Ledelsesseminar for ungdom (RYLA)
2020
Tirsdag 3. til fredag 6. mars 2020
Velkommen til Gavelstad

Gjestegård

-Etablering
-Ledelse
-Kommunikasjon
-Etikk
Teknisk arrangør:
Sandefjord-Øst Rotaryklubb
Vertskap:
Gavelstad Gjestegård
Østsideveien 545. 3275 Svarstad

Hva er

RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs. Rotarys ledelsesseminar
for ungdom.
Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt
lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.
Målgruppen er ungdom i alderen 18-25 år som har vist initiativ, evner og vilje til
sosialt medansvar ved å være ledere innen speidervirksomhet, musikkorps,
elevråd, studentorganisasjoner, og potensielle ledere i næringslivet.
Seminaret gjennomføres fra tirsdag kveld til fredag lunsj. Forberedende
oppgaver kan forekomme før dette. Antall deltagere varierer, og er sjelden færre
enn 20.
RYLA-seminarene gjennomføres vanligvis distriktsvis, men også på nasjonalt
og internasjonalt nivå.
Formen som brukes i RYLA er forelesninger av høyt kvalifiserte personer, og
veksling mellom plenums- og gruppediskusjoner. I plenums-diskusjoner gjerne
med tilstedeværelse av ressurspersoner.
Interesserte klubber anmodes om å velge ut, og sponse, en eller flere kandidater.
Institusjoner og bedrifter som klubbene har kontakt med er i mange tilfelle
interesserte i å sponse søkere fra sitt eget miljø.

Rotary Distrikt 2290
Ledelsesseminar for ungdom (RYLA) 2019
PROGRAM
Tirsdag 3. mars
16.00 – 18.00 Ankomst og innsjekking
18.30
Velkomst og presentasjon av RYLA-temaet og deltagerne v/Ragnar Rønning Hansen, president i
Lågendalen RK og Thor A. Andersen, Teamleder RYLA
18.50
Bli kjent aktivitet. Deltagerne vil her bli tildelt oppgaver/ansvar for egenaktiviteter, herunder
gruppeoppgaver
Deltagerne vil i hovedsak stå for gjennomføringen av alt som skjer mellom forelesningene
20.00
Middag
Onsdag 4. mars
08.00
Frokost
09.00
Jeg vil starte min egen virksomhet
Praktisk informasjon: Hva gjør jeg – hvem kontakter jeg? Økonomiske tilskudd?
v/: Anne Grethe Bakken og Trine Tenvik, Start i Vestfold
10.00
Pause
10.15
JamWeb, det digitale markedsbyrået
v/Johann Andersen, Gründer
12.00
Lunsj
13.00
«Gründeriet»: Prosjekter og Aktiviteter
v/ Henrik Sandvik, Markedsansvarlig, Sandefjord Næringsforening
13.30
Gruppearbeid
15.00
Geriljamarkedsføring: Markedsføring for deg som har mye energi og lite penger….
v/Alf Kramer, Internasjonal og lokal markedsførings- og kommunikasjonsekspert.
17.15
Uteaktiviteter, inklusive Kaffebrenning med Alf Kramer. Følge opp med spåing i kaffegrut
19.30
Middag
Torsdag 5. mars
08.00
Frokost
09.00
ROTARY OG «NEW GENERATION»
v/Thor A. Andersen, Sandefjord-Øst Rotary klubb og Rotary Distrikt 2290
10.15
«DIVERCITY ICEBREAKER» - en plattform for å kommunikasjon i grupper
https://hoytlavt.no/vestfold/grupper-tilbud/bedrifter/teambuilding
etterfulgt av KONKURRANSER PÅ «HØYT OG LAVT» Sjekk her: www.hoytlavt.no/vestfold
Vi spiser en enkel lunsj i aktivitetsparken
14.00
Freelancer og «villmann» Øystein Køhn deler sine erfaringer med å starte opp og drive som
selvstendig næringsdrivende i et lite firma.
15.45
Gruppearbeid
17.00
Uteaktiviteter
20.00
Middag (Besøk av distriktsguvernør Sten Hernes)
Overrekkelse av kursbevis
Fredag 6. mars
08.00
Frokost
09.00
LEDELSE som åpner FREMTIDEN
v/Laila Lerum, Daglig leder, Lerum Læring AS
11.15
Presentasjon av gruppeoppgavene
Med innlagt pause
12.45
Evaluering
v/RYLA teamet
13.00
Lunsj/Avreise
Med forbehold om endringer i programmet

RYLA 2020 PÅMELDINGSSKJEMA
Gavelstad Gjestegård, Lardal
TID: 3. - 6. mars 2020
Sponsorklubb:
Deltager (målgruppe 18-25 år):
Etternavn:
Fornavn/mellomnavn:
Adresse:
Postnummer/poststed:
Født (år/dato):
Epostadresse:
Mobiltelefon:
Arbeidsgiver/studiested:
Eventuelt yrke:
Studiestatus:
Postnummer/Poststed:
Utdannelse:

Tillitsverv:

S a nd ef j ord -Øst Rotary kl ubb – RY LA 202 0
v/ T ho r As b jø rn A n ders en, Post boks 225, 3201 Sandefj ord
t lf. 9 11 0 8 2 3 1, ep ost adresse: t hor@ ink ass ok ons ul ent en. no

Hobbyer:

Hva er din motivasjon for å søke:

Søkers underskrift:
Dato:
Søker må være villig til å delta hele tiden, tirsdag ca kl 18 – fredag ca kl 13

Sponsorklubbs underskrift (President eller ansvarshavende):

Klubbens eventuelle tilleggsopplysninger:

Skjemaet sendes, i undertegnet stand til RYLA’s adresse som er:
Sandefjord-Øst Rotary klubb – RYLA 2020, Postboks 225, 3201 Sandefjord
eller sendes pr. epost til thor@inkassokonsulenten.no
PÅMELDINGSFRISTEN er 1. februar 2020
For generell informasjon om RYLA 2020 kontakt Thor Asbjørn Andersen
på tlf. 911 08 231 eller e-mail: thor@inkassokonsulenten.no
Deltakeravgiften for RYLA 2020 er kr. 3.750,-. Dette dekker kostnadene ved
oppholdet og transport Sandefjord Jernbanestasjon - Gavelstad. Nærmere
informasjon om transporten blir gitt til deltakerne senere.
Registrering / godkjennelse av kandidaten finner ikke sted før betaling er
mottatt fra sponsorklubben. Deltageravgiften faktureres, slik at man har
bilag til regnskapet.
Betaling godskrives konto: 1503.67.56842

S a nd ef j ord -Øst Rotary kl ubb – RY LA 202 0
v/ T ho r As b jø rn A n ders en, Post boks 225, 3201 Sandefj ord
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