
Presidentens møte 
18. August 2021



Jubilanter siden sist.

Sylvia Tendal 16.07 77 år
Bernt Erik Børresen 26.07 66 år
John Lien 03.08 90 år
Ragnvald Nore 04.08 65 år



Møteplan / innhold
Litt Informasjon fra Rotary Intern. samt Distrikt 2260
Samarbeid blant Rotaryklubbene i Fredrikstad.
En liten repetisjon av våre egne visjoner og mål.
Organisasjon for 2021 – 2022.
Prioriterte oppgaver for Gamlebyen-Fredrikstad Rotaryklubb.
…og til slutt litt «kultur».



«Medlemmer som deg er det mest verdifulle vi har. Men de siste 20 årene har Rotary-medlemsmassen 
stagnert. Gjennom programmet jeg har kalt Alle verver ett medlem, ber jeg hver enkelt av dere 
om å verve hvert sitt nye medlem i Rotary eller Rotaract de neste 12 månedene, og få vedkommende til 
å føle seg velkommen. 
Med dette éne tiltaket for å få Rotary til å vokse, kan vi sammen utføre store endringer. På 12 måneder 
kan vi oppnå noe vi ellers ikke hadde klart på 20 år. Dere må selvsagt også engasjere og beholde disse 
nye medlemmene. Medlemsengasjement er like viktig for organisasjonens vekst.

Når vi nå skal ta imot nye medlemmer, la oss fortsette å sørge for at mangfold, likhet og inkludering er 
integrert i alt som har med Rotary gjøre. Vi mener at alle som engasjerer seg i Rotary – som medlem, 
partner eller deltaker – skal føle seg verdsatt, respektert og velkommen. Det er bare ved å dyrke 
mangfoldet på jorden vi kan vokse og oppnå målene våre.»

«Each One Bring One» 

President i Rotary Intern., Shakhar Metha har flagget følgende i sin årsplan: 



ENDELIG INVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE HØSTEN 2021 

Kurset blir gjennomført i samarbeid mellom distriktene D2260 og D2310, og det er begrenset antall 
plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass. 

Kursdatoene er: 
 Modul 1, lørdag 18. september 
 Modul 2, lørdag 16. oktober 
 Modul 3, lørdag 13. november

Seminaret den 18. september, blir holdt hos en profesjonell arrangør, nemlig X Meeting Point på 
Hellerudsletta.
Deltakerprisen for kursdagen den 18. september blir kr. 750,- inkludert lunsj og pauseservering 
formiddag og ettermiddag.

Påmeldingsfristen er fredag 3. september kl. 12:00



Distriktsguvenør Lars Borgestrand, la frem distriktets hovedmål for 2021-22 
under PETS i AprilDistriktsguvenør Lars Borgestrand, la frem distriktets

hovedmål for 2021-22 under PETS i April

 Være 21 flere rotarianere i distrikt 2260 per 
30. juni 2022 enn per 1. juli 2021.

 Øke innbetalingene til The Rotary 
Foundation, sammenlignet med 2020-
2021.med med 2020-21.



Rotary Business Network – distrikt 2260 - SØR
Møtene foregår på Kihl gård i Råde – start kl. 17.30

Møte 30. september «Krisekommunikasjon» ved pressesjef Lundeby i Vy 

Møte 21. oktober «Bygge opp og drifte virksomhet som en fagperson uten erfaring og formell 
kompetanse innen økonomi og ledelse» ved leder av Kolbotn Dyreklinikk Idunn Langbakk.

Møte 18. november «Internasjonal industrivirksomhet drevet i Norge – utfordringer og 
muligheter» ved Rune Støten, Nexans  



Inter-city samarbeid.
I juni tok Jostein Gjerløw, president i Onsøy Rotary, kontakt med presidentene i de andre klubbene i 
Fredrikstad med følgende mail:
«Selv om vi det siste året har hatt en veldig spesiell situasjon har Onsøy Rotaryklubb et dalende 
medlemstall og et ikke alt for bra fremmøte på klubbmøtene. Denne situasjonen har vi diskutert i 
klubben fra høsten 2020 og under en del nettmøter nå i 2021, det resulterte i enighet om en 
spørreundersøkelse blant medlemmene. Ett av spørsmålene var om det var ønskelig med et tettere 
samarbeid med andre klubber i Fredrikstad distriktet. Antallet som var enige i at dette burde gjøres,  
var overveldende stort.»

Dette resulterte i møte (på Teams), hvor det var deltagelse fra Borge, Onsøy, Hvaler, Fredrikstad, 
Gamlebyen og AG Jon-Ottar Ellefsen fra Borge RK



Inter-city samarbeid.

Det er avtalt nytt møte den 30. august, for å se på hvilken «plattform» vi kan 
bygge et samarbeid på.

Dette har også resultert i Inter-Citymøte den 12. oktober. Møte avholdes på 
Folkets Hus i Torsnes. Møte vil også få besøk av DG Lars Borgestrand.
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Gamlebyen-Fredrikstad Rotary klubb – Strategisk plan 2019 – 2023

Grunnlag
Klubbens strategiske plan ble utarbeidet i 2018.

Visjon 2023:
 Gamlebyen Rotaryklubb er en yrkesbasert forening med samfunnsengasjerte medlemmer 

med høy etisk standard.
 Medlemmene tar ansvar gjennom engasjement i lokale og internasjonale prosjekter.
 Vår klubb er et hyggelig og sosialt treffsted for medlemmene.
 Klubben har en stabil medlemsmasse tilpasset våre forutsetninger.
 Vår klubb tilstreber å være byens mest aktive og attraktive Rotary-klubb.



Strategisk plan 2019 – 2023.   Prioriterte oppgaver og tiltak

 Vi opprettholder det gode sosiale miljøet i klubben med aktiviteter og i et omfang som er 
tilpasset medlemmenes ønsker.

Tiltak: Videreføre våre sosiale aktiviteter som lutefisk, guttas kveld, ut-i-det-blå osv. Vurdere nye 
sosiale tiltak.

 Videreføre samarbeidet med klubben i Kirkcudbright.
Tiltak: Etablere og videreutvikle utveksling med skoleelever, klubbesøk og felles prosjekter. 
Samarbeidet skal vurderes etter 5 år.

 Opprettholde kontakt med byens næringsliv gjennom hyppige bedriftsbesøk og foredrag.
Tiltak: Minst 2 bedriftsbesøk/bedriftsorienteringer pr halvår.

 Gjennomføre aktuelle og engasjerende lokale prosjekter.
Tiltak: Videreføre løpende prosjekter, og stadig vurdere nye. Etablerte prosjekter bør løpe minst 
tre år før de vurderes og eventuelt avsluttes. Det bør ikke etableres flere prosjekter enn at de til 
enhver tid kan gjennomføres med nødvendig kraft.



Oppgaver for året 2021 – 2022.



Medlemsutvikling, rekrutering og sosiale arrangementer 

Gjennom 2020 ble det avholdt et flertall møter rundt tema rekrutering, samt at vi utarbeidet en 
plan/brosjyre til bruk i arbeidet med å rekruttere flere medlemmer til klubben vår. Alt lå til rette 
for at prosjektet skulle settes ut i live, men mr. Korona og satte en foreløpig stopp.

Med bakgrunn i prosjektarbeidet som foreligger og de mål som sentrale krefter i Rotary har, vil 
rekrutering være et hovedtema for oss i 2021-22.

I den forbindelse har vi rapport inn at vi ønsker å være 35 medlemmer i klubben ved utgangen av 
juli 2022, dvs en økning på 7. 
Målet med 35 medlemmer står ogdå i vår strategiske plan, men med oppnåelse pr. 2023.

Det høres kanskje ekspansivt ut, men jeg har stor tro på at det vil vi greie.

Allerede onsdag 1. september vil rekrutering være tema og Bernt, som leder av  komiteen for 
«Medlemsutvikling, rekrutering og sosiale arrangementer» vil legge frem status og plan for veien 
videre.



Medlemsutvikling, rekrutering og sosiale arrangementer  - forts.

En ting oppdaget jeg under arbeidet med de andre klubbene i Fredrikstad….vi ligger et 
«hestehode» foran hva angår det sosiale miljøet.

Vi skal fortsette det «gode arbeidet»!!

Når vi nå kan gå tilbake til «normalen», vil arrangementene som Guttas kveld, lutefisk 
etc. være på agendaen. Disse skal planlegges og gjennomføres.



Opplæring, program og kommunikasjonskomiteen
Vi skal ha stor fokus på rekrutering, men uten et godt sammensatt program med 
interesserte temaer og forelesere, vil det bli langt mer utfordrende å rekruttere og beholde 
nye medlemmer.

Dag S. er leder for komiteen og er godt i gang med planleggingen. Vi vil kjøre møter, hvor 
også Teams vil være mulig som «oppmøteplatform». 
Programmet for høsten vil bli lagt ut i etterkant av komitee-møte den 25. august.

Hovedtemaene vil være innenfor:
• Gamlebyen – fortsette den gode jobben som er gjort.
• Næringsliv og næringsutvikling i Fredrikstad
• Samfunnsutvikling
• Kultur 



Prosjektkomiteen

Ottar W., som er leder av Prosjektkomiteen, vil så raskt det lar seg gjøre, 
restarte arbeidet med ungdomsutveksling.
Her gjelder det å starte kommunikasjon med Kvernhuset Skole, samt vår 
vennskapsklubb i Kirkcudbright i Skottland.

RYLA - Ungdomsutveksling starter opp igjen og det vil bli tilbud om 
utreise høsten 2022. Møte rundt tema vil bli avholdt tirsdag 24. 
august.
• 1-års utveksling utreise høsten 2022
• RYLA 2022
• RYLA 2023 og handover til Område G
• Sommerleire 2022



Styrets oppgaver

 INTER-CITY – samordne og evaluere arbeidet.
 Utarbeide budsjett linket mot årsplan for 2021-2022.
 Løpende oppfølging og kommunikasjon mot Distrikt.
 Bistå komiteene med oppnåelse av sine oppgaver/mål.





…og så litt «kultur».


