
OPPSUMMERING FRA MINI-PETS I REGION 6, D-2310 

Tidspunkt:    Torsdag 23. april 2020 kl. 18.00 – 20.30 

Sted:              Tyrifjord hotell 

Tilstede:         

D-2310: Inger-Marie Schytte Blix (DGE), Irmelin Kårbø web.ansv., Ivar Eskestrand (AG) 

Innkommende President: Hans Johan Skretteberg, Modum, Jon Erik Nygaard, Hønefoss-Ringerike, 

Torjus Jore, Kongsberg, Ståle Meland, Hokksund og Grete Oshaug, Mjøndalen 

President: Per D Jensen, Hønefoss-Ringerike og Grethe Kleppan Lande, Hokksund 

Videolink: Magnar Ågotnes (P) og Ingrid Solberg (IP), Hønefoss Øst, Arne Sørensen (IP) og Asbjørn 

Løvenstad (P) Rollag og Flesberg 

Kunne ikke delta: Thor-Ole Solumsmoen (P) Modum, Odd Gynter Olsen (P) Kongsberg, og Arild Wilberg (P) 

Mjøndalen 

 
AG, Ivar Eskestrand ønsket deltakerne velkommen til seminaret, og vi tok deretter en presentasjonsrunde. 
 
DGE, Inger Marie Blix – kort om sin bakgrunn og bakgrunnen for seminaret. 
 

- RI President Holger Knaack har visjonen «Rotary åpner muligheter» 
 
DGE la vekt på at vi skal være en åpen organisasjon, hvor alle som ønsker det, kan bli medlem. Dette er også en 
viktig faktor for å opprettholde momskompensasjon for Rotary i Norge. 
 
Viktige punkter; 
Rotarys kjerneverdier, 4-spørsmåls-prøven og gode etiske holdninger 
 
Rotary har nå vedtatt en 5 års strategisk plan, aksjonsplan – tilgjengelig på nettsidene 

 Vi skal øke vår innflytelse 

 Øke vårt omfang 

 Øke vår evne til å tilpasse seg 

 Forbedre medlemmenes engasjement 
 
Rotary øker i medlemmer på verdensbasis, selv om vi ser en annen utvikling i Norge. 
Flere av klubbene har forskjellige prosjekter på gang, men en fellesnevner for flere klubber er nok manglende 
markedsføring og promotering av både klubb og prosjekter. 
 
Videreføre strategisk plan – bevare og utvikle – alle aldre – nye klubbmodeller – ha det gøy 
 
Program Rotaryåret 2020-21; 

 PETS 14.-15. mars 2020 – avlyst grunnet korona 

 Distriktskonferanse 24. oktober 2020 (poliodagen) – kan bli avlyst grunnet korona pga. antall som kan møtes 

 Guvernørskifte 24. juni 2020 
 
Ambisjoner i klubbene; 
Modum – matsikkerhet og –levering, etablere turstier 
Hønefoss-Ringerike/Hønefoss-Øst - yrkesseminar 
 
 
 



Ambisjoner for Rotaryåret 2020-21; 
Kan klubbene/vi i regionen/ distriktet gjennomføre interessante møter/ åpne foredrag som web seminar? 
Hønefoss Øst – søkt om å arrangere RYLA, de er åpne for å streame møter 
Kontaktperson for utvekslingsstudent gjennom Rotary er Bente Tøftum 
Fortsatt fokus på Polio+ 
 
Presidentåret deres starter 1. juli – er dere klare – hva kan AG/ DG bidra med? 
 

 Hva ønsker dere at distriktet skal være for dere, og hva er dere villige å «legge i potten» 

 TRF – finansieringsmuligheter for prosjekter – webinar, e-læring 

 RLI – opplæring/ arbeidsseminar om Rotary – p.t. 3 kursdager à 6 timer 

 Club Visioning – mål og retning for egen klubb 
 
Web-ansvarlig gikk gjennom distriktets nettside og de endringer som gjort – sjekk ut spesielt det som gjelder 

klubborganisering og klubbstøtte. Oversikt over foredragsholdere og klubbprosjekter er tilgjengelig på nettsiden.  
 
Klubbvedtekter bør ikke være for detaljerte (men følge retningslinjene fra RI) – kan heller legge detaljene i 
strategisk plan 
 
Kl. 20:50 Seminaret ble avsluttet med visning av filmen fra årets WinterCamp på Nesbyen 
 
 
Ivar Eskestrand 
AG region 6 


