
Styreseminar – distrikt 2305



2

Hvem er jeg?

Hans Olav Osbak:

- Fra Elverum Rotaryklubb

- 66 år

- Hovedbakgrunn fra 30 år i Forsvaret

- Gift med Vigdis, som er medlem av 
Alvarheim Rotaryklubb og var guvernør 
2019/20

- Gleder meg stort til å jobbe sammen med 
innkommende presidenter, besøke klubbene 
og få gjennomført distriktskonferansen igjen.
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Program
Målsettingen er:

- å gjøre klubbene kjent med hvilke ressurser distriktet har til å støtte klubbene

- at de skal bli best mulig rustet til å kunne planlegge det kommende året og 
gjennomføre en god drift

- bidra til å bygge gode team rundt den innkommende presidenten

Temaer

1. Bli informert om budskapet til den nye RI-presidenten for 2021-22

2. Gjennomgå klubbens organisering, med styret og komiteer

3. Distriktets mål for kommende Rotaryår, og hvilken støtte vi tilbyr

4. Sette seg mål for klubben
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RI-president Shekhar Metha

Hovedbudskap:

• Each one – Bring one

• Do more – Grow more

• Serve to change lives
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Hva er guvernøren og distriktets rolle?

Distriktets hovedoppgaver er å:
• Hjelpe klubbene og bidra med distriktsressurser.
• Føre tilsyn med at RI’s lover/vedtekter blir overholdt. 
• Trene presidenter og klubbledelsen.
• Kvalifisere klubbene for tilskudd fra Rotary Grants.
• Gi tilbud til ungdom.  

Vårt distrikts geografiske utstrekning dekker Innlandet 
(inklusive Eda kommune i Sverige), Sunnmøre og Romsdal 
samt Jevnaker og Lunner kommune i Viken, og består av 
50 Rotaryklubber.
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Status i distriktet – først det POSITIVE

- Mange dyktige personer i distriktsledelsen

- Mange klubber er blitt flinke på nettet

- Mange klubber setter seg mål for kommende år, og 
registrerer dette i Club Central. Husk å registrere 
resultatet – før 30. juni

- 3 klubber ble honorert av RI-presidenten i 2019/20 
med Rotary Citation (Hamar, Elverum og Sykkylven)

- Vi har veldig mange fantastisk flotte klubber i distriktet!!!

- Klubbene har mange gode prosjekter, spesielt lokalt

- Kvinneandelen øker i flere klubber
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Status i distriktet – våre hovedutfordringer

1. Noen klubber sliter 

2. Vi har mistet 12 klubber siden 1990 

3. Ingen nye er stiftet på 30 år

4. Vi mister ca 2 % av medlemmene hvert av de senere år

5. Mange greier ikke å rekruttere yngre medlemmer

6. Kvinneandelen er noe lav – 21,4 %. Skulle gjerne ha passert 30 %

7. Klubbene er relativt usynlig i media og mange er alt for beskjedne 
i å markedsføre det gode arbeid de utfører
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Oversikt over når klubbene i distriktet ble stiftet

Over 30 kommuner i vårt distrikt har ikke klubb 

(utgjør over 40 % av kommunene i vårt distrikt) 
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Distriktets eneste hovedmål for 2021/22

1. Medlemsvekst, gjennom

1. At klubbene «each one – bring one»

2. At en klubb (hvem blir det?) klarer 
å stifte EN ny klubb
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Når pandemien løsner grepet…

• De fleste har hatt begrenset sosial kontakt

• Mange kan være sultne på å møte folk igjen

• En unik mulighet til å rekruttere nye 
medlemmer?



KLUBBSTYRET
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Fagtemaer

Informasjon og opplæring av:

• Sekretær

• Kasserer

• Medlemskapskomiteen

• TRF-komiteen

• Kommunikasjon/PR

• Ungdom

• RYLA

• Ungt entreprenørskap



13

Distriktets klubbhåndbok

Temaer
1. Kort om Rotary
2. Klubben
3. Distriktet
4. Vedlegg

https://d2305.rotary.no/file-manager/file/2021-22/Handbok%202021-22.pdf?context=mosdoc
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Klubbens vedtekter

• Klubbens lov og mal for vedtekter står i Rotarys
styringsdokument: Manual of Procedure.

• Manual of Procedure oppdateres hvert 3. år, sist i 2019.

• En norsk oversettelse finnes i Norfos Håndbok. Kommer 
også på distriktets hjemmeside (når oppdatert).

• Malen for vedtektene er kun veiledende, og klubben 
kan forme disse selv - så lenge det ikke bryter med 
lovverket. 
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Klubbens styre

Styret for Rotaryklubben skal minimum bestå av følgende 5 
funksjoner: 

• President 

• Fjorårets president 

• Neste års president 

• Sekretær 

• Kasserer 
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Klubbens komiteer

I henhold til Rotarys vedtekter skal klubben som minimum ha 
komiteer for:

1. Klubbadministrasjon (program og sosiale arrangementer)

2. Medlemskap 

3. PR/Omdømme 

4. The Rotary Foundation 

5. Serviceprosjekter (klubben 

definerer oppgavene. Ungdom?)
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Rotarys digitale kurs for klubbene på My Rotary

my.rotary.org

Learning center
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Fagkurs for klubb

Kurs for:
- President
- Klubb administrasjon
- Sekretær
- Kasserer
- TRF
- PR/kommunikasjon
- Medlemskap
- Med mer
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Distriktets ressurser
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Til presidentene

• 3 klubbhåndbøker (NB! Finnes også digitalt)

• Slips (herrer)/skjerf (kvinner)

• 3 pins med temalogo (fordeles av president)

• Banner med temalogo

• (Levert senest i juni – før presidentskiftet)
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Status på Polio Plus



22

Hvem samarbeider Rotary med?
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Klubbinntekter

• Moms-kompensasjon

– Saken er anket – avslaget er ikke endelig

• Grasrotandel

– Klubber som har mellom 0 og 15.000,-

• Bingo

– Klubber som har mellom 50 og 100.000,- i inntekter

• Ulike tilskuddsordninger (til prosjekter)

– Sparebankstiftelser mv
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Årets distriktskonferanse 2.-3. oktober
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Lisensiert leverandør av Rotaryartikler

https://eggenpresstrading.no

Kommer på 
distrikts-

konferansen

https://eggenpresstrading.no/
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Hva skjer fremover – resten av 2021?

• Klubben har lagt en plan, satt seg mål og utarbeidet 
budsjett

• Målene registrert i Club Central før 31. mai

• Presidentskifte (og guvernørskifte) før 1. juli

• Distriktskonferanse 2.-3. oktober

• Klubbesøk – 2. halvår

• Innspill på: Behov for møteplasser etter 1. juli?
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Er dette 
målet til din 

klubb?
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Google Meet
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Kong Olav:

«Utrolige ting 
kan skje om 
BEGEISTRING 
blir brukt som 
drivkraft.” 

Lykke til med viktige oppgaver – for klubben!


