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DEL I 

 

ROTARYS KJERNEVERDI:  

Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi 
deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre. Sammen gjør vi en innsats til nytte for 
enkeltindivider og samfunnet lokalt og internasjonalt. Rotary arbeider for fred og forståelse 
mellom land og kulturer, uavhengig av religion, rase, kjønn og politisk ståsted. 

 

FORMÅL:  

«SERVICE ABOVE SELF»  

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gange andre (omtanke uten baktanke) som 
grunnlag for all virksomhet. Vi har et etisk fundament som bygger på verdiene: 

VENNSKAP – MANGFOLD – INTEGRITET – TJENESTE – LEDELSE 

• Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. 
• Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver 

enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet. 
• Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. 
• Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdens-

omspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne 
andre. 

VISJON: 

Groruddalen Rotary Klubb er fremtidsrettet. Medlemsgruppen har et mangfold i yrker, 
kompetanse og etnisk bakgrunn. Klubben tar godt vare på nye og gamle medlemmer og driver 
aktive tiltak til det beste for andre.  

LANGSIKTIGE MÅL: 

Klubbens 3-årige Strategi- og Handlingsplan bygger på Rotary International strategiplan og 
Rotary Distrikt 2310 strategiplan/aktivitetsplan med hovedfokus på medlems- og 
klubbutvikling, aktiviteter/prosjekter herunder å øke humanitær innsats og forsterke Rotarys 
omdømme og sosiale profil. 

Klubben vil arbeide for et nært samarbeid med andre klubber i Region 2 som fremmer Rotarys 
mål og ideer. 

 

 



 
 

 

 

MÅL FOR PERIODEN 2019 - 2021: 

 
Hovedmål 1:  

Groruddalen Rotary Klubb skal ha 35 medlemmer innen 2021. Medlemmene skal synliggjøre 
lokalbefolkningens sammensetning i yrker, kjønn, alder og etnisk bakgrunn. 

Hovedmål 2: 

Groruddalen Rotary Klubb skal gjennom klubb- og medlemsutvikling ha et attraktivt og godt 
sosialt klubbmiljø. Dette skal stimulere medlemmene til engasjement og aktiviteter for Rotary, 
både lokalt og internasjonalt. 

Hovedmål 3: 

Groruddalen Rotary Klubb skal, foruten sitt engasjement i Riga, fokusere på flere lokale 
humanitære aktiviteter som Distrikt Grant prosjekt, evt. sammen med andre rotaryklubber. 

Hovedmål 4:  

Groruddalen Rotary Klubb skal revitalisere arbeidet med ungdomsaktiviteter i regi av Rotary, 
spesielt RYLA og Rotaract. 

Hovedmål 5: 

Groruddalen Rotary Klubb skal i årene fremover fortsatt ha en av distriktets beste 
hjemmesider. Interessante møter og programmer skal bli offentliggjort. Lokalmedia brukes 
aktivt ved alle begivenheter som kan synliggjøre Rotary i lokalsamfunnet.. Det arrangeres årlig 
eksterne «Rotarydager» i nærmiljøet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DEL II 

 

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2019-2021:  

Klubbens vedtekter av 29.9.2015 er retningsgivende for klubbens organisering 
og arbeide. Handlingsplanen er en ytterligere konkretisering av tiltak for å 
realisere STP. 

Klubbkomiteen skal:                                                                                 

Ø Tilrettelegge klubbmøtene i god tid før møtestart og sørge for at innleder, 
gjester og medlemmene tas godt imot og at det tekniske fungerer.   

Ø Oppmuntre medlemmene til å møte.                                                                                             
Ø Ta initiativ og organisere sosiale aktiviteter i samarbeid med presidenten 

og programkomiteen minst 2 ganger pr. år for å fremme trivselen i 
klubben. (Opera, teater, middager og reiser, gjerne i samarbeid med andre 
klubber).                      

Ø I samarbeid med presidenten å styrke engasjement og deltakelse hos 
medlemmene ved å oppmuntre medlemmene til å møte i klubben og ved 
sosiale arrangementer, samt regelmessig drøfte gjennomføring av 
klubbens mål og planer. 

Ø Sørge for at fremmøte meldes inn til Medlemsnettet i RI umiddelbart etter 
hvert klubbmøte.   

                                                                                                                         

Programkomiteen skal: 

Ø I samarbeid med presidenten/ komiteene fastsettes program for hvert 
halvår. Programmet skal foreligge senest 1 – en måned før det trer i kraft. 
(1. juni og 1. desember). Programkomiteen bør finne frem til temaer som 
er i tråd med RI presidentens tema for rotaryåret. 

Ø Styrke samarbeidet med klubbene i Region 2 om bl.a. felles medlems-
møter og Intercitymøter 2 - 4 ganger i rotaryåret. 

Ø Sørge for at programmet blir distribuert til de andre klubbene i Region 1 
og 2, - samt til Rotaract. 

 

 



 
 

 

 

 

TRF/ Økonomikomiteen skal: 

Ø Fokusere på å øke klubbens humanitære innsats. Den bør også sørge for 
at pågående aktiviteter årlig blir vurdert, - om de skal fortsette eller 
avvikles. Komiteen bør fremme forslag til tidsaktuelle aktiviteter både 
små, men synlige prosjekter i lokalmiljøet og internasjonalt. 

Ø Påse at klubben til enhver tid er kvalifisert for TRF-søknader ved at 
medlemmer årlig deltar i TRF-kvalifiseringskurs.  

Ø Ta ansvar for å utarbeide søknader i samarbeide med ansvarlig 
prosjektledelse til Global Grant og Distrikt Grant når det er aktuelt å søke. 
Det gjelder også søknader til Distriktets Tiltaksfond og NORFOs Ungdoms- 
og Tiltaksfond. Internasjonal komité skal være behjelpelig her. 

Ø Sikre at klubbens økonomi er i balanse og initiere inntektsgivende 
aktiviteter. Komiteen har bl.a. ansvar for å gjennomføre en årlig konsert 
og en Rotarydag i tilknytning til World Polio Day hvert år. Presidenten 
utpeker arbeidsgruppe for hver av arrangementene. 

Ø Oppmuntre medlemmene til å yte mer til Annual Program Fund og til End 
Polio Now. Klubbens mål bør være hvert rotaryår å gi $ 100 pr. medlem til 
Annual Program Fund eller minst $ 1500 til End Polio Now fra klubben. 

 

Internasjonal komiteen skal: 

Ø Samarbeide nært med TRF/Økonomikomiteen når det gjelder 
internasjonale prosjekter og søknader til Global Grant og Distrikt Grant. 

Ø Ta ansvar for gjennomføring og oppfølging av klubbens internasjonale 
aktiviteter. 

Ø Ha et særlig ansvar for oppfølging av RIGA-prosjektet og samarbeid med 
andre klubber, herunder Bryn Rotary Klubb. 

(Se for øvrig klubbens vedtekter vedrørende denne komiteens ansvar.) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Samfunn- og yrkeskomiteen skal: 

Ø Sørge for at det årlig settes av tid i klubben til å drøfte Rotarys verdier, og 
yrkesetikk i samfunnet. (Fellesskap – integritet – mangfold – tjeneste og 
lederskap). 

Ø Følge opp samarbeidet med Bjerke videregående skole om premie til 
skolens beste elev, evt. andre aktiviteter, f.eks. en yrkesvalgdag i løpet av 
handlingsplanperioden. 

Ø Søke å rekruttere flere av medlemmene til aktiviteten Dagravner. 
Ø Fortløpende å vurdere andre engasjementer som kan ligge innenfor 

klubbens kapasitet og interessefelt. 
Ø Sørge for at klubben har minst 1 deltaker til den årlige RYLA-konferansen 

og til RLI (Rotary Leadership Institut). 
Ø Aktivt å ta kontakt med Rotaract og invitere de til våre klubbmøter. 

 

 

Kommunikasjonskomiteen skal: 

Ø Bestå av minst tre medlemmer, hvorav CICO er en av disse.  
Ø Være ansvarlig for informasjon internt og eksternt av klubbens prosjekter, 

administrere klubbens nettside, publisere klubbens møtereferater og 
være kontakt for klubbens Intercity engasjement. 

Ø Informere om kommende møteprogrammer, gi oversikt over 
høydepunkter fra forrige møte, sørge for rotaryrelaterte opplysninger til 
medlemmene. Den skal rapportere nytt om klubben, medlemmene og om 
Rotary Internasjonale program.  

Ø Utarbeide og iverksette planer som kan gi publikum alminnelig 
informasjon om Rotary, dets historie, formål og virkefelt, og sikre 
publisitet om klubben. 
 

 

 



 
 

 

Medlemskaps- og klassifikasjonskomiteen skal: 

Ø Følge opp punktene a, b og c, i vedtektene. 
Ø Være aktiv i prosessen med å få nye medlemmer slik at målet med 35 

medlemmer i løpet av strategiperioden blir en realitet. 
Ø Bidra aktivt til at fadderordningen fungerer i klubben. 

 

Valgkomiteen skal: 

Ø Ta initiativ til at innværende års styre evaluerer seg og kommer med en 
anbefaling til valgkomiteen om behov de ser før valgkomiteen fremmer 
innstilling av kandidater. 

Ø Legge frem et forslag med innstilling til årsmøtet over kandidater som er 
villige til å påta seg verv – jfr. krav til funksjonen.  

 

Oslo, 25. september 2018. 

 

Bjørg Månum Andersson                                    Knut-Georg Lien 

    (sign.)        (sign.) 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


