
   

 

 
KLUBBENS MÅL OG PLANER  
 
Tidsplan for gjennomgang og utfylling. 

 Utkast til mål og planer medbringes for gjennomgang på PETS 10-11. mars 2017. 
 
 
Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2017. 
 
Klubbens navn   Horten Rotaryklubb 
 
AG – navn   Gisle Bjørnstad         
 
Presidentens navn  Svein Erik Lysgaard 
 

1. KLUBBEN 
 

Rekruttere nye og beholde medlemmer 
 
Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: 
 

Antall medlemmer 01.03.2017  
NB! Skal være i samsvar med antall registrert på 
medlemsnett, www.rotary.no 

 

35         (34) 

Antatt antall medlemmer pr 30.06.2017 
 

35         (34) 

Antatt tap av medlemmer i 2017-18 
 

 0           (0) 

Antatt opptak av nye medlemmer i 2017-18 
 

 4           (4) 

Klubbens mål for antall medlemmer pr 31.03.2018 
 

38         (38) 

Antall menn  
 

29         (29) 

Antall kvinner 
 

 6            (5) 

Prosentandel kvinner   (Hentes fra Medlemsnettet) 
 

17         (17) 

Gjennomsnittsalder     (Hentes fra Medlemsnettet) 
 

69,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Angi kort klubbens strategi for å rekruttere og beholde medlemmer: 
 

 Nedsette en medlemsutviklingskomite av personer som er engasjerte og som ønsker å jobbe 
systematisk og langsiktig for rekruttering av nye medlemmer. 

 Utarbeide en navneliste på potensielle medlemmer. 

 Invitere enkelt personer til sosial sammenkomst for å informere om Rotary. Følge dem opp 
og invitere dem som gjester/reflektanter i håp om medlemskap.  

 Sende unge mennesker til RYLA. 

 Aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene (kurs, holde mini ego foredrag, fortelle om noe 
som interesserer). 

 Engasjerende og varierende program (foredrag, bedrift besøk og peismøter). Interessante og 
aktuelle foredrag bør refereres i media. 

 Bygge internkultur i klubben gjennom sosial aktivitet, trivsel og samhold. 
Arrangementer som middager, teaterbesøk, ekskursjoner, peismøter og andre 
arrangementer skal opprettholdes. 

 Samarbeide med Round Table med tanke på rekruttering. 
 

 
 

 
 

 
Opplæring  
 
Ansvarlig for klubbens opplæringsarbeid: Kommunikasjonskomiteen 

 
Hva er de viktigste opplæringsmålene 
for klubb i år? 
 
 

«Håndbok for klubbene» Distrikt 2290 2017-18, er kjent 
for medlemmene i klubbnen. 
 

Hvordan skolerer klubben nye 
medlemmer? 
 

Rotary Kort og Godt, Horten Rotaryklubbs egen skolering 
ved Morten Svagård. 

Hvordan planlegger klubben å skolere 
framtidige komiteledere? (for 
eksempel delta på distriktets kurs) 
 

 Oppfordre komitelederne til å sette seg inn i 
håndboka fra Rotary International. 

 Delta i Club Assembly, en gang i kvartalet. 

 Erfaringsoverføring ifm overtagelse som 
      komiteleder. Delta på kurs i Rotaryregi. 

Hvilke kurs/seminarer i distriktet 
planlegger klubben å delta på? (TRF-
kurs, Medlemsutvikling mm.) 

Målet er å delta på de kurs og seminar som blir tilbudt. 
Pre-PETS og PETS for innk. president, samt distriktsamling 
for sekr og kasserer ifm PETS. 

Hvilke andre kurstilbud ønsker  
klubben fra distriktet. 
 

Hvordan presentere Rotary på en god måte, utadrettet 
kommunikasjon (skrive artikler, god  
webside, sosiale medier, andre presentasjoner) 

  

 
 
 
 



 
 
Administrasjon 
 
   

Er klubbens økonomi god? 
 

Grei. 

Har du en plan for hvordan du vil lede 
møtene i klubben? Hvordan? 
 

 Ja 

 Holde innarbeide tradisjoner(for eksempel presise 
møtetidspunkter og lengder, mottak av nye 
medlemmer, gjester, foredragsholdere, markere 
fødselsdager, etc.) 

 Åpne for gode diskusjoner og menings- 
utveksling. 

 Være ordstyrer. 

 3 min innledning. 

 Sørge for en åpen, engasjerende og trivelig 
stemning på møtene. 

Planlegger du månedlige styremøter? 
Datofestet for hele presidentåret? 

Ja 
Ja 

Hvordan foregår informasjonsflyten i 
klubben? 
E-post, ukes/månedsbrev, Facebook, 
SMS,  info på møter muntlig og skriftlig 
etc 

 Muntlig informasjon 

 Referater 

 E post 

 SMS 

 websiden 

Hvilke komitéer har klubben og hvor 
mange møter har komiteen pr år 

Programkomite, Servicekomite, Kommunika- 
sjonskomite, Prosjektkomite, TRFkomite, Med- 
lemsutviklingskomite, Valgkomite. 
Varierende møtehyppighet. 
 

  
 

Beskriv kort hva du vil vektlegge i ditt presidentår 

 Fokus på klubbens «indre liv», aktivisere medlemmene. 

 Trivsel. 

 God organisasjons struktur og prioritere komitearbeidet. 

 Forberede ungdomsutveksling for 2018/2019. 

 Utarbeide årshjul. 

 Engasjere og ansvarliggjøre komitelederne. 

 Informere og inkludere, slik at alle medlemmene får et eierforhold til klubben. 

 Regelmessig styre- og CA møter. 

 Holde meg oppdatert i Rotarystoff. 

 Følge opp Klubbens prosjekter, både lokale og internasjonale. 

 Fokusere på yrke ved rekruttering av medlemmer. 

 Få til et større prosjekt som er klart/avsluttes ved klubbens 70-år jubileum i 2019. 

 Informasjon, omdømmebygging og synlighet i lokalmiljøet. 
 

 
Behov for hjelp fra distriktet: 
Fellesarena for utvikling av ideer og læring. 



 
 

2. HUMANITÆR INNSATS 
 

The Rotary Foundation (TRF) 
 
Ansvarlig for klubbens TRF-arbeide:   
Inger E. Holth 
 
Distriktets mål for bidrag til TRF, Årlige Programfond (APF) i 2017-18 er minst 70 USD pr. medlem.  
 
Klubbens mål for Årlige Programfond (APF) i 2017-18 er: 65 USD pr. medlem. 

 
 
Serviceprosjekter 
 

Hvilke lokale prosjekter vil klubben 
arbeide med? 
 
 
 

Fortsatt ta ansvar for en strekning av Kyststien. 
 
Arbeide med et inntektsgivende arrangement ifb 
med klubbens 70 års jubileum i 2019. 
 

Angi finansieringsmuligheter: 
eks. Egenandel, District grant 
(distrikts-tilskudd), lokale fond, 
sponsorer mm 
 

Dugnader og medlemsaktivisering. 

Hvilke internasjonale prosjekter 
ønsker klubben å arbeide med? 
 
 
 
 
 
 

Shelter Box innsamling på byens julemarked. 
 
Etter avsluttet prosjekt i Liberia har vi planer om  
et humanitært prosjekt i Tanzania med fokus på  
poliorammede. Vårt medlem Johnas Singo er fra 
Tanzania, vil være sentral i arbeidet. 
Brilleaksjon, innsamling av briller til Tanzania. 

Angi finansieringsmuligheter: 
Egenandel, Global Grant (se Håndbok 
The Rotary Foundation), sponsorer, 
lokale fond osv.  
Obs! Må være innenfor de 6 
fokusområdene. 
 

 
Egenandel og eventuelle District Grants. 

Hva vil klubben gjøre for å bidra til å 
sluttføre bekjempelsen av Polio? (End 
Polio Now) 

 
Bidra med økonomisk støtte. 
 
 

 
 
 
 



 
 
Aktivitetsprogram for ungdom 
Ansvarlig for klubbens ungdomssatsing/CYEO: Inger E. Holth 
 
Hvilke aktiviteter vil klubben sende deltagere til/delta i: 
 
RYLA              Ungdomsutveksling             Summercamp:            Georgiastipend:                                    
 
World Affairs Seminar/reisestipend:            
 
Annet:___________________________________________________________________ 

 
3. OMDØMME 
 

Ansvarlig for klubbens PR og omdømmearbeide: Kommunikasjons komiteen 
v/ Marius Tannum 
 
PR-prosjekter 

Har klubben planer for markedsføringstiltak i 
aviser, radio, sosiale medier?  
 
 
 
 
 

Ja, på klubbens webside, facebook og referater i 
lokalavisen. I 2017 skal 3 saker 
prioriteres i lokalpresse: 

 Brilleaksjon 

 RYLA 

 Liberia: Slik gikk det 

Antall oppslag/omtaler i aviser, radio, sosiale 
medier?  
 
 

Avis minst 1 g pr kvartal. 
Sosiale medier ved behov. 
Mål om minst 2 oppslag i lokalpresse pr kvartal. 

Har klubben planer for lokale arrangement for å 
synliggjøre Rotary? 
 
 
 
 
 

Ja både i samarbeide med 8 K og andre frivillige 
organisasjoner i kommunen som for eksempel: 

 Frivillighetsdagen 

 Julemarkedet 
Kan også åpne spesielt interessante møter for 
allmenheten, med markedsføring både i 
lokalpresse, webside og Facebook. 

Videreutvikling av klubbens hjemmeside?  
Er den levende og oppdatert? 
Er den det visittkortet den burde være? 

Egen webside oppdateres jevnlig. 
Bør ha flere «nyheter» av interesse på  
hovedsiden. Kan da lage en kortversjon av 
nyheten på Facebook med link til websiden. 
 

Har klubben/vil klubben opprette en aktiv 
Facebookside?  

Ja, vi har Facebookside. 
Trenger en plan for Facebook siden. Kan få flere 
tusen treff på Facebook ved gode innlegg. 

 X X 

 

 

 



Annet 
Hvor mange Paul Harris Fellow (PHF) vil  
Klubben dele ut i 2017 – 18? 

 
Vurderes. Dette er ikke drøftet i klubben ennå? 

Husk å legge inn klubbens mål i Rotary Club Central og bruk dette verktøyet til oppfølging av måloppnåelse. 


