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Som president, leder og motiverer du klubben din,

og sikrer at klubbmedlemmene føler seg

PRESIDENTENS ROLLE

verdifulle

inspirerte

og knyttet til hverandre



HOVEDANSVAR

Ditt ansvar som klubbpresident er å påse at klubben fungerer effektivt.

Definisjon på at klubben er effektiv kan i hovedsak måles ved at den:

• Beholder eller øker sin medlemsmasse gjennom året

• Gjennomfører gode prosjekt lokalt eller internasjonalt

• Støtter Rotaryfondet

• Bidrar til å utvikle ledere på klubb- eller distriktsnivå

• Bidrar til at klubben har et positivt omdømme i sitt område



PRESIDENTENS
OPPGAVER FØR 1. JULI

Den 1. juli blir du president i din rotaryklubb.

Innen den tid må grunnlaget for ditt rotaryår være lagt og følgende oppgaver må du ha gjort unna

før du blir president:

• Delta på PETS
(obligatorisk!)

• Velg komiteledere
for de ulike komiteene – tenk kontinuitet

• Oppfordre dine komiteledere
om å delta på distriktssamling (PETS, Distriktskonferanse)



PRESIDENTENS
OPPGAVER FØR 1. JULI

• Holde styremøte

med gjennomgang av klubbens lover og forskrifter.

Påse at klubbens behov for komiteer dekker klubbens målsetting for det kommende året

• Sett opp klubbens målsetting

for det kommende året i samsvar med klubbens langsiktige strategidokument

og/eller klubbens løpende 3 årsplan

• Holde klubbsamråd etter PETS

for å utvikle de planer og ideer som kom frem under denne samlingen,

herunder RI presidentens tema og guvernørens planer for året



PRESIDENTENS
OPPGAVER FØR 1. JULI

• Gjennomgå klubbens økonomi
med tanke på hvordan dette vil påvirke dine planer for året.

Vurdert støtte til Rotary Foundation, utdeling av Paul Harris Fellowship osv.

• Gjennomgå status for uferdige prosjekt
med tanke på hvordan disse kan fortsette eller avsluttes i ditt år

• Ha samtaler med din forgjenger
slik at overgangen blir så smidig som mulig

• Holde møte mellom avgående og tiltredende ledere
for å sikre kontinuitet i klubben sitt arbeid



PRESIDENTENS
OPPGAVER ETTER 1. JULI

Gratulerer! Nå er du president og forhåpentlig godt forberedt til arbeidet.

I løpet av det kommende året vil dine oppgaver være:

• Påse at alle komiteene har tydelige målsettinger

for året og at arbeidet i komiteene har den fremdrift som er nødvendig for å oppnå målene

• Bidra til at eierskapet av klubbens lederplan forankres hos alle medlemmer

• Deleger oppgaver

men følg opp!

• Motiver komiteledere

til også å delegere oppgaver



PRESIDENTENS
OPPGAVER ETTER 1. JULI

• Se til at alle medlemmer
har en oppgave i klubben og Rotary

• Registrer deg
på https://medlemsnett.rotary.no for å få tilgang til klubbens data

• Holde klubbsamråd
tidlig etter opptak for å legge frem dine planer

• Besvare brev, e-mail, og telefon-henvendelser
innen rimelig tid, dvs. innen de frister som blir gitt

• Lede klubbens møter 
og se til at alle sakene er godt planlagt

• Holde styremøter
regelmessig og se til at planer og ansvar følges opp

https://medlemsnett.rotary.no/


PRESIDENTENS
OPPGAVER ETTER 1. JULI

• Gjennomføre årsmøte
med gjennomgang av vedtektene og klubbens strategiske plan

• Delta på ”ditt” Presidentforum
ved innkalling

• Delta på distriktskonferansen

• Presenter status for klubbens mål og planer
før du går av som president

• Fokusere, og følge opp saker
som går på Forbedret omdømme, Forenkling og Fornyelse



DISTRIKTETS
STRATEGISK PLAN 2020-2023



JENNIFER E.

JONES
Rotary International President

2022-2023

Jennifer E. Jones

er medlem av

Rotary Club of

Windsor-Roseland,

Ontario i Canada



ÅRETS TEMA: IMAGINE ROTARY
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«Imagine, a world that

deserves our best where

we get up each day

knowing that we can make 

a difference.»

RI President Jennifer Jones



ÅRETS TEMA: IMAGINE ROTARY

13

"For å leve

i den type

samfunn du

ønsker, må

du være med å bygge det." 

RI President Jennifer Jones



ROTARYS TRE LEDERNIVÅ
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1. KLUBBPRESIDENT

2. DISTRIKTSGUVERNØR

3. RI PRESIDENT

Rotary

medlem

Rotary

klubb

Rotary

distrikt

Rotary

International

Zone 18

Multidistrikt

NORFO



HVOR FINNER JEG HVA?
NETTSIDER

• https:// «klubben».rotary.no medlemsinfo og lokal synliggjøring

• https://distrikt2275.rotary.no infosted for klubbene

• https://rotary.no infosted public

• https://rotary.org infosted public

+ utvidet informasjon ved innlogging

MEDLEM-, KLUBB- OG DISTRIKTSINFO

• https://medlemsnett.rotary.no (krever innlogging)

KLUBBENS MÅLPLANER/STATISTIKKER  (Rotary Club Central)

• https://rcc.rotary.org (krever innlogging)

OPPLÆRINGSKURS ONLINE

• https://learn.rotary.org (krever innlogging) 



ROTARY LEARNINGCENTER

E-læring:

Engelsk og svensk språk

> Club Leadership



HÅNDBØKER PÅ NORSK

Håndbok 2022-2023

Distrikt 2275

Håndbok

Rotary International

D 2275

2022/2023

Distriktets håndbok.

https://d2275.rotary.no

Norsk Rotary håndbok: 

https://rotary.no/no/handboken

https://d2275.rotary.no/
https://rotary.no/no/handboken


bli-med-i-rotary.no
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LYKKE TIL I ROLLEN 

SOM PRESIDENT



Takk for 

oppmerksomheten!

tore.slettahjell@gmail.com



PRESIDENTENS ROLLE
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