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Representert i mer enn 
200 land/geografiske 
områder

1,2 mill. medlemmer

36 000 klubber

11 000 Rotaractklubber

34 soner

Alle rotarianere kan 
besøke alle klubber hvor 
de vil. 

Her er vi, kort oppsummert:



Vår visjon

“Together, we see a world where people unite and 

take action to create lasting change — across the 

globe, in our communities, and in ourselves.”



Rotary er en verdensomspennende 
serviceorganisasjon med yrkesbasert 
medlemskap som arbeider for 
mellomfolkelig forståelse gjennom vennskap 
over landegrenser. 

Sammen arbeider vi for å bidra til varige 
positive endringer i samfunnet verden over.

Rotary – etablert i 1905



• Bidra til å utvikle distriktets mål

• Koordinere DGs klubb-besøk

• Kommunisere klubbens styrker og 
svakheter og fremdrift i forhold til DGs 
mål

• Delta på distriktets arrangementer og 
aktiviteter

• Delta på distriktets lederseminar

Ansvarsområder



• Delta på PETS og opplæringsseminarer

• Identifisere og utvikle fremtidige ledere

• Orintere innkommende AG om klubbenes 
tilstand

• Holde regelmessig kontakt med klubbene

• Hjelpe innkommende presidenter å utvikle 
mål, registrere dem i Club Central og å nå 
målene

Ansvarsområder, forts.



• Delta på klubbmøter, klubbsamlinger og 
andre arrangement der AG blir invitert

• Melde klubbens behov tilbake til 
distriktets ledergruppe

• Oppfordre til deltagelse på 
distriktskonferansen og andre 
distriktsmøter

Ansvarsområder forts.



• AGene er bindeleddet mellom klubbene, 
distriktet og Rotary International.

• AGene er sannsynligvis de som kjenner 
klubbene best og et særdeles viktig 
bindeledd.

Er dette noe dere kjenner dere igjen i?

Påstand:



Klubbenes mål skal være i samsvar med 
Rotarys strategiske plan:

• INCREASE OUR IMPACT 

• EXPAND OUR REACH

• ENHANCE PARTICIPANT 

ENGAGEMENT

• INCREASE OUR ABILITY TO ADAPT

Å sette mål



• Være tilgjengelig

• Vær spesielt oppmerksom på svake 
klubber

• Skreddersy støtten til hver enkelt klubb

• Koble svake klubber med sterke klubber

• Følg med på klubbenes arbeid i retning 
målene (Klubbenes egen mål)

Hold DG orientert om status

Å støtte klubbene



Hvordan kan dere holde kontakt med 
klubbene i et distrikt som er så stort og med 
til dels krevende reisemåter?

Klubbesøk



• Hvordan forbereder dere DG-besøket?

• Er deres rolle under guvernørbesøket 
avklart?

Guvernørbesøk  



• Klarer dere å være i forkant av klubbene?

• Hvordan holde seg oppdatert?

Bruk 

• Rotary.org – Learning center

• Distriktets hjemmeside 



Paul Percey Harris 1868 – 1947                                Arch C. Klumph 1869 - 1951



Basert på:

• Vennskap

• Kunnskap

• Etikk og moral

Omsatt til handling

Vårt motto: Service above self


