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Light up Rotary er motto Rotary International for 2014 -  2015. 
.   Logoen er som dere ser en kinesisk lykt, med rotaryhjulet i midten. 
 
 Det synes jeg er et bra motto – lys  opp Rotary, gjør klubben synlig  i samfunnet  - få fram hva vi 
driver med og hva som er formålet til klubbene 
 
En gang i blant kan det være greitt å minne om hva som er Rotarys formål: 

- Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 
- Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, og vise respekt for alt nyttig arbeid 
- Å gange andre i privatliv og samfunnsliv 
- Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred. 
-  

Sammenfatter vi dette finner vi mottoet «Service above self». 
 

Så til Lillehammer Rotary, klubben vår.  Da jeg sa jeg til å være president dette kommende året, 
tenkte jeg gjennom hvorfor jeg sa ja, og hva klubben betyr for meg personlig.  Det jeg ønsker med 
klubben vår er: 
 

- Lære noe nytt, ny erfaring og påfyll av ny kunnskap 
Knytte kontakter, være sammen med mennesker du kanskje ikke treffer daglig 

- Sosialt samhold, ha det hyggelig sammen med andre 
- Bidra aktivt med prosjekter som engasjerer, vite at du gjør noe samfunnsmessig nyttig 
- bygge et bra omdømme, bedre markedsføring av klubben rett og slett.   Eller for å bruke et 

moderne uttrykk,  brande  Lillehammer Rotary. 
 
 
Vi er i dag 40 medlemmer, hvorav en 4-5 ikke er veldig aktive lenger, dvs. de møter ikke opp jevnlig.  
Jeg har satt  meg som mål at vi  skal engasjere disse, og at vi skal beholde alle sammen, og videre at 
vi skal  øke medlemsmassen med 4 nye medlemmer i kommende år.  Det er kanskje ambisiøst, men 
jeg mener at såpass må vi strekke oss. 
Vi har hver og en av oss ansvar for å rekruttere nye folk og formidle utad hva Rotary er. 
 
Medlemsutvikling i klubbene er en utfordring…. Distrikt 2305 mistet har mistet 3 hele klubber fra 
2012, noe som er uheldig.  Noen klubber er dyktige til å rekruttere., bl.a. to klubber i Hamar har vært 
flinke.  Mesna Rotary har også fått 5 nye medlemmer i året som er gått.  Vi kan vel ikke være 
dårligere !! 
 
 Det er vi medlemmene sjøl som gjør Rotary til et spennende og hyggelig sted å være, det er vi som 
skal belyse – lyse opp -  Rotary !! 
 Vi er ikke en hemmelig klubb i kjelleren på Rica – vi  synliggjøre medlemmene –  så heretter legger vi 
ut alle navn,  telefonnummer og e-postadresser på hjemmesidene våre.  Vi skal være tilgjengelig for 
folk som lurer på noe. 
 
Videre har jeg også ar fått OK fra  styret på en ide jeg har.  Alle klubbene er oppfordret både fra 
Rotary International og vår egen guvernør om å lage en «Rotary-dag»…. 
 



En hel dag tror jeg vil være noe ambisiøst …  men – lørdag  6. september arrangeres det i  Lhmr 
sentrum noe vi kaller «Gata er di»  - det er lag og foreninger som presenterer seg –  nettopp med 
tanke på å få nye medlemmer. 
Der kan Lillehammer Rotary får en plass, og vi kan ordne med info-brosjyrer og noe plakatmateriell.   
Vi setter opp en bod – og jeg har bestilt nye info-brosjyrer. 
 Hvis noen vil være med å stå på stand et par timer…  Det kan være vår Rotary-dag… 
 
Jeg er fullstendig klar over at men ikke melder seg inn sjøl i en Rotary klubb – men hvis noen er 
interessert, kan vi overveie å invitere dem inn  - i første gang som observatører. 
 
 
Neste uke er det komitemøter –  og jeg vil utfordre alle komiteene da til å gå gjennom oppgavene og 
diskutere innholdet i de forskjellige komiteene.  Jeg setter her opp noen tanker  - men vil utfordre alle 
til å ta egne valg og bestemmelser. Komitelederne sitter alle sammen i styret vårt, og vil etter hvert 
rapportere hva som skjer  - og ikke skjer … 
 
PPROGRAMKOMITEEN 
En viktig komite, som skal utforme årets program. 
Jeg har noen tanker og noen føringer kanskje, men har absolutt tenkt å delegere ansvaret her over til 
komiteens medlemmer …. 
Rotary året har ulike temaer for hver måned, August er viet medlemsskap.   Bruk gjerne noen 
minutter på å kaste fram nye navn, og hva vi kan gjøre for å tiltrekke oss nye folk. 
Hvis det lar seg gjøre rent praktisk,  så synes jeg det hadde vært ok at i allfall en dag i måneden var 
viet månedens tema.  Eller deler av et møte. 
 Rotaryhjulet med de 6 eikene er også aktuelle som temaer, evt. som et  5 – 10 minutters innlegg på 
et møte. 
 
 Jeg håper også at det er rom for dagsaktuelle temaer, gjerne tatt på sparket.  Det innebærer en 
fleksibel programkomite og foredragsholdere …  Vi bør også bruke egne rekker, våre egne 
medlemmer. 
 
Det er etterlyst flere bedriftsbesøk, ved flere anledninger -  noe jeg også støtter.  Det er bra å 
komme seg litt rundt, og følge med på det som skjer i nærområdet. 
Inter City – skal vi prøve med i allfall et slikt  » stort» møte i samarbeid med Mesna,   i vår regi,   to 
ganger i løpet av året ? 
 
Jeg tror også at det kunne være lurt med en 3 minutter etter tur, slik at vi alle blir engasjert og bidrar 
med litt av oss selv.   
 
Jeg har lyst til å innføre noen flere sosial kvelder enn vi har hatt før, kanskje driste meg til å foreslå at 
vi den siste tirsdagen i måneden skal sette av en times tid ekstra til en prat i peisestua her oppe – 
eller et annet sted  for de som har lyst ? 
 
Jeg har også satt som mål at vi skal ha minst  2 sosiale samlinger hvert halvår –  da i samarbeid med 
medlems- og arrangementskomiteen.    
 
Møteprogrammet skal legges ut på hjemmesidene – i  samarbeid med kommunikasjonskomite og 
ansvarlig der –  gjerne et par måneder i forkant.  Et par saker er bestemt – det blir Guvernørbesøk  
18. november – med sosial kveld etterpå.  Videre skal vi ha årsmøte i november/ desember – med 
valg. 
 
 



MEDLEMSSKAPS OG ARRANGEMENTSKOMITE 
 Jeg vil utfordre dere til å tenke gjennom mulige medlemskandidater – jeg har selv et par jeg skal 
jobbe med utover høsten.  Og det er et par, tre stykker som bør kontaktes vedr. fortsatt 
medlemsskap.    Vi blir enige om hvem som gjør det . 
Rekruttere og ikke minst beholde medlemmer.   Spesielt tror jeg det er viktig å ta skikkelig vare på 
helt nye medlemmer,  sørge for at de føler seg hjemme.  Fadderne har en viktig oppgave her. 
Følge opp passive medlemmer,  medlemmer som ikke har vist seg på en stund, og finne ut hvorfor. 
Dette kanskje i samarbeid med presidenten ? 
 
For en del år siden var det en del nye medlemmer, og  jeg var med å arrangere en egen kveld for 
dem, hvor en av våre  gamle «ringrever» snakket litt om Rotary, de ulike begrepene og komiteene og 
hva alt dette nye betydde. Kombinert med litt sosial samvær.  Kanskje dette kan gjentas – hvis vi får 
inn en del nye folk ?  
 
 Jeg har antydet 2 sosiale samlinger hvert halvår – noe dere bør samsnakket med 
programkomiteen om ?    Også forslaget mitt om en utvidet kveld  den siste tirsdagen i måneden ? 
 
Vertskapsfunksjon:  er det programkomite eller arr. Komite som tar seg av foredragsholderne ? 
Vi har et fint oppsett om retningslinjer for drift av klubb-kveldene.    – som vi bør gå gjennom av og 
til. 
 
KOMMUNIKASJONSKOMITEEN 
Noe av det viktigste for denne gjengen er at hjemmesidene er oppdatert til en hver tid, at 
programmet ligger ute,  navn på medlemmer er på plass og oppdateres, og at evt. bilder legges inn. 
Det kunne vært artig om vi fikk til 4 mediadekninger i løpet av Rotaryåret – jeg tenker GD, Byavisa, 
NRK.  Det vil sjølsagt være knyttet til større møter, ofte Intercity.  Men en fin måte å formidle info om 
Rotary på. 
 
Dette er det kommunikasjonskomiteen som får ansvaret for.  Vi skal også være dagsaktuelle på våre 
hjemmesider, og legge ut nyheter, ønske  nye medlemmer osv. 
 
Vi må ha nok infomateriell til å dele ut, sende ut.  Jeg har bestilt nye info-brosjyrer nå i høst, og skal 
ordne med plakater g beachflagg til standen vår 6. september. 
 
Og så har jeg en hjertesak:  En PLAKETT utenfor hotellet her, som viser at Lillehammer Rotary holder 
til her.  Kanskje i samarbeid med hotellets ledelse ?  Noen som tar tak i dette ?? 
 
PROSJEKT/SERVICE 
Når det gjelder prosjekter/service, så synes jeg at vi fortsatt skal vie oss til LAMS OG Boukhari-skolen.  
Gjerne knyttet opp mot helt spesielle tiltak ? 
 
 Nå er jo sekretæren vår valgt inn i styret, og er således et bindeledd der.  Men ellers er det knyttet til 
komiteen.   En av medlemmene skal på  TRF kurs 6. september  …   Jeg ser at det er naturlig at 
Prosjekt-gjengen samsnakker med TRF-gruppa når det gjelder midler til større prosjekt.  Dette her er 
ikke jeg så god på, men det sitter folk i salen her som kan dette ut og inn.  Og jeg må støtte meg på 
dere.   
 
Ellers holder vi fortsatt på med kulturstien Mesnaelva, men vi kan kanskje vitalisere dette enda mer 
ved å knytte til oss Historielaget ?  En ting er rydding,  men hvordan er det med info-skiltene ?  Bør 
dette sees nærmere på – var det ikke en gang meningen av Lillehammer kommune skulle bidra litt? 
Er det noe mer vi kan gjøre for å gjøre den enda mer interessant ??  for barn, f-eks. ?? 
 



Dialogen med Nansenskolen er vel så vidt startet, men bør følges opp videre.  Samtidig invitere 
rektor inn som medlem..   Dette bør kanskje også inkludere Fredssenteret ? 
 
TRF 
Denne komiteen må gjøre seg kjent med Rotarys tilskuddordninger,   ( hvis de ikke allerede vet dette)  
og evt hjelpe til med å forberede søknader, i samarbeid med Prosjektkomiteen.    
 
Når det gjelder Rotaract, så har vi jo en slik klubb,  for ungdom mellom 18 og 30 – og de bør kanskje 
inviteres til en klubbkveld hos oss for å fortelle hva de gjør.    Det er jo rekruttering dette. 
 
Når det gjelder RYLA, så bør målet være at vi sender 2 ungdommer dit  - dette er  et veldig bra 
opplegg over en helg på Gjøvik pleier det å være – og god trening for aktive ungdommer.  
Kan markedsføres via skolene ? 
 
Når det gjelder ungdomsutveksling, så vil ikke jeg i dette Rotaryåret gå for det. Ikke long-term, dvs. 
ett års opphold.   Det er utrolig vanskelig å få vertskapsfamilier – og hvis ingen er veldig motivert og 
engasjert,   - og har forslag til vertsfamilier allerede før 1. november – så står vi over det.    Vi har hatt 
pause ett år allerede, og vi tar ett til.    Derimot kan vi gjerne ta tak i short-term, kortere opphold for 
ungdom i løpet av sommerferien.   Det krever ikke så mye, og ingen krav til vertsfamilier. 
 
 
Det jeg synes vi skal bruke krefter og ikke minst energi på er: 
 

Flere nye  medlemmer 
Flere engasjerte medlemmer 
Gode klubbkvelder, faglig og sosialt 
Ha det hyggelig  – glede seg til tirsdagskvelden ! 
 
Light up Rotary ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


