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1 ÅRS UTVEKSLING
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Bore, Gunvor Vigemyr Karmøy Vest Canada Frankrike

Elvestad, Jens Sotra Argentina Peru

Lilli Fagerbakke Lunde Sotra Tyskland

Liv Mona Gautesen Kopervik Østerrike USA

Nærland, Ronja Jensen Klepp USA Tyskland

Zander Nygård         ønsker seg til Japan Stavanger

Olivia Djuve Stavanger

Vi hadde i 2020, for første gang 8 studenter klar for utreise.

I mai måtte vi dessverre gi beskjed om at det ikke ble noe utveksling høsten 2020

6 av disse studentene ville være med i 2021 men 3 har trekt seg og 2 nye er kommet til.

Vi har 2 stk i Rogaland som jeg ikke har funnet klubber til enda.

Det ser dårlig ut for utveksling dette året også, det er flere land som ikke vil sende ut/ta 

imot.
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KOSTNADER FOR DIN 
KLUBB (VERTSKAP)

3

• Pliktig: Bør:

• Tilskudd til lommepenger 11.000 Ungdomsbillett
4.000

• Høstsamling ifm felles DK 4.000 Gaver til jul og bursdag
1.000

• Egen Distriktskonferanse 1.000 Mobil abb
3.000

• Holmenkollweekend i mars 3.500
8.000

• 50% språk og kulturkurs 2.500

• Diverse 5.000

• Totalt 27.000 Frivillig:

• Tilskudd fra D-2250 -5.000 Winter Camp
5.000

• Totalt for klubben 22.000 Norgestur 10.000
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VERTSKLUBBER
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Sotra

Bergen-Sydvesten 

Klepp – Bryne – Nærbø

Kopervik

Karmøy Vest

Bergen

Stavanger

Stavanger International

Nordhordland

Voss

Stryn

Sokndal – Lund -

Egersund

Haugesund

Stord  og  Os
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SOMMERLEIR I D-2250

Hva har vi å tilby i vårt distrikt?

• Vi har fjord og fjell, by og land, alle med sine ulike former for kulturaktiviteter

• Fysiske aktiviteter:
⮚ Turer på fjorden, i skogene og i fjellet
⮚ Innendørsaktiviteter som klatrevegger

• Kulturelle aktiviteter:
⮚ Teater, museer, historiske bygg, sportsarenaer,

matkultur
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SOMMERLEIR I D-2250

Hva har vi å tilby i vårt distrikt forts…

• Generelt om Norge

• Industriforetak

• Jord- og skogbruk

• Offentlige foretak, stat og kommune

• Styringsformer

• Undervisning – skoler, universiteter

6



Sensitivity: Internal

SOMMERLEIR I D-2250

•Hva må avklares?

• Flere klubber samarbeider?

• Overnatting – privat, leid overnattingssted, lavvo?

• Sponsorer?

• Økonomi?

• Når kan vi klare det? Stort sett i august

• Antall deltakere? Max 12?
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https://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-

2019#.YEprGrRKjUY

https://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2019#.YEprGrRKjUY
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RYLA

RYLA er et tre-dagers seminar med fokus på egenutvikling for unge mennesker som ønsker å bli ledere eller fortsette å utvikle seg som leder. 

Målet for seminaret er fremme personlig vekst gjennom det å få innsikt i egen person og forholde seg til, samarbeide med og lede andre. 

RYLA Vest er et felles lederseminar for aktuelle deltagere på Vestlandet, og arrangeres av Torgalmenningen Rotary Klubb.

Ved hjelp av teori, gruppeøvelser, diskusjon og refleksjon får deltagerne fokus på hvordan de påvirker andre og andre påvirker dem. Gjennom diskusjon med erfarne 
bedriftsledere i gruppearbeid og paneldebatt, får deltagerne belyst aktuelle problemstillinger og spørsmål.

Seminaret gjennomføres i en inkluderende atmosfære hvor deltagere i alderen 19-27 år fra forskjellige miljøer og bakgrunn kan lære av hverandre og få nyttige impulser 
og kontakter.

Mer informasjon finner dere på:

Facebook: Ryla Vest eller http://www.ryla-vest.no/
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http://www.ryla-vest.no/
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ROTARACT
9

• Verdensomspennende organisasjon av unge 
mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring, 
18-35 år

• Personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, sosialt 
nettverk på tvers av by- og landegrenser 
⮚ 10 904 klubber 
⮚ 250 800 medlemmer

• 1 aktiv klubb Oslo
Oslo Nord Rotaryklubb chartret Kristiania 
Rotaract Klubb 

20. januar 2020
• 5 medlemmer 
• www.facebook.com/rotaractor

http://www.facebook.com/rotaractor
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INTERACT
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Interact clubs bring together young people ages 12-
18 to develop leadership skills and learn about the 
world through service projects and activities.

www.rotary.org/en/get-involved/interact-

clubs

https://www.facebook.com/interactofficial

Tjeneste-læring er en bevist metode for å aktivisere 

unge ledere som deg til å adressere rotårsaker til 

samfunnsspørsmål og finpusse lederferdighetene dine 

for å utgjøre en Interaktive kurs og nedlastbare 

arbeidsbøker er tilgjengelige nå i Rotarys læringssenter, 

for både ungdomsprogramdeltakere og dine voksne 

rådgivere. https://my.rotary.org/learn?deep-

link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning

_plan/view/286/service-learning-for-advisers

http://www.rotary.org/en/get-involved/interact-clubs
https://www.facebook.com/interactofficial
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A%2F%2Flearn.rotary.org%2Fmembers%2Flearn%2Flearning_plan%2Fview%2F286%2Fservice-learning-for-advisers&fbclid=IwAR1rVDkKrQIEUfGTcvEkNPcXNLHzcYEYIjJ50spTVR4PXI5BXPb_8zX9mzo
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GEORGIA STIPEND

• ER DU MELLOM 18-24 ÅR OG ØNSKER Å STUDERE ETT ÅR I USA? SØK GEORGIASTIPENDET!!

•
Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og24 år, for 
å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarý s arbeid for internasjonal forståelse, 
samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø.

• Et "scholarship" dekker alle skolekostnader for ett år, herunder studieutgifter, bøker, samt studentbolig og mat på studiestedet. 
Kandidatene dekker selv reise frem og tilbake til USA, lommepenger og forsikringer.

• Studiemulighetene omfatter de fleste fagområder, dog ikke medisin og tannpleie. Studentene søker ikke på studiested, men blir fordelt 
av Georgia Rotary Student Program. Skolen man fordeles til vil tilby den studieretning studenten har angitt på søknadsskjemaet.

• Konkurransen om stipendiene er stor. Av søkeren forventes gode eksamensresultater, et utadvendt vesen, motivasjon samt evne til å 
representere som en ambassadør for Norge. Norge har til enhver tid 4-6 studenter med i programmet.

• Rotarianerne i Georgia vil velge en vertsfamilie for studenten, selv om studentene bor på «campus». I tillegg vil studentene ha en eller 
flere vertsklubber og vil bli invitert til ulike Rotary-sammenkomster Det arrangeres flere studentsamlinger gjennom skoleåret.

• Det tilbys i første rekke «undergraduate» stipendier, hvor utreise normalt skjer etter avsluttet videregående skole. Søkere til
programmet går inn på den internasjonale internettsiden for programmet:www.GRSP.org. Der vil søkere finne relevant informasjon 
om programmet, forutsetninger for å kunne søke, samt få tilgang til søknadsskjemaet.

• https://rotary.no/no/georgiastipendet#.YEpfnrRKjFw
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Georgia takkestipend. 

Opprettet av Norsk Rotaryforum (Norfo) i 1970 for studenter fra 

Staten Georgia, USA. 3 studenter inviteres hvert år til Oslo 

Internasjonale Sommerskole ved UiO. 

https://grsp.org/
https://rotary.no/no/georgiastipendet#.YEpfnrRKjFw
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FREDSSTIPEND

• ROTARYS STIPEND FOR STUDIER I FRED OG KONFLIKTLØSING

• Rotary gir hvert år opptil 130 stipender til studier i fred og konfliktløsing ved et av 
Rotarys fredsuniversitet, Rotary Peace Centers.

• Det er to valgmuligheter; et to-årig masterstudium og et kortere sertifikatprogram 
som passer for søkere som har vært i arbeid en stund. Studiene er rettet mot 
dedikerte enkeltpersoner som har erfaring fra arbeid med fredsskapende arbeid 
og utvikling.
Det deles hvert år ut ca. 50 masterstipender og 80 sertifikatstipend

• Det er 7 universiteter med i programmet
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https://d2290.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/304


Sensitivity: Internal

VOCATIONAL TRAINNG 
TEAM

• Vocational Training Team (VTT) 

• VTT har erstattet det tidligere GSE-programmet.  VTT er grupper av yrkesutøvere som reiser til utlandet enten for å lære lokale 
yrkesutøvere om et bestemt område eller for å lære mer om sitt eget.  VTTutveksling kan få støtte både fra distriktet (district grants) og 
TRF (global grants). 

• VTT-utveksling bygger på TRF’s tradisjoner for å støtte opp om yrkesopplæring i videste forstand.  

• Aktivitetene varierer fra en gruppe til neste, men kan f.eks. omfatte spesialist-trening for leger, utveksling av gode eksempler innenfor 
barnehage- og småbarns pedagogikk, eller gjennomgang av nye irrigasjonsmetoder for bønder.  

• For VTT-utveksling med district grant er det distriktet som bestemmer sammensetningen av gruppa, f.eks. med en fordeling av 
rotarianere og ikke-rotarianere, deltakernes alder, utvekslingens varighet og budsjett for utvekslingen.  For VTT-utveksling der det 
ønskes global grant, må det tas hensyn til spesielle krav som stilles av TRF.    

• For mer informasjon, se https://www.rotary.org/myrotary/en/document/facts-about-vocational-trainingteams . 
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https://www.rotary.org/myrotary/en/document/facts-about-vocational-training-teams

