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Hensikten med Introduksjonsprogrammet og henvisning til viktige lenker

• Dette introduksjonsprogrammet er laget av klubben for å gi deg en samlet 
innføring om Rotary, vår egen klubb, organisasjon og aktiviteter som er viktig å 
kjenne for å kunne bidra og ha full glede av ditt medlemskap.

• Dessuten har vi vår  egen webside: http://kolbotn.rotary.no hvor du finner 
informasjon om våre løpende aktiviteter.

• Vi har en åpen og en lukket Face Book side. Det er et ønske at alle våre medlemmer 
er med i FB.

• Serveren som betjener Rotary i en overordnet sammenheng er 
https://appsco.com/login. Der finner du info om vår  Rotary klubb, distriktet og 
Rotary nasjonalt og internasjonalt. Har du ikke registrert deg, er det bare å følge 
registreringsprosedyren og benytte din emailadresse for å komme inn. Redigering 
av Medlemsnett som er en av boksene som kommer opp når du har logget deg inn, 
kan kun gjøres av nærmere bestemte medlemmer i klubben. 

• Har du spørsmål eller trenger hjelp for å kunne benytte deg av tilgjengelig 
dataverktøy, kan du kontaktet klubbens sekretær eller spørre din fadder om 
assistanse.

NB! Denne presentasjonen er utarbeidet per april 2019

http://kolbotn.rotary.no/
https://appsco.com/login
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ROTARY – hva er det ?
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Rotary er en verdensomspennende organisasjon

En yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon med formål om å gagne andre

 1 223 400 medlemmer

 34 300 klubber

 165 land
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ROTARY

Rotary International

Rotary Norden

Rotary Norge

Distrikt 2260

(48 klubber)

Kolbotn Rotary klubb

• Rotarys motto:

• Årets motto:
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ROTARYÅRET 2019 - 2020

Jutt

Jutta Bachmann

Guvernør D-2260

Verdenspresident

Mark Daniel Maloney

«Rotary connects the world»

Inger-Liste Toft

Klubbpresident
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ROTARY’s HISTORIE

Paul Percy Harris

 Advokat

 Chicago, USA

 Fikk idéen til en klubb med 
mennesker fra forskjellige 
yrker

 Gjenskape vennskap blant 
forretningsfolk

 Grunnlagt 23. februar 1905

 Døde 1947
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ROTARY’s HISTORIE

 Ledere fra forskjellige foretak møtes regelmessig

 Treffes i kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne

 Støtte hverandre i hederlig virksomhet

 En representant fra hver bransje eller yrke

 Treffes hver uke på hverandres arbeidssted
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PRINSIPPER

Rotasjonsprinsippet
Alle verv (internasjonal, nasjonalt og lokalt) roterer hvert år. 

Rotaryåret går fra 1/7 – 30/6.

Klassifikasjonsprinsippet
Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon. Rotarianeren representerer dette 

yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i yrket/bransjen.

Komitéarbeid
Alle medlemmer i en klubb skal delta i arbeidet i en komité.

Møteplikt/møterett
Alle klubber plikter å holde ett møte pr uke (unntatt helligdager/fridager), og

enhver rotarianer plikter å delta på møtene. Krav: 50% fremmøte pr halvår
Rotarianeren har møterett i hvilken som helst klubb i verden
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4 - SPØRSMÅLSPRØVEN 
Om saker vi tenker, sier og gjør

1. Er det sannhet?

2. Er det rettferdig overfor

alle det angår?

3. Vil det skape forståelse

og bedre vennskap?

4. Vil det være til beste for

alle det angår?
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ROTARY’s HISTORIE I NORGE

 Kom til Norge juni 1922

 Først Kristiania Rotary Klubb 

 Stavanger & Bergen 1924

 Første Rotary Distrikt i 1927

 Norge høyest rotarianer tetthet

 7 distrikter

 338 klubber med ca. 13.700 medlemmer

 H.M.Kong Harald  er æresguvernør
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ROTARY – består også av flere andre klubber

INTERACT
For ungdom mellom 14 og 18 år Dvs Ungdomsskolen og 
Videregående skole
Motto:”Moro med mening”
7172 klubber, 165 000 medlemmer i 108 land

ROTARACT
For unge mennesker mellom 18 og 30 år.
Motto: ”Bygge vennskap gjennom tjeneste”
6554 klubber, 150 000 medlemmer i 146 land

INNER WHEEL
For kvinner som er relatert til rotarianere (kone, datter, 
svigerdatter etc.)
Motto: Stort sett det samme som Rotary
98 klubber, 2200 medlemmer i Norge
103 000 medlemmer internasjonalt i 100 land.
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KOLBOTN ROTARYKLUBB
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KOLBOTN ROTARYKLUBB

 Charterdato: 21 April 1981

 Charterklubb:  Oppegård Rotaryklubb

 Første kvinnelige medlem i 2001

 47 medlemmer  

 Møte tid: Onsdag kl 19.00 – 20.00

 Sted:  Kolben Kulturhus, Kolbotn
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Klubbens formål

Formål

 Å lære våre medmennesker å kjenne. 

 Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv,

og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 

 Å søke og virkeliggjøre Rotary’s idealer i vårt privatliv, 
yrkesliv og som samfunnsborgere. 

 Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom 
vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. 
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Klubbens hovedmål og visjon

Hovedmål og visjon

 Kolbotn Rotary klubb har en visjon om å være en attraktiv klubb for neste 
generasjon.

 Kolbotn Rotary klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert 
Rotary klubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse 
gjennom prosjekter, programmer og samfunnsengasjement i tråd med 
Rotary’s ånd og profil.

 Kolbotn Rotary klubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike 
innsatsområder leve opp til Rotary’s motto om å gagne andre. 

 Kolbotn Rotary klubb skal gjennom sitt virke skape et fundament  som 
fremmer trivsel og motiverer til deltagelse og gir god klubbfølelse.
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KOLBOTN ROTARY - STYRET

Inger-Lise Toft

President

Styret 2019-2020

President Inger-Lise Toft

President elect Stein Erik Narvesen

Past president Sigurd Røisland

Sekretær Henriette B. Christiansen

Kasserer Anders Berger

Styremedlem Mona Wiger
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President og styrets oppgaver

• Det vises til klubbens vedtekter av 31. mai 
2017 og Rotary’s håndbok.
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Komité Komité Komité Komité

Rotary Klubb

MEDLEMMENE

Komité
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Kolbotn Rotary klubb – styre- og komitemedlemmer 2019-2020 (per februar 2019)
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KOMITÉARBEID – hva er det ?
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TJENESTEOMRÅDENE  «De fem avenyer»

Klubbtjeneste

Ungdomstjenesten

Internasjonal tjeneste

Samfunnstjeneste

Yrkestjeneste

Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt 
privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger.

Å stille høye etiske krav til oss selv, i
yrke og samfunnsliv, og vise respekt 
og forståelse for alt nyttig arbeid.  

Å arbeide for internasjonal forståelse og 
fred gjennom vennskap over lande-
grensene mellom mennesker fra alle yrker. 

Rotarys ungdomssatsing, RYLA (Rotary 
Youth Leadership Award), Ungdoms-
utveksling, Rotaract m.m. 

Å lære våre medmennesker å kjenne.
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VERD Å LEGGE MERKE TIL

Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter
avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag.

Rotary er en yrkesbasert og 
tjenesteytende organisasjon

der formålet er å gagne andre
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Administrasjons- og Klubbutviklingskomiteen

Sikre medlemmenes trivsel i klubben gjennom sosiale  arrangement, 

ekskursjoner og reiser. Ansvar for tilrettelegging av klubbens faste møter.

Bjørn Kihl bødtker
leder
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Oppgaver

 Reiser og ekskursjoner

 Sosiale aktiviteter

 Reiser og ekskursjoner
med og uten ledsagere

 Ta initiativ til aktiviteter som gjør klubben attraktiv

 Tilrettelegging av klubbens faste møter

Administrasjonskomiteens oppgaver
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Medlemskapskomiteen – Medlemsutvikling og rekruttering

Rekruttering av nye medlemmer som gjenspeiler det lokale mangfold i 

yrker og interesser etc. Sørge for tiltak og innspill til programmer som 
bidrar til at medlemmene trives i klubben.

Tage Andersen
leder

ikke bilde
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Medlemskapskomiteens oppgaver 

Oppgaver

 Medlemsutvikling og rekruttering

 Systematisk og kontinuerlig innsats mot nye, yrkesaktive kandidater

 Forpliktende fadderskap og oppfølging

 Oppfølging av medlemmer og stimulans til deltakelse

 Fast struktur for klubbopptak 
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Programkomiteen

Komiteen har ansvar for å legge til rette for gode foredragsholdere og 
informasjonsutveksling mellom medlemmene . Klubbens program skal speile 
Rotary’s visjoner og organisasjonens felles  aktiviteter og mål med vekt på de 
ulike yrker.

Daad Gjerde
leder
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Programkomiteens oppgaver

Oppgaver

 Gode foredragsholdere

 Yrkesforedrag

 Klubbmøter

 Fokusering på komitearbeidet

 Bedriftsbesøk

 Sosiale aktiviteter

 ”3-minutter”
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Omdømmekomiteen - PR og opplæring

Komiteen forestår internopplæring og oppfølging av tilgjengelig

introduksjonsmateriell om Rotary og klubbens Web-side. Assisterer 
presidenten med pressekontakt.

Harald F. Neegaard
leder
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Oppgaver

 Utarbeide og vedlikeholde klubbens nødvendige opplærings- og 
instruksjonsmateriale om Rotary- NB! Rotaryskolen

 Fremme forslag til Rotary-relaterte program som skaper engasjement og 
diskusjon

 Årlig oppdatering av Introduksjonsprogrammet

 Assistere presidenten med pressekontakt

 Vurdere aktiviteter i klubben som stimulerer til styrking av omdømme.

 Drive- og videreutvikle klubbens webside og sosiale medier

Omdømmekomiteens oppgaver
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Prosjektkomiteen + TRF

Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter hvor vi gjennom Rotary gagner 
samfunnet både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 

Solveig Brorson Olson
leder
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Prosjektkomiteens oppgaver

• Oppgaver

 Fremskaffe forslag til nye inntektsgivende prosjekter og bruk av disse 
midler

 Koordinere RF aktiviteter - Internasjonale prosjekter / samarbeid med 
andre klubber og distriktet

 Lokale prosjekter - Fotokonkurranse for åttendeklasse i Oppegård, 
Grillkveld på Høyås og oppfølging Sansehagen
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Ungdomskomiteen

Komitéen har ansvar for rekruttering av deltakere til de ungdoms-program i 
regi av distriktet eller Rotary internasjonalt.  

Mariann Nornes                                                             
leder
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Ungdomstjenestens oppgaver

Oppgaver

 Ungdomsutveksling

 RYLA

 Camps

 Registrering og oppfølging av klubbens deltakere på disse aktiviteter
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ROTARY  PROSJEKTER
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TO SØYLER – SAMME SAK

 Den administrative delen av organisasjonen

 Medlemmer/ Klubber / Distrikter

 Noen programmer (eks. ungdomsutveksling og RYLA)

RI = Rotary International

 Organisasjonens økonomiske bærekraft, det som pumper liv i 
organisasjonen = hjertet

 De fleste programmer og prosjekter finansieres herfra ( Scholarships, 
Matching Grants etc.)

TRF = The Rotary Foundation
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GLOBAL GRANTS – prosjektstøtte fra distriktet og The Rotary Foundation

Matching Grant -prosjekt

 Samarbeidsprosjekt mellom klubber, distrikt og The Rotary Foundation (TRF).

 Må godkjennes av The Rotary Foundation.

 Bidrag fra klubber matches med 1 : ½ fra The Rotary Foundation.
.
 Bidrag fra DDF – fondet matches med 1 : 1 fra The Rotary Foundation.
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DISTRICT GRANTS – prosjektstøtte fra distriktet

DSG -prosjekt

 Mindre humanitære prosjekt på klubbnivå, 
lokalt/internasjonalt

 20% av DDF fondet (District Designated Fund) innbetalt 
3 år tidligere fra klubbene

 Søknad til distrikt 2260
Prosjekter innenfor Rotary sitt motto om å gagne andre -
«Service above self»
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KOLBOTN ROTARY KLUBBS PROSJEKTDELTAKELSE

Aktuelle og tidligere prosjekter/ aktiviteter

 Utstyr til yrkesskole på 

Sri Lanka

 PC-er og garderobeskap til 
barnehjem på Sri Lanka

 Vannprosjekt i Dong Tong

i Thailand

 Rent vann til 10 skoler

i Thailand

 Dataopplæringssenter på 

Sri Lanka 

 Burkina Faso øyeoperasjoner

 Sansehagen på Høyås

 Bokmarked på Kolbotn over 10 
år

 Midler til padleklubben RA

 Grillaften for beboere på 
Høyås

 Hus til lokomotiv sag til 
museum på Ljansbruket

 Medarrangør 100 års sykkelritt

 Fotokonkurranse i 
ungdomsskolene

 Kunstauksjon

Internasjonalt Lokalt
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RI og TRF’s FOKUSOMRÅDER
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ROTARY FOUNDATIONS PROGRAMMER

Humanitære programUtdannings-program

PolioPlus
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HER HAR ROTARY FORUNDATION BRUKT PENGENE

 PolioPlus

Utrydde Polio. Hittil 210 land er poliofri. 

Inntil 2009 bidratt med USD 900 mill. 
2009 – 2010 bidratt USD 118,1 mill

 Health, Hunger, Humanity

Siden 1978: 347 forskjellige prosjekt i 78

land til USD88 mill. 2009 – 2010 brukt 
USD 1,4 mill.

 Matching Grants

Siden 1965: over 33.000 forskjellige 

prosjekt i 201 land til USD 397 mill. 
2009 – 2010 brukt USD 34,9 mill.
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POLIO PLUS

PolioPlus resultater

 20 år med prosjekter og aktivt 
arbeide

 20 millioner frivillige fra mer 
enn 200 land har deltatt

 Mer enn 2 milliarder barn er 
vaksiner de siste årene! 

Vi har grunn til å være stolte!
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SHELTER BOX

ShelterBox er en internasjonal katastrofehjelpsorganisasjon som 
spesialiserer seg på å gi mennesker som har mistet hjemmet sitt på 
grunn av konflikter eller katastrofer, midlertidig tak over hodet og 
nødvendig utstyr for å kunne fortsette, og gjenoppbygge sine daglige liv.

Kolbotn Rotary Klubb har gitt 3 slike Shelter Boxer i nødhjelp  og de 
koster ca 1000 USD pr. stk. 
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UNGDOMSTJENESTEN
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Ungdom/utveksling
HAR DU LYST TIL Å REISE UT I VERDEN ?

En unik mulighet! Bli utvekslingsstudent med Rotary!
Ettårsutvekslingen og Sommercamps

ETTÅRSUTVEKSLINGEN

Hvem kan reise?

Du skal være mellom 16 og 18 år den dagen du reiser.
Du skal være godt motivert for utvekslingsåret, og på de rette premisser
Ut fra søknaden og intervju med student vil klubb og distrikt vurdere hvem som får reise.

Hvor kan du reise?

Vi utveksler med de land Rotary har etablert seg i og som driver med ungdomsutveksling. I tillegg 
vurderer vi sikkerheten i landet generelt.
Vi utveksler både med europeiske land og land utenfor Europa.
Når kan du reise?

Norske studenter reiser i juli/august, også til land som starter skoleåret i januar/februar. Det er 
mottakerlandet som bestemmer dato.
Oppholdet bør vare minst 11 måneder. Det er ikke aktuelt å reise hjem på besøk i utvekslingsåret, 
unntatt ved dødsfall og lignende.
En unik mulighet ! Bli utvekslingsstudent med Rotary!

ROTARY SOMMERCAMPS

Hvert år tilbyr Rotary sommercamps / ferieutveksling i juni til august for ungdom i alderen 15 til 25 år. 
Her treffes ungdom fra mange forskjellige land. Oversikt over tilbud kommer gjerne i midten av mars 
hvert år og legges ut på vår hjemmeside rotary.no Her er det ”først til mølla” som får reise, så det 
lønner seg å være tidlig ute.

http://www.rotary.no/no/ettarsutveksling
http://www.rotary.no/no/sommercamps-og-roundtrips
http://www.rotary.no/no/ettarsutveksling
http://www.rotary.no/no/sommercamps-og-roundtrips
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LEDEROPPLÆRING FOR UNGDOM

Program som understreker lederskapets
betydning, og motiverer til lederansvar.

Målgruppe: 
Ungdom 19-27 år ”som har vist initiativ, 
evne og vilje å lede andre gjennom 
virksomhet innen næringslivet, offentlig 
virksomhet, frivillige organisasjoner eller 
skole-/ studentorganisasjoner.

Form: 
Forelesning, gruppearbeid, 
plenumsdiskusjoner og sosialt samvær.

Verdens fremtid er avhengig av utviklingen til dagens ungdom. 
Det er hos dagens ungdom vi finner morgendagens ledere. 
Her har Rotary et ansvar!
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HANDICAMP
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GSE – GROUP STUDY EXCHANGE

Group Studie Exchange (GSE) er et interessante programmer. 
Målgruppen er unge yrkesutøvere, nylig ferdige med sin utdannelse, og 
som så har vært noen år i praktisk arbeid. Gruppen settes sammen av 4 
- 5 personer (ikke-rotarianere) med forskjellig yrkesbakgrunn, og får en 
erfaren rotarianer som gruppeleder. Rotary-distriktet avtaler så en 
utveksling med et distrikt i et annet Rotary-land. Dette distriktet setter 
sammen en tilsvarende gruppe, som kommer hit. Deltagerne skal være 
mellom 25 og 40 år.
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GSE – GROUP STUDY EXCHANGE

Første uken i mai 2013 hadde 
Oppegårdklubbene GSE besøk. 
Teamleder Greg Sandlin, Jessica E 
Kalin, Jill Sutton, Amanda Gulvik og 
Alex Oliver ble tatt vel i mot med et 
program hvor de blant annet fikk møte 
vår ordfører, lære mer om norsk mat- og 
drikketradisjoner, oppleve Roald 
Amundsens hjem og museene på Bygdøy 
og besøke UMB. De fikk også en dag 
med bedriftsbesøk relatert til deres egne 
yrker.
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GEORGIASTIPENDET
Georgia Rotary Student Program (GRSP)

 Ca. 85 stipend til ungdom fra hele verden

 Normalt får Norge  4 – 10 plasser

 Ett års studie i Georgia, USA

 Hvert stipend dekker studieutgifter, 
studentbolig, mat og litt lommepenger

 Kandidaten dekker selv reise t/r

 Aldergrensen er 18 – 24 år
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ROTARYS  LEDELSESKURS OG NETTVERK
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Rotary Leadership Institute

• RLI - noe for enhver klubb Rotary Leadership Institute ble startet inter- nasjonalt i 1992 for å gi 
medlemmene en mulighet for å lære seg mer om Rotary og om lederskap. Division Norway ble 
etablert i 2017 av distriktene D2260 og D2310, med første kurstilbud høsten 2018.

• RLI gjennomføres som en dialogbasert og interaktiv opplæring med høyt tempo og mye 
aktivitet, der deltakernes engasjement og profesjonelle bakgrunn blir brukt.   RLI er en 
investering i din klubbs fremtid og et tilbud til de rotarianere som vil bidra til klubbens utvikling. 
Deltakerne får økt kunnskap om Rotary og lederskap i en ideell organisasjon, som kan tilpasses på 
alle nivåer i organisasjonen. RLI bidrar til økt engasjement og entusiasme for å utvikle klubben. 
RLI gir ikke opplæring til bestemte roller eller verv, men vil inspirere til aktivt medlemskap.   
Opplæringen går over tre kursdager, gjerne lørdager i løpet av en periode på 2-3 måneder. 
Kursene ledes av fasilitatorer. En fasilitator defineres som en person som hjelper en gruppe 
mennesker med å arbeide mot et felles mål. Fasilitatoren konsentrerer seg om selve prosessen, og 
lytter til alle involverte for å kanalisere de krefter som hjelper gruppen til å nå sitt mål.     
Fasilitatorene får særskilt opplæring. De er rotarianere med erfaring fra ulike verv innen Rotary, 
og har også ellers relevant bakgrunn for rollen.   Et diplom og en pin tildeles deltakerne etter 
gjennomgått program.

• For mer informasjon, henvend deg til Elsa Nysveen, koordinator for Norge, elsa.ny@online.no 
eller gå inn på hjemmesiden www.rotaryleadershipinstitute.org eller www.rlifiles.com.

• Hvem bør delta på RLI? Alle interesserte rotarianere er velkomne etter nominasjon fra egen 
klubb. Gruppen blir satt sammen av 1-2 deltakere fra hver klubb som deltar. Det er ideelt å delta 
på RLI når man er ganske ny som rotarianer. Også mer erfarne medlemmer som er nysgjerrige på 
Rotarys verden utenfor egen klubb er velkomne.
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Rotary Business Network

• Rotary er basert på yrkesmangfold og medlemmene er ofte ressurspersoner 
innenfor eget yrke, virksomhet og lokalmiljø. Rotary er derfor et ypperlig sted for å 
bygge forretningsnettverk i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse.

• Rotary Business Network (RBN) er etablert flere steder i Rotary-verden, bl.a. i Sverige. I Oslo og 
Bærum fungerte i en periode Rotary Forretningsnettverk.
Fra 1. mars 2018 er det etablert Rotary Business Network (RBN) også i vårt 
distrikt.
Dette første møtet av RBN ble gjennomført på Kihl gård. Hans Christian Kihl ledet møtet og en 
engasjert gjeng bidro til en spennende kveld.

• Det er nå etablert en lukket Facebook-gruppe, som flere ble (og kan bli) invitert til. Det er bare å 
kontakte Hans Christian om du vil bli med.

• Netttverk
RBN er et nettverk av rotarianere og deres venner/bekjente, som møtes ca. månedlig og bygger 
nettverk, hjelper hverandre med råd og tips, utvikler hverandre og hverandres bedrifter. Se 
vedlagte temaark og program fra første møte.

• Temaark: Rotary Business Network

• Program fra møtet 1. mars 2018

• Nettverket kan også være en aktuell arena til å introdusere venner og bekjente til Rotary-verden 
og på den måten rekruttere nye rotarianere.

• For mer informasjon kontakt:
RBN-koordinator: Hans Christian Kihl, mob. 90563282, hckihl@online.no

•

mailto:hckihl@online.no
http://d2260.rotary.no/file-manager/file/2017-2018 Yvona Holbein/Rotary Business Network/Temaark - Rotary Business Network.pdf?context=mosdoc
http://d2260.rotary.no/file-manager/file/2017-2018 Yvona Holbein/Rotary Business Network/Rotary Business network - mote 1.pdf?context=mosdoc
mailto:hckihl@online.no
http://d2260.rotary.no/no/rotary-business-network

