Strategiplan for Rotary Distrikt 2250 (2019-2022)
Rotary International sin 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.
Sammen ser vi en verden hvor folk går sammen for å gjøre noe som vil skape varig
forandring – over hele verden, i våre lokalsamfunn og i oss selv.

Distrikt 2250s visjon
Rotary skal være den ledende frivillige service- og yrkesorganisasjonen, med aktive og
engasjerte medlemmer som etterlever Rotarys verdigrunnlag både i arbeidslivet og i
arbeid med samfunnsnyttige prosjekter både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Mål og retningslinjer
Distriktsstyret skal påse at distriktet administreres i tråd med lover og regler fastsatt i
dokumentene MOP – Manual of Procedures og Bylaws of Rotary International.

Assisterende guvernører (AG)
D2250 har seks delområder (AG1-6) med hver sin assistererende guvernør (AG), som er
bindeleddet mellom klubbene og distriktet. Opplæring av AG skal skje i tråd med dokumentet
Lead Your District: Assistant Governor. Det er Distriktsstyrets ansvar at denne opplæringen
finner sted. AG har regelmessig kontakt med klubbene enten fysisk eller gjennom samtale/
video. AG rapporterer gjennom verktøyet Rotary Club Central.

District Internet Communication Officer (DICO)
Distrikt 2250 skal til enhver tid ha en person som har ansvar for å gi teknisk støtte til distriktet
og klubbenes IT-ansvarlige (Club Internet Communication Officer – CICO), herunder
klubbens brukernavn og passord. DICO har ansvar for utforming, vedlikehold og oppdatering
av distriktets nettside (d2250.rotary.no).
DICO har e-post adresse dico.2250@rotary.no
DICO skal i samarbeid med DG oppfordre alle klubber til å oppnevne en CICO.

PR og kommunikasjon
For å styrke Rotarys omdømme og posisjon i lokalsamfunnet, skal distriktet, assisterende
guvernører og klubbene arbeide aktivt for å informere om Rotarys lokale, regionale og
internasjonale arbeid.

Ungdomsutveksling
Distrikt 2250 skal sende ut/ motta minimum 10 kandidater årlig.

RYLA
Distriktet skal arbeide aktivt overfor klubbene slik at RYLA kan gjennomføres hvert år og at
alle klubbene arbeider aktivt for å skaffe kandidater til RYLA.

Klubber og medlemsutvikling
Distrikt 2250 skal ha en komité for medlemsskapsutvikling som består av minimum 5
medlemmer. Komitéen skal arbeide sammen med styret, assisterende guvernører og
klubbene for å utarbeide en strategi for å nå distriktets mål.

Mål

2019-2022

Beholde eksisterende
medlemmer

Ingen nedgang

Rekruttere nye medlemmer

1-5 medlemmer pr klubb

Øke andel medlemmer i
aldersgruppen 30-50 år

10% pr klubb

Øke diversitet i
medlemsmassen

Rekrutere medlemer blant
våre nye landsmenn

Øke andel kvinnelige
medlemmer i tråd med
Rotary Internationals mål

30% pr klubb
(innen juni 2023)

Øke andel kvinnelige ledere
i tråd med Rotary
Internationals mål

30% pr klubb/ distrikt
(innen juni 2023)

Øke medlemmenes
kunnskap om og interesse
for organisasjonen og dens
virkeområde

Nivå tilsvarende «Rotaryskolen»

Oppfordre til samarbeid og
kunnskapsutveksling
mellom klubber

Stimulere klubber til å gå
sammen om større prosjekt

Legge til rette for etablering
av nye klubber, herunder
såkalte satelitt- og passport
klubber.

1-3 nye klubber

Legge til rette for etablering
og videreutvikling av
Rotaractklubber

1-3 nye klubber

Bidra til å informere om
Rotarys arbeid blant
ungdom i videregående
skoler og etablere Interactklubber.

Minst en interactklubb i
hvert AG-område

Metode/ Strategi

District Rotary Foundation Committe (DRFC)
Distriktets TRF-komité er bindeleddet mellom The Rotary Foundation og klubbmedlemmene.
Opplæring og ansvarsområder følger Lead Your District: Rotary Foundation Committee.
Distriktsguvernøren har stemmerett i komitéen.
Komitéen ledes av District Rotary Comittee Chair. Denne utnevnes for en periode (på tre år)
av DGE innen 31.12 før påtroppende år.
Komitéens leder har ansvar for at distriktet til enhver tid er kvalifisert i forhold til The Rotary
Foundation.
Komitéens leder har ansvar for kontinuitet i innbetalinger til fondet samt aktiviteter knyttet til
bruk av såkalte Grants. Komitéens leder skal også samarbeide med Rotarys regionskontor
(Zürich) for å støtte underkomitéenes (Sub Committees) arbeid.
Komitéens leder har ansvar for å godkjenne søknader til fondet, og samarbeider med DG og
DGE for å sette rammer for bruk av District Designated Funds (DDF).
Komitéen skal avholde regelmessige kvalifiseringsseminar for klubbene i distriktet og påse at
klubber som søker om Grants er kvalifisert og har signert distriktets Memorandum of
Understanding (MOU).

Mål

2019-2022

Metode/ Strategi

Bidrag til Annual Fund

30 USD pr medlem pr år

Skolering direkte mot
klubber og på distriktsarrangementer

Bidrag til PolioPlus

10 USD pr medlem pr år

Skolering direkte mot
klubber og på distriktsarrangementer

Bidrag til ShelterBox

1 boks pr klubb pr år

Skolering på distriktsarrangementer

Skolering

Alle klubber

Kvalifiseringsseminar

Kvalifisering

Alle klubber

Signere MOU

Prosjektsamarbeid mellom
klubber

Alle klubber

Kvalifiseringsseminar

Global Grant «Maternal and
Child Health»

1-3 nye prosjekter

Aktivt samarbeid med
Lærdal Global Health (LGH),
The International
Confederation of Midvives
(ICM) og aktuelle distrikter

Andre bidrag

Andre viktige Rotary oppgaver:
Andre Global Grants
1-5 nye prosjekter
Assistere klubber og aktivt
Distriktet og klubbene skal arbeide aktivt for å støtte opp om det viktige arbeidet Shelter box
samarbeid med aktuelle
driver med.
distrikter
District Grants

Inntil 50% av årlig DDF

Kvalifiseringsseminar

