
TILE 

Aktivitetsplan 

Levanger Rotaryklubb 

1. Rotarys formål: Å gagne andre 
2. I-presidentens tema: Light up Rotary  
 (+ hvordan vi i Rotary 
 lever, tenker, føler og jobber) 
 
3.  Guvernørens hovedmål for distriktet: De tre F-

ene 
  Fornying, Forenkling og Forbedret omdømme  

 
 



Målsetting for året 

• Vi skal videreføre og utvikle klubbens gode 

og positive indre miljø og forholde oss til 

Rotarys formål og motto for 2014 -15. 

• Distriktets mål, ”Fornyelse, forenkling og 

forbedret omdømme” er også klubbens mål. 

• Vi skal synliggjøre Rotary, «Light Up Rotary» 

• Vi vil gjøre klubben til å bli et foretrukket 

møtested for positivt samfunnsengasjerte 

ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn. 

 



Vi skal  

1. ha fokus på program med interessante og 

nyttige foredrag 

2. profilere Rotarys utadvendte samfunnsrolle 

med: 

 styrking av Rotaryfondet  

 RYLA-seminarer (arrangere/sende deltakere) 

 Ungdomsutvekslingen (delta i felles opplegg for AG-omr) 

 Handicamp i 2014 (aktuelle deltakere) 

 Paul Harris (dele ut ?) 



Vi skal (forts. ….)  

 3.  Rekruttere nye medlemmer som vil berike klubben 
• sørge for økt kvinneandel 

• invitere gjester til møtene i større grad 
  

 4.  Videreføre klubbens faste og løpende prosjekter: 
 

• .Rydding og merking av S:t  Olavsleden 

• .Leksehjelp for innvandrer 

• . 
• . 

 

 5. ha en hjemmeside med god standard 

  Forespør om opprettelse av linker til vår side fra  andre aktuelle 
 hjemmesider 

 



PROGRAM 

 
• Planlegge og gjennomføre gode og engasjerende program.  

 
• Fokus på tema knyttet opp mot Rotarys formål og motto.  

– Ego- og yrkesforedrag er viktig å prioritere og det må settes av tid til to til tre 
klubbkvelder 

 
• Åpne møter i løpet av året (gjennomføres i samarbeid med 

prosjektkomiteen) og gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. 
 
• Invitere andre komiteer til å komme med programforslag 
 
Komiteens medlemmer: 
 Leder Sigmund Laugsand, Per Jarle Eriksen, Sissel M.  
 Heggdal, Anders Eggen, Steinar Lien, Odd Einar Langø og Jørgen 

Aune 
  



ARRANGEMENT 

 

Bistå når klubben og distriktet har ulike arrangement 

 

• «Faste» arrangement som guvernørbesøk, gourmeaften, 
julemøte, torskeaften, lutefisk, presidentskifte, etc 
 

• Evt turer/utflukter 
 

• Programforslag til programkomiteen 

 

 Komitemedlemmer: 

 Leder Tore Alfnes, Lindis Semb, Gunnar Myhr og Andreas 
Hjelmstad 



MEDLEMSKAP OG KLASSIFIKASJON : 

• Påse at klubbens klassifikasjonsoversikt er oppdatert. 

• Følge opp medlemmer med lavt oppmøte. Da kan 
faddere brukes til den direkte kontakten. 

• Arbeide for å tilføre klubben nye aktuelle medlemmer.  

• Initiere at aktuelle medlemskandidater inviteres til 
ordinære møter. 

• Skriftlig programforslag til programkomiteen. 

 
 Komiteens medlemmer: 

 Leder Gerd Talsnes Heggdal, Ole Jørstad, Tor Falch, 
Astrid Granhus, Steinar Flatås og Jon Bjørås 



 

 
• Følge opp program og arrangement.  

• Søke å opprettholde tradisjonene på gode og 

engasjerende program.  

• Fokus på ”Rotary-engasjement”.  

• Jobbe sammen med de andre komiteene om program.  

• Påse at arbeidet i klubb-administrasjonen blir 

tilfredsstillende utført.  

Medlemmer: Arvid Vada, Olav Floan, Olav Aspli, Per  Idar 

Lundemo og Sigmund Laugsand 

 

 

KLUBBADMINISTRASJON :  



INFORMASJON, PR og Web : 

• Informasjonsarbeid internt og eksternt.  
– Profilering utad med innlegg til alltid oppdatert hjemmeside, 

aktuell presse, distriktets hjemmeside samt til Rotary Norden 

– Referat og bilder fra alle møter skal vise hva vi gjør, f eks slik 
http://meldal.rotary.no/?pageid=128 

• Mediekontakt.  

• Holde en oppdatert biografimappe.  

• Programtips til programkomiteen. 
  

Komiteens medlemmer: 

 Leder Hans Liland, Odd Magnar Grønli, Einar Haugan, 
Jens Einar Aune og Per Endresen 

http://meldal.rotary.no/?pageid=128


PROSJEKTER : 

 

• Prosjekt Rydding og merking av S:t Olavsleden 
 

• Prosjekt Leksehjelp for innvandrere 
 

• Prosjekt Samarbeid med internasjonal komite om eventuelt  
   felles prosjekt for flere klubber i Nord-Trøndelag 
 

• Programforslag til programkomiteen 

 

 Komiteens medlemmer: 

 Leder Idar Per Lundemo, Svein-Erik Mordal, Olav Gjeset, Erik 
Ellekjær og Arne M. Lie 



INTERNASJONALT ARBEID 

• Arbeide med å skape forståelse for og informasjon om 
The Rotary Foundations (TRF) aktiviteter i klubben 

• Jobbe med å finne deltakere til RYLA og Handicamp  

• Planlegge og gjennomføre ungdomsutveksling sammen 

med de andre klubbene i Nord-Trøndelag  

• Bidra til gjennomføring av TRF-prosjekt i samarbeid med 

naboklubber 

• Holde klubben oppdatert på info om GSE, RYLA og 

Handicamp 

 Komiteens medlemmer: 

 Leder May-Lis Sjåstad, Ivar Risberg, Eilif Due, Rannveig 
Kvello Eriksen og Kurt Pedersen 



Evaluering 

• I mars 2015 skal resultatene evalueres og 

brukes til å forberede neste års CLP. 

 

 


