
Oppsummering etter distriktskonferansen i Trondheim 15.- 17. Sept. 2006 

 

RI - presidentens representant Jørgen Ørum fra Danmark: En praktfull konferanse! 

 

Arrangementskomiteen gjorde en strålende jobb både med forberedelse og gjennomføring av 

konferanse. En spesiell honnør til Eivind Stende som organiserte det heile og ledet komiteen og la 

personlig også ned et stort praktisk arbeid. 

 

Per Ottesen utførte guvernøroppgavene med stor eleganse og sikkerhet og var en særdeles god vert. 

Det var til å bli stolt av for oss i Trondhjem RK 

 

Avslutninga i Nidarosdomen var storslått og vakker. Igjen var vi stolte av biskop og prost fra vår 

klubb. 

 

Utfordringer vi fikk mot et mer aktivt Rotary-liv. 

 

Foredrag og strategidokumentet. 

Tre foredragsholdere ga oss nesten de samme utfordringene, nemlig at Rotary burde ha flere 

hjelpeprosjekt i lokalsamfunnet. Det var varaordfører Fagerbakke, Bengt Eidem og vår egen Willy 

Mørch. De meinte at Rotary trenger en “brush-up”. Jordnære, veldedige prosjekt gir grunnlag for å 

bli mer synlige i samfunnet (det trenges!) Willy sa at han hadde ikke noe å reklamere med når han 

skulle ut å hanke inn medlemmer. Vi må ha meiningsfylte oppgaver å tilby de nye som kommer inn. 

“Jeg kan godt være mentor”, sa han. Ellers fikk vi oppfordring fra distriktet om å søke på støtte fra 

distriktets tiltaksfond til prosjekt (inntil halvparten), første søknadsfrist 31. desember 2006. 

Action: Vi utnytter Willys kompetanse til å identifisere lokale hjelpeprosjekt og undersøker 

deretter interessen blant medlemmene for å delta med arbeid, erfaring og intelligens. (Eller skal vi 

først kartlegge interessen generelt i å delta i lokale prosjekt og så etterpå finne prosjekt?) 

 

Fra strategidokument og gruppearbeid. 

Alle medlemmene må ta ansvar for å rekruttere nye medlemmer. Vi skal bli fleire rotarianere, flere 

kvinner, kulturarbeidere, fremmedkulturelle, media og fra nye næringer. Jfr. vår klubbplan. 

Action: Vi skal stadig minne om medlemsverving på møtene, for eksempel en gang pr. måned.. 

 

Klubbarbeidet skal være basert på Rotarys ideologi. Det betyr bl.a. at etikk i yrke og privativ skal 

være et heilt sentralt tema. 



Møtene skal gi yrkesmessig påfyll og utvikle medlemmenes innsikt i og forståelse for andre yrker og 

yrkesutøvere. 

Action: Programmet i rotarymøtene, i intercitymøtene og ved andre tilstelninger skal ivareta dette. 

Vi vil prøve å invitere media oftere , særlig i de to sistnevnte fora, og spesielt når etikk er tema. 

Hvis vi får inn mediefolk i klubben vil vi ha større sjanse for å få kontakt med media. Så dette er 

viktig! 

 

Ungdomsarbeidet styrkes gjennom deltaking i GSE, RYLA, ungdomsutvekslinga og Handicamp, og 

gjennom å bidra til å få en Rotaract-klubb i Trondheim igjen. 

 


