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ROTARYS GRUNNHOLDNING

Motto: Service above self – å gagne andre

1. Utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre

2. Stille høye etiske krav, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt 

rotarianers yrke som en mulighet til å gagne samfunnet

3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

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

verdensomspennende felleskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å 

gagne andre



SERVICE ABOVE SELF
FIRESPØRSMÅLSPRØVEN

1. Er det sant?

2. Er det rettferdig overfor alle det angår?

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

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



ROTARY – SAKER 

• Nye lover fra Lovrådet

• Kan medføre revisjon av våre vedtekter gir hver enkelt klubb større frihet

• Kan medføre større aksept for å bli medlem i befolkningen og øke antallet medlemmer i yrkesaktiv alder

• Tre medlemmer deltar på distriktskonferansen i Arendal

• Shelterboksene står på lager klar til å sendes ut. 

Sporingsnr:

 555

 554

 556

 Utfordring: Få medlemmene til å påta seg verv i klubben



MINE HOVEDMÅL

• En klubb for klubbens medlemmer

• Etablere et større prosjekt lokalt som avsluttes mars 2019

• Redusere klubbens gjennomsnittsalder (rekruttering av yngre medlemmer)

• Mer kontakt med næringslivet – tilbake til Rotarys formål som en klubb for yrkesaktive 

fra forskjellige yrker og bransjer

• Forberede for ungdomsutveksling

• PHF også til medlemmer i klubben



EN KLUBB FOR MEDLEMMENE 

• Programmer med mer intern aktivitet

• Minst to kulturelle arrangementer (teatertur, operaen, konserter)

• Vår og høst

• Få passive medlemmer til å delta

• Engasjerende tre-minutter på alle møter

• Aktivisere komitéarbeidet 

• En felles tur med overnatting for medlemmer og ledsagere våren 2017



ETABLERE ET STØRRE PROSJEKT LOKALT

• Må markere Rotary i lokalsamfunnene i Horten, Skoppum, Nykirke og Åsgårdstrand

• Bidra til Wesenlund-bysten?

• Ferdigstille et prosjekt til 11.3.2019 som fenger oppmerksomhet

• Prosjektet må være innen en økonomisk ramme som klubben kan bære

• Gode idéer må utarbeides av klubben selv

• Fortsatt bidra til internasjonale prosjekter i samarbeid med naboklubbene

• Videreføre en årlig dugnad til det beste for lokalsamfunnet



DELMÅL – REDUSERE GJENNOMSNITTSALDEREN

• Øke antall medlemmer med 10 prosent – fire personer

• Særlig i aldersgruppen 40 – 55 år

• Kan være yngre

• Få medlemmer fra offentlig sektor – kommunen

• Bedriftene i Horten – næringslivet

• Få medlemmene til å føle ansvar for rekruttering av yngre personer



DELMÅL –TILBAKE TIL ROTARYS FORMÅL

• Mer dialog i møtene

• Oftere yrkesnytt, må få opp interessen for yngre som er aktive i yrkeslivet

• Flere frie møter uten fast program

• Økt kontakt med kommunens næringsliv

• Kommunikasjon - markedsføring



DELMÅL – UNDOMSUTVEKSLING/ARBEID

• Forberede for å sende ut en utvekslingskandidat 2017 -2018

• Forberede for å kunne ta i mot en kandidat samtidig

• Samarbeide med RT 25?

• Kandidater til Ryla

• Forberede for kandidat til Handicamp 2018 dersom dette skal arrangeres


