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Bakgrunn; 

• Rotary Leadership Institute ble startet internasjonalt i 
1992 for å gi medlemmene en mulighet for å lære mer 
om Rotary og om lederskap.  Division Norway ble 
etablert i 2017 av distriktene D 2260 og D 2310, med 
første kurstilbud høsten 2018. 

• D 2290 har vært observatører hos D 2260/D 2310 våren 
2019 og det er sertifisert 10 fasilitatorer i vårt distrikt.  
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Hvordan organiseres RLI? 
• RLI gjennomføres som en dialogbasert og interaktiv 

opplæring med høyt tempo og mye aktivitet der deltakernes 
engasjement og profesjonelle bakgrunn blir brukt 

• RLI er en investering i din klubbs fremtid og tilbud til 
rotarianere som vil bidra gjennom aktivt medlemskap i 
klubbens utvikling

• Opplæringen går over 3 kursdager gjerne lørdager over en 
periode på 2 - 3 måneder.  

• Fasilitatorene får egen opplæring. De er rotarianere med 
erfaring fra ulike verv innen Rotary.En fasilitator 
konsentrerer seg om selve prosessen
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Hvem henvender RLI seg til? 

• RLI er for de som ønsker å utvide sitt 
nettverk, vil gjøre en forskjell i egen klubb og 
vil lære å kjenne og delta i alle muligheter 
som Rotary gir.

• RLI gir også viktig opplæring til AG- er, 
fremtidige presidenter og komiteledere
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Viktige grunner til å satse på RLI 

• Utvikle ressurspersoner med god kunnskap om  
lederskap og om Rotary

• Skape engasjement og aktivitet 

• Gi rotarianere i ulike aldersgrupper nye nettverk i Rotary

• Få medlemmer som gjør en forskjell i klubben og som 
trekker til seg nye, aktive medlemmer 
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RLI i D 2290 

• Våren 2019 har følgende deltatt som observatører i 
gjennomføringen av RLI D 2310 og D 2260 

• Berit Reppesgård og Per Simon Mustvedt på 2. modul

• Sissel Berit Hoell og Laila Lerum på modul 3
( D 2290 hadde Ledersamling i Tønsberg samme dag 
som modul 1 gikk av stabelen) 
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Sertifiserte facilitatorer til RLI i D 2290; 
Ingrid Berget
Sissel Berit Hoell
Espen Hoell 
Gisle Bjørnstad 
Ole Devold 
Sten Hernes 
Erik Gran 
Hermann Meier 
Sigurd Arbo Høeg
Laila Lerum 
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Rotary Leadership Institute, RLI:
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RLI – innhold, se brosjyre
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Rotary Leadership Institute, Modul 1:

Rotarianeren
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Rotary Leadership Institute, Modul 2:

Klubben
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Rotary Leadership Institute, Modul 3:

Nettverket



PILOT i D 2290, våren 2020

• Test av materialet

• Deltakerne bidrar 
til forbedring av 
konseptet med 
erfaring fra sin 
klubb

1

3
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Husk;  All endring møter motstand 
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Virker RLI?   Erfaringer fra Danmark, september 2019

Ja! 

– Vi utvikler sterkere og bedre klubber og blir flere medlemmer . 

– Ved mer fokus på strategiforståelse og hvor viktig det er, mer 

fokus på lederskap og samarbeid, og mer kunnskap om Rotary 

International som en organisasjon. 

– Men det er stadig mye mer å gjøre. . 

Forandringene går videre; Nå holder vi i distriktet vårt på og 

forandrer innholdet i det årlige guvernørbesøket i klubbene til å 

bli et besøk fra distriktet  der vi forsøker å få til merverdi for 

klubben og er opptatt av utvikling medlemmene og økning av 

mrdlemmer. 
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FRAMDRIFTSPLAN for D 2290 

• Arbeidsgruppen gjør ferdig innhold og 
pedagogisk materiale

• D 2290 søker medlemskap i RLI hvor RLI, 
Norway godkjenner vårt opplegg, mars 2020

• Fakta og motivasjon på PETS, mars 2020

• PILOT, 3 lørdager våren 2020 

• Oppstart 2020/2021 


