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Seremonier og rammer om 
Rotarymøter i klubbene 2007/2008

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen;

SEREMONIER og RAMMER om ROTARYMØTENE 2007/2008;

Nå nærmer august seg hvor du som president skal vise ditt lederskap av 
klubben i form av møteledelse og vektlegging av innhold i møtene. Du skal 
gjennom stor grad av medvirkning fra medlemmene få implementert 
klubbens plan og mål for året og få laget strategier som passer din klubb. 

På PETS snakket vi om hvordan være besvisst om å bygge klubben som et 
godt fungerende gruppehus som styret klubbmiljøet og dermed gjorde 
klubben attraktiv for nye medlemmer. Vi startet med å minne om Rotarys 
eksistensberettigelse i form av formål og ideologi i plattformetasjen.
Struktur er første etasje i Rotaryhuset. Relasjoner det andre. Og med 
disse tingene på plass, skaper vi og sprer gode aktiviteter i klubben med 
formål å gagne andre, lokal og globalt.

God STRUKTUR er et viktig virkemiddel for å skape en godt fungerende 
klubb. På PETS  viste jeg fram et hefte med tips om gode møterammer og 
seremonier i klubbene.
Det er skrevet av Øystein Køhn fra Skien Rotary Klubb og er utgitt av 
Norsk Rotary Forums Informasjonskomite i 2005. Tittelen er;
SEREMONIER og RAMMER om ROTARYMØTER.

Jeg vil stille meg bak heftets anbefalinger til presidenten innenfor 
følgende områder;
- Åpning og avslutning av møter
- Presentasjon av gjester og evt framtidige medlemmer ( observatører)
- Presentasjon av foredragsholdere
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- Opptakelse av nye medlemmer
- Spesielle anledninger, kameratskapsaftener og lignende arr.
- Guvernørbesøk og presidentens aften
- Overrekkelse av PHF eller andre æresbevisninger
- Minneord ved medlemmers dødsfall

De fleste klubbene har mye å bygge på når det gjelder seremonier og 
rammer. I noen klubber har tidligere tradisjoner av en eller annen grunn, 
falt ut. 

Som guvernør for året 2007/2008 i 2290 vil jeg benytte anledningen nå 
ved presidentårets start å be dere sette klubbens seremonier og rammer 
på dagsorden.
Hvordan skal vi ha det hos i vår klubb i 2007/2008?
Hva fungerer bra? Hva fungerer mindre bra?
Hvordan få bedre struktur og tydeligere seremonier innarbeidd?
Hvordan trekke til oss nye medlemmer?

Den enkelte klubb sine seremonier bør utarbeides slik at den blir et 
særpreg for akkurat denne klubben. Og bygg for all del på de tradisjoner 
som fungerer bra! Lykke til!

Ha en god oppstart etter ferien!
Med vennlig rotaryhilsen fra DG Laila
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