PROGRAMBANKEN
Å lage gode programmer til Rotary møtene kan være krevende. De fleste klubbene etablerer en
programkomite som arbeider med å få på plass gode og helst aktuelle programmer.
Alle vet at gode programmer bidrar til godt fremmøte og kan og benyttes for å trekke potensielle
nye medlemmer til møtene. Nedenfor har vi samlet en del programideer som kan benyttes i arbeidet med å få på plass gode program. Husk å starte programarbeidet i god tid før hvert semester.
Foredragsholdere trenger gjerne forespørsel i god tid av hensyn til forberedelsene og andre oppgaver. Attraktive foredragsholdere og «kjendiser» har mange hensyn å ta, så planlegg i god tid.
Ubåtvåpenet
Om vennskap

Krigsopplevelser/krigshistorie

TV-aksjonen. Orientering

Hjemmefronten

Lensmannens rolle og oppgaver (før/nå)

Teateret vårt

Rådmannens rolle og oppgaver/Rådmannens time
Skyss og kollektivtrafikken

Musikkterapi
Hva er Naprapati / Vår Naprapat

Helse og omsorg i kommunen

Betydningen av HMS

Mine erfaringer som ny rotarianer

På FN-oppdrag

Hva har Rotary betydd for meg

Ernæring og psykisk helse

Medlemsutvikling og rekruttering

Godt kosthold

Industriområdet - hva skjer?

Trening og kosthold

Vårt kulturliv

Betydningen av fysisk trening

Vår kulturhistorie

I skog og mark (turer, sanking, opplevelser m.m.)

Kulturaften

En jegers dagbok; min beste jaktopplevelse

Ølbrygging

En fiskers dagbok; min beste fiskeopplevelse

Mattradisjoner

Etikk, takk!

Kulturskolen

Etikk og habilitet

Idrettsskolen

Slektsforskning

Sang- og musikklivet

Redaktøren har ordet (lokalavisen vår)

Juleminner

Klimaendringer

Ferieminner
Barndomsminner

Energi
Meteorologen

Min barndoms gate

Astronomi (som hobby)

Skoledager/skoleminner

Næringsutvikling/næringsområdet

Finanskrisene; årsaker, konsekvenser etc.

Utdanning til arbeidsledighet

Teknologiske fremskritt
Endringssamfunnet

Kirken
Ordføreren har ordet

Forsvaret før og nå

Teknisk etat – utbygging i kommune

Marinen

Hva sier plan og bygningsloven om bygging i strandsonen

Hæren
Luftforsvaret
Kystartilleriet

Regler for utbygging/bygging
Landbruket i dag
Vår nyeste bedrift

Vår eldste bedrift

CO2 fangst

Bilbransjen i utvikling

Lokale Grundere

Prest i forsvaret

Banksektoren i endring

Våre lokale grundere

Sjømannsmisjonen før og nå

Hva er nytt i offentlighetsloven

Mitt lange utenlandsopphold

Hva er nytt i Plan- og bygningsloven

Klubben i mitt hjerte

Domstolene

Fotballhistorikk; baner og baller i lokalmiljøet

Mobbing i skolen; har vi det problemet?

Fra filmens verden

Mat og matkultur før/nå

Gode bøker - vi inviterer Bokhandleren

Skolen før og nå?

Min beste bok/filmopplevelse

Mine favoritt internettsider

Helsekost

Hva kan vi bruke internett til?

Posten - utviklingstrekk

Bruk og misbruk av facebook og andre plattformer

Besøk av naboklubb

Om nettroll

PoilioPluss - hva skjer?

Hva er Myspace?

Rotaryrelaterte emner: Historikk, Paul Harris, m.m.

Informasjonskanaler på nettet

Rotaryskolen

Mitt album - minner vi kan dele

Rotary Foundation

Gaven du ikke ønsket deg

Hva er god kommunikasjon?

Krise og beredskap

Omdømmebygging

Makroøkonomi

Moderne ledelse; Hvorfor ble Marit Breivik så populær.

Vårt brannvesen (besøk)

Håndtering av vanskelige situasjoner/personer

Solenergi

Stressmestring

Mine år i ???utlandet

Avspenning og visualisering

Roller i statsforvaltningen

Stortingsvalget

Slekt og DNA

Kommunevalget

Kjøreopplæringen i dag

Et land jeg er glad i/kjenner godt f. eks. Brasil

Manuell behandling av muskel og leddplager

Foreningen Norden

Biblioteket nå og i fremtiden

En vernet bedrift/ASVO

Mindfulness - positive tanker

Museet vårt

Askøy gjennom 1000 år (historiker/geolog)

Siste mote

Vårt indre liv

Reiseskildringer

På oppdrag for forsvaret

Festspill i Bergen

Prosjekt og prosjektstyring; eksempler

På besøk i botanisk hage

Vi besøker politiet/Besøk av politiet

Quiz kveld...om Rotary

Relasjonsledelse

Grønne bankprodukter

Silva-metoden

Media og makt

Healing

Plasten i havet

Mentoring

En reise i vin

Retorikk

Klubbens indre liv; hvor går vi?

Varsling

Flere programfoslag kommer ved neste revidering,
Forslag mottas til: poaskel@gmail.com

