Nyttig opplæring for innkommende presidenter
Den 25.-26. mars er D2305 sine innkommende presidenter samlet til treningsseminar på Dombås.
Dette for å få den lovpålagte opplæringen før de tar fatt på sitt år som presidenter og ledere av sine
respektive klubber den 1. juli.
Målet med Presidents Elect Training Seminar (PETS) er å gi innkommende presidenter den første
opplæringen slik at de skal bli best mulig i stand til å lede klubbene i det videre arbeidet. Her får de
opplæring som vil komme til nytte og kunnskap de kan ta med seg videre - både i året som kommer
og senere. PETS gir også våre innkommende presidenter en mulighet til å bli kjent med hverandre og
bygge nettverk.
- Vi ser at en del av de innkommende presidentene for 2017/18 har lang erfaring og gjerne også har
vært presidenter tidligere, mens andre er forholdsvis nye medlemmer i Rotary. Kompetansen er
derfor svært varierende. Gjennom PETS får imidlertid alle en felles opplæring og oppdatering om det
som rører seg i og rundt Rotary, og det Rotary International med RI-president Ian Riseley i spissen,
ønsker at vi skal legge vekt på det kommende året, forteller DGE Wictor Sandvoll.
Han presiserer også at det å se på presidentrollen som en teamledere som skal lede og motivere
medlemmene videre i det arbeidet som skal gjøres, kan være et godt utgangspunkt.
- Som president er en også i posisjon til å videreføre det gode arbeidet klubbene allerede gjør, samt å
videreutvikle klubben til det en ønsker den skal bli. Dette gir spennende perspektiver, sier han.
Under dagens PETS ble det satt fokus på hva Rotary er og står for. Innkommende presidenter ble
også presentert for kommende rotaryårs tema: ROTARY: MAKING A DIFFERENCE.
Temaet er en utfordring til oss fra RI-presidenten. Vi vet at vi i og gjennom Rotary har muligheten til å
gjøre en forskjell, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hva hver klubb og hver rotaryaner velger å
gjøre, er opp til dem selv, men vi vet at vi kan gjøre mer sammen enn alene. Det er det Rotary sine
tjenester er basert på. I Rotary er vi ett stort team - på tvers av alle grenser - og samarbeid gir oss
unike muligheter til å gjøre en forskjell i verden. Våre tjenester gir en bedre hverdag for mange, vi
gjør en forskjell for veldig mange. Dette arbeidet er det svært viktig at vi fokuserer enda mer på, sier
DGE Wictor.
RI-presidentens mål for kommende rotaryår ble også presentert for innkommende presidenter i
distriktet.
- At vi dyrker mangfoldet i synspunkt og bakgrunn, og motivere til utvikling og nytenking, er vesentlig
fremover. Det er også et mål at vi skal bli mer utadvendte slik at vi kan bidra til å forsterke klubbenes
omdømme og øke kompetansen i lokalsamfunnet om hva vi jobber med og står for. RI-presidenten
ber oss også om å fokusere på og øke den humanitære innsatsen, forteller DGE Wictor, og presiserer
samtidig at D2305 sin strategiske plan for de kommende årene er godt samstemte med RI sine
strategier.
DGE Wictor Sandvoll presenterte også de forventinger han har til klubbenes prioriteringer i 2017-18.
- Klubbene må ta godt vare på de medlemmene de allerede har. Samtidig må de ha fokus på å
tiltrekke seg flere og yngre medlemmer og flere kvinner. Alle klubbene må også legge inn minst 10
mål i Club Central og forplikte seg til å gjennomføre disse i løpet av det kommende året. I tillegg
ønsker jeg økt samarbeid mellom klubbene, både på prosjekter og møter. Dette vil styrke oss og den
innsatsen vi gjør. Jeg oppfordrer også alle klubbene til å fortelle om det vi gjør til de vi har rundt oss i

det lokalsamfunnet vi er en del av. Dette tror jeg vil gjøre oss mer attraktive for nye medlemmer
samtidig som det vil bidra til en enda mer positiv oppfattelse av Rotary, sier han.
Gjennom første dag av PETS ble innkommende presidenter også presentert for de muligheter som
Rotary og distriktet har innen ungdomsutveksling, klubbenes verktøy for gjennomføring av prosjekter
og distriktets utfordringer og prioriteringer innen Rotary Foundation for 2017/18.
- I løpet av dagen skal vi også få presentert prosjekter som det blir jobbet med blant klubber i
distriktet. De skal også få vite mer om Lovrådet sitt arbeid. I tillegg skal vi ha en gjennomgang av My
Rotary og Club Central, som er svært nyttige digitale verktøy for ledelse av klubbene. Vi skal selvsagt
også innom de utfordringer og muligheter det å lede en Rotaryklubb gir, så dette er en ganske
intensiv dag med mye informasjon. Vi skal likevel få god tid til å bli kjente med hverandre, så jeg tror
nok dette blir en svært god dag for alle som er her, sier DGE Wictor.
PETS fortsetter i morgen med fullt program. Da står medlemsutvikling og Norsk Rotary Forum
(NORFO) på dagsorden før innkommende presidenter møtes i Presidentforum. Der får de anledning
til å diskutere nærmere med andre innkommende presidenter i omkringliggende klubber.
Morgendagen avsluttes med årsmøtesaker som omhandler medlemskontingent for kommende
rotaryår, samt innkommende distriktguvernørs forslag til budsjett for 2017/18.

