tillegg møter de innkommende 
guvernører som deltar uten stemmerett.  
 
Det løpende arbeidet mellom møtene ivaretas av et styre som består av en sittende 
og tre tidligere guvernører alle valgt som representanter av og for sitt kull. Som 
observatør møter den valgte representant for de innkommende guvernører så snart 
denne er valgt. I tillegg møter sekretær, kasserer, kontroller og 
informasjonskomiteens leder. 

NORFOs arbeid finansieres ved bidrag fra medlemmene, betalt via distriktene. 
 
Alle vedtak i NORFO tas av de seks til enhver tid sittende guvernører og vedtakene 
må være enstemmig. Guvernørene skal informere sine klubber om virksomheten i 
NORFO, på distriktskonferansen, via ukes- eller månedsbrev og ved besøk i klubbene. 

De seks Rotarydistriktene i Norge samarbeider og koordinerer sine felles interesser 

og aktiviteter gjennom NORFO. NORFO koordinerer «multidistriktaktiviteter», dvs. 

fellesaktiviteter som distriktene finner det hensiktsmessig å samarbeide om. 

Koordineringen skal skje i henhold til bestemmelsene for Rotary International, slik de 

er beskrevet i Manual og Procedure (MOP).  

 

2.4.10. Distrikt 2305 er med i sone 16 

For å kunne effektiv hjelp til samtlige Rotarydistrikt verden over, er distriktene 

inndelt i 34 soner. Rotarydistrikt 2305 tilhører sone 16. Vi får administrativ hjelp fra 

sonekontoret i Zurich som betjener både Europa og Afrika.  

2.4.11. Rotary International 

Presidenten for Rotary International, RI presidenten,  er den øverste tillitsvalgte for 

sammenslutningen av mer enn 34 000 Rotaryklubber i nær 200 land. RI presidenten 

leder et hovedstyre (Board of Directors) som foruten RI presidenten, visepresidenten, 

generalsekretæren, samt siste RI-president, innkomne president og RI kassereren, 

består av 13 direktører. Hovedkontoret for Rotary International ligger i Evenston (en 

forstad til Chicago) og ha adressen; One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, 

Evanston, Illinois, 60201-3698 USA.    
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3. Medlemsutviklingen 

Per den 10.04.14 er det 13 Rotaryklubber som har hatt en positiv medlemsutvikling fra den 

01.07.2013. Hamar Rotaryklubb har økt medlemstallet sitt med sju medlemmer og ligger an til å 

vinne konkurransen om å få dekket deltakeravgiften for to (av de nyeste?) klubbmedlemmene til 

Distriktskonferansen i Molde den siste helga i september 2014. Det er fortsatt tid for de andre 

klubbene til å ta opp denne konkurransen.  Tips om medlemsutvikling finner dere her: 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=217 

 

4. Prosjekter 

Mange klubber er godt i gang med gjennomføring av prosjekter som delfinansieres av «grants» 

fra Rotaryfondet. Andre har slike prosjekter under planlegging. Oversikt over de ulike Rotary 

prosjektene som mottar støtte fra Rotary fondet finner dere her: 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=220 

 

Rotarys fokusområder for internasjonal innsats: 

 

 

 Fred og konfliktforebygging/-løsning  

 Sykdomsforebygging og behandling 

 Rent vann og sanitærforhold 

 Mødre - og barnehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet 

 Lokal økonomi og samfunnsutvikling 
 

 

Skal vi sikre muligheten for slik delfinansiering fra Rotaryfondet vårt i tiden framover, er vi 

imidlertid avhengig av at fondet tilføres ny kapital. Her har alle rotarianeren et ansvar. 

Dessverre er det færre rotarianere de siste år som har inngått avtale om fast månedstrekk til 

Rotaryfondet. Slikt trekk gir skattereduksjon dersom det årlige beløpet overstiger kr 500,-. Se: 

http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf 

 

Enkelte Rotaryklubber har også søkt Norsk Tipping om å blir registrert som mottakere av 

«Grasrotandelen». Dette for å øke tilskuddet til Rotaryfondet. Andre arrangerer utlodninger eller 

auksjoner til inntekt for Rotaryfondet på sine klubbmøter. 

 

5. End Polio Now 

Rotarianere i distrikt 2305 har til nå bidratt med mer enn kr 200 000,- til aksjonen «End Polio 

Now». Her står fortsatt Moelv Rotaryklubb helt i særklasse med sine generøse bidrag! All honnør 

til dem, men vi skal heller ikke glemme innsatsen fra øvrige Rotaryklubber. Samtlige 

Rotaryklubber i distriktet vårt har gitt sine bidrag. Det har også Vinstra Rotaryklubb gjort, en 

klubb som dessverre måtte legge ned sin aktivitet ved årsskiftet. De har overført sine 

gjenværende bankinnskudd til aksjonen «End Polio Now».  

Rotarianere over hele verden bidrar med en betydelig innsats for å bekjempe spredningen av 
polio. Dessverre fører væpnede konflikter til at dette arbeidet både er vanskelig og farlig  for 
mange av dem som utfører selve vaksineringen De fortjener at vi som lever i den fredelige del av 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=217
http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=220
http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf
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verden støtter deres arbeid med å bidra til finansieringen  av vaksinene og av alle de øvrige 
tiltakene som inngår i poliobekjempelsen.  Akkurat nå foregår det massive 
vaksinasjonskampanjer i Syria, Irak, Egypt og i Afrika. Sammen med WHO og andre frivillige 
organisasjoner, er Rotary International fast bestemt på at kampen mot polio skal vinnes, til tross 
for de nye utfordringene vi har støtt på i 2013 og i 2014.  

 

Les mer: http://shar.es/TWvbk  

6. Global Dignity 

DG Marianne Smith Mageli i Rotary distrikt 2310, har utfordret de øvrige 

Rotarydistriktene til å engasjere oss i «Global Dignity Day».  

 

Her et klipp fra websiden til Kongehuset:  
«I 2006 etablerte Kronprins Haakon initiativet Global Dignity sammen med den 

amerikanske fattigdomsbekjemperen John Hope Bryant og den finske 

filosofiprofessoren Pekka Himanen. Tanken bak Global Dignity er å sette fokus på den 

universelle retten alle mennesker har til å leve et verdig liv. 

Gjennom valgene vi tar, måten vi bruker våre ressurser på og hvordan vi møter 
hverandre, kan vi styrke andre menneskers verdighet. Gjennom å styrke andres 
verdighet, styrker vi også vår egen. 
  
Mål for Global Dignity: 
Global Dignity er en uavhengig og ideell organisasjon. De har tre mål: 

 å skape en global samtale om verdighet 

 å promotere verdighetsbasert lederskap 

 å diskutere verdighet med ungdom gjennom såkalte Dignity Days på skoler 

Målet med en Dignity Day er å gjøre elevene bevisste på hva verdighet innebærer, i eget 
og andres liv, og hvordan dette kan være med å definere noe den enkelte kan gjøre for å 
bidra til en positiv forskjell i verden. 
 
Fem prinsipper om verdighet 
Som rettesnor i arbeidet har grunnleggerne definert fem prinsipper: 

 Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv. 

 Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er 
å ha tilgang til et tilfredsstillende nivå av helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet. 

 Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og 
oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt. 

 Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger. 

 Vår egen verdighet henger nøye sammen med andres verdighet. 
  

http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://shar.es/TWvbk
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Global Dignity Day 

Global Dignity Day ble arrangert for første gang 20. oktober 2008. Skoler i over 20 land 
deltok i markeringen. Siden har det blitt holdt Dignity Days på skoler i over 50 land. 
Kronprinsen har selv vært med på gjennomføringen på skoler i Afrika, Asia, Midtøsten og 
Europa, Latina-Amerika og Nord-Amerika. 

I Norge har Kronprins Haakon deltatt på Dignity Days på skoler over hele landet. I 2010 var 
markeringen av Global Dignity Day landsomfattende for første gang. Mer enn 150 
videregående skoler, 25 000 elever og 1000 frivillige deltok.» 

Nå utfordrer Marianne rotarianere over hele landet til å melde seg som veiledere for Global 
Dignity arrangement på videregående skoler i være nærmiljøer. Første arrangement er 
allerede den 28. april på Nord-Gudbrandsdal Videregående skole, avd. Otta.  

Les mer:  http://www.globaldignity.no/ 

 

 

 

Med ønske om God påske til samtlige rotarianere i Rotarydistrikt 2305! 

 

 

Vennlig hilsen 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør 2013 – 2014 

Rotarydistrikt 2305 

Mob 913 81 309  

 

http://www.globaldignity.no/

