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 Paul Percy Harris 
 Advokat  
 Chicago, USA  
 Fikk idéen til en klubb med 

mennesker fra forskjellige 
yrker / bransjer 

 Skape vennskap blant 
forretningsfolk  

 Grunnlagt 23. februar 1905 
 Døde i 1947 

Rotary’s grunnlegger 
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Paul Harris’ idè 

 Representanter fra hver bransje eller yrke 
    fra forskjellige foretak møtes regelmessig 

 
 Treffes i kameratslig ånd for å lære hverandre og 

hverandres yrker å kjenne 
 

 Støtte hverandre og utveksle erfaringer i hederlig 
virksomhet 
 

 Fremme vidsyn og Øke forståelse og respekt 
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Rotary’s historie 

 Begynte med 4:  
En nordamerikaner, en tysker, en svenske og en ire 
 

 Med ulike yrker: 
En skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat 
 

 Ulike religioner:  
    Protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro 

 
 

 Felles for alle:  
    Innflyttere med behov for et vennskapelig miljø, gjensidig   
    inspirasjon og støtte 

 
 Motto: ”Service above self”  ”Å gagne andre” 
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Emblemet 

Første emblem fikk organisasjonen i 1905.  
 
Emblemet til venstre med 24 tenner, 6 eker og kilespor 
stammer fra 1924. Emblemet skulle symbolisere 
”Arbeid, ikke hvile”.  

Nåværende emblem med det samme tannhjulet og 
med Rotary skrevet ved siden av ble innført i 2014.  

Hensikten er å gjøre ROTARY navnet mer synlig 
 
Rotaryhjulet som jakkemerke identifiserer 
rotarianere over hele verden. 
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 1 223 400 medlemmer 
 

 35 000 Rotary klubber 
 

 165 land 
 

 Kvinner ble medlemmer først i 1989 og er den kategori i 
Rotary som vokser hurtigst 
 

 Sotra RK fikk sitt første kvinnelige medlem i 1995 
 

 Ca. 2.000 kvinnelige klubbpresidenter 
 

 Vårt distrikt hadde sin første kvinnelige Guvernør i 2006/07 
 

 Sotra RK hadde sin første kvinnelige president i 2007/08 

Rotary i dag 
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ROTARY’s oppbygging  
Rotarys motto: Rotary International 

(Rotary Norden) 
(Rotary Norge) 

Distrikt 2250  

Sotra Rotary Klubb 

Årets motto: 

7 
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 Rotary International ledes av en Verdenspresident som 
velges hvert år på verdenskongressen 

 Hvert Rotary Distrikt ledes av en Distriktsguvernør som 
velges hvert år på distriktets årsmøte  

 Hver Rotaryklubb ledes av en Klubbpresident som velges 
hvert år på klubbens årsmøte 

Rotary’s ledelse 
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D2275 
Nordmøre,  
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Nordland  
Troms,  
Finnmark 
Svalbard. 

D2250 
Rogaland 
Hordaland  
Sogn og Fjordane 

D2290 
Vestfold 
Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 

D2305 
Hedmark 
Oppland 
Sunnmøre 
Romsdal 
Eda, Sverige 

D2310 
Oslo 
Asker og Bærum 
Buskerud 

D2260 
Østfold 
Akershus 
Ørje/Töcksfors, Sverige 

Rotary distrikter i Norge 
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Vårt Distrikt 
D2250 

51 klubber 

ca 2000 medlemmer 
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►   Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider    
       for å høyne livskvaliteten på sitt hjemsted og i verden 

►   Medlemmer som skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat   
       og offentlig næringsliv  

►   Medlemmer av en politisk og religiøs nøytral  
       organisasjon som er åpen for alle kulturer, etniske  
       grupper og religioner     

Rotary medlemmer / Rotarianere 
Hvem er de? 
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Rotarys formål  
er å gagne andre 

Dette målet søker vi å nå gjennom: 

•   Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 

•   Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt  
  nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som  
  mulighet til å gagne samfunnet 

•   Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunn 

•   Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred  
  gjennom verdensomspennende fellesskap av personer  
  fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre 
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Yrkesklassifisering 

Klassifiseringsbasert medlemskap 
var et av Rotary’s suksessrike 
kjennetegn og dannet grunnlaget for 
en svært sterk vekst de første årene 
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Rotasjonsprinsippet 
Alle verv, internasjonalt, nasjonalt og lokalt (med noen få unntak), roterer hvert år.  

Rotaryåret går fra 1/7 – 30/6. 

Klassifikasjonsprinsippet 
Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon. Rotarianeren representerer dette  

yrket / bransjen i Rotary og representerer Rotary i yrket / bransjen. 

Komitéarbeid 
Alle medlemmer i en klubb skal være i en komité og delta i arbeidet der. 

Møteplikt/møterett 
Alle klubber plikter å holde ett møte pr uke (unntatt helligdager/fridager). Enhver 

rotarianer plikter å delta på møtene, men det er ikke lenger krav om %-vis fremmøte. 
Rotarianere har møterett i hvilken som helst klubb i hele verden 

Rotarys Prinsipper 
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”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” 

Om saker vi tenker, sier og gjør 

1. Er det sannhet? 
 

2. Er det rettferdig  
overfor alle det angår? 
 

3. Vil det skape forståelse  
og bedre vennskap? 
 

4. Vil det være til beste  
for alle det angår? 
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Rotary milepæler 
 1905 Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 
 1910  Første Rotary Convention 
 1910 Første klubb utenfor USA i Canada 
 1917 Rotary Foundation etableres 
 1932 ”4-spørsmåls-prøven” formulert 
 1945 49 Rotarianere er med å utvikle FN’s 

 charter 
 1947  Paul Harris dør 
 1965 Matching Grant & GSE 
 1985 ”Polio Pluss” startes 

 RYLA arr. i Norge for første gang 
 1989 Rotary åpnes for kvinner 
 1990  Første klubb i tidl Sovjet Unionen 
 2001 Klubb nr 30.000 etablert  
 2005 Rotary’s 100 års jubileum 
 2018  

 
 

 
       Sotra Rotary Klubb 

       stiftet 25. februar 1985 
 

      DU blir rotarianer i 2018 
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Rotary’s historie i Norge 

 Kom til Norge juni 1922 
 Først Kristiania Rotary Klubb  
 Så Stavanger & Bergen 1924 
 Første Rotary Distrikt i 1927 
 Norge høyest rotarianer tetthet 
 6 distrikt (2 distrikt har også med 

Svenske klubber) 
 338 klubber 
 13.700 medlemmer 
 H.M.Kong Harald æresguvernør H.M. Kong Harald V 

Æresguvernør  -  Paul Harris Fellow 



Rotaryskolen tidløs                    
Sotra Rotaryklubb vår 2018 18 

SOTRA ROTARY KLUBB 

            Presidentskifte juni 2015 
Asbjørn Algrøy avløser Sigurd Hope som President 
 

Om Sotra Rotaryklubb: 
 Charterdato 25. februar 1985 
 Charterklubb Bergen Vest Rotaryklubb 
 Første kvinnelige medlem i 1995 
 Første kvinnelige president i 2007 
 44  medlemmer  (8 kvinner og 36 menn) 
 Møte tid: Tirsdag kl 2030 - 2130 
 Sted:  Røde Kors Huset på Straume 
 Medlemer fra Sotra og Øygarden 
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Hovedmål: 
 Sotra Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og 

engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle 
medlemmers interesse gjennom prosjekter, programmer og 
samfunnsengasjement i tråd med Rotarys ånd og profil. 
 

 Sotra Rotary Klubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike 
innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å gagne andre 
(”Service above self”). 
 

 Sotra Rotary Klubb skal som fundament for all virksomhet ha en 
kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel og motiverer til 
deltagelse. 

SOTRA ROTARY KLUBB 
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Lederstruktur og Styresammensetning 

Styrets Leder 
Presidenten 

Medlemsutvikling 
og kameratskap  

Serviceprosjekter 
Yrkesmessa 
3 kommiteer 

Møte- 
programmer 

Innk. president 

YEO 
Koordinator for 

utveksling 

The Rotary   
Foundation (TRF) 

Kommunikasjon 
og opplæring 

Sekretær 

Kasserer 

Innk. og Past 
President 

SOTRA ROTARY KLUBB 
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Tjenesteområdene 
”De fem avenyer” 

Klubbtjeneste 

Ungdomstjeneste 

Internasjonal tjeneste 

Samfunnstjeneste 

Yrkestjeneste 

Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt 
privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere 

Å stille høye etiske krav til oss selv, i 
yrke og samfunnsliv, og vise respekt  
og forståelse for alt nyttig arbeid.   

Å arbeide for internasjonal forståelse og  
fred gjennom vennskap over lande-
grensene mellom mennesker fra alle yrker, 
etniske grupper og religioner.  

Rotarys ungdomssatsing, RYLA, 
Ungdoms-utveksling, Handicamp, Rotaract 
m.m.  

Å lære våre medmennesker å kjenne 
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     Sikre medlemmene trivsel i klubben gjennom gode lokaler, gode 
programmer, ekskursjoner, prosjektengasjementer og at klubben og 
medlemmene lever opp til de forutsetninger som er lagt for Rotarys 
virke sentralt og lokalt. 

Komité for  

Medlemsutvikling og 
Kameratskap 

 
 

  Medlemsutvikling og rekruttering   
 

  Arbeidet med rekruttering skal ha særlig fokus 
 

 Planlegge og gjennomføre aktiviteter av sosial karakter  

Oppgaver: 
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SOTRA ROTARY KLUBB 

SOSIALE AKTIVITETER: 
 Møte hver tirsdag kl 2030 – 2130 
 Noen tirsdager fra 1930 for sosialt samvær før møtet 
 Høstens røde viner i oktober 
 Presidentens Lutefisk i november 
 Juleavslutning i desember 
 Yrkesmessa med tilhørende samfunnsmagasin i januar 
 Chartefest i februar 
 Vårens hvite viner i mai 
 Tur i friluft med jevne mellomrom 
 Hagemøter om sommeren 
 Utenlandsturer av og til (Tyskland i Sept. 2015) 
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Komité for 

Kommunikasjon og 
Opplæring 

 
  Utarbeide klubbens egen ”Rotaryskole” 

 

  Avholde kurs  (R-skolen og evt andre emner) 
 

  Lage en strategiplan for klubbens interne og  
     eksterne  kommuniksjon og PR 
  Markedsføre aktiviteter, åpne møter, pristildelinger, 
     prosjekter, yrkesmessen etc. 

 

  Drive- og utvikle klubbens websider 

Oppgaver: 
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Komité(er) for 

Serviceprosjekter 

   Organisere og gjennomføre Yrkesmessa 
 

   Utarbeide og utgi Samfunnsmagasinet 
 
   Selge annonser i  Samfunnsmagasinet 

 
   Lede og gjennomføre klubbens prosjekter 
 

Oppgaver: 

 Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner Rotary både 
internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 
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YRKESMESSA 
Den viktigste oppgaven for komitéene og klubben er 
Yrkesmessa med tilhørende Samfunnsmagasin.  
I Sotra RK har vi fordelt oppgavene på 3 kommiteer: 
 Gjennomføring av messa 
 Utarbeide og utgi Samfunnsmagasinet 
 Salg av annonser i Samfunnsmagasinet 

Morten i aksjon på Yrkesmessa 
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Administrasjonskomité 
  Administrasjonskomitéen består av flg. medlemmer: 

 Innkommende President (Komitéleder) 

  Presidenten 

  Past President 

  Sekretær 

  Kasserer 

 

Hvert av disse medlemmene har sine faste oppgaver 
innenfor klubbens daglige drift. 

Innkommende president er ansvarlig for utarbeidelse 
av et godt møteprogram 
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Møteprogrammer 
I Sotra RK er det innkommende president som er 

ansvarlig for utarbeidelse av et godt møteprogram 

  

Undersøkelse viser at trivsel og engasjement i klubben 
henger nøye sammen med møtenes innhold 

  Gode foredragsholdere 

  Spise & Prate – møter 

  Ego foredrag 

  Bedriftsbesøk 

  Sosiale aktiviteter 

  ”3-min” 

Oppgaver: 
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Komité for 

The Rotary Foundation - TRF 

Planlegge og gjennomføre tiltak for delakelse i prosjekter som 
gagner Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.  
Prosjektene skal ta hensyn til klubbens økonomi og kapasitet  

1.    Ungdomsutveksling (I tett samarbeid med YEO) 

2.    RYLA seminar 

3.    GSE / SVE / VTT – team og Round trips 

4.    HandiCamp  

5.    Georgiastipend 

6.    Lgge til rette for Internasjonale prosjekter 

Oppgaver: 
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Klubbens lokale prosjekter 
Tidligere prosjektstøtte: 

•  Restaurering av Gammel Mølle 

•  Forsvarsforeningen / Fjell Festning / Bok 

•  Kenneth Bruvik - Paul Harris Fellow 

•  Rolf Øvretveit - Paul Harris Fellow 

•  Støtte til Dale Oens Minnefond  

Prosjektstøtte i dag:  

•  Bjørkedalen aktivitetssenter 

•  Refleks og redningsvester 

•  Trimløype i Idrettsparken 
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Klubbens internasjonale prosjekter 

Tidligere prosjektstøtte: 

•  Ecuador, Quito. Førskule 

•  Polen, Janowice Wielkie, sammen med Rosenholm Rotaryklubb 

•  Romania, Pascani, vennskapsby med Fjell Kommune 

•  Ukraina, sammen med Rosenholm Rotaryklubb 

•  Alle disse prosjektene var undervisningsmateriell og  

   hjelpemiddel til skoler 
Prosjektstøtte i dag:  

•  Quito 

•  Zanzibar sammen med Askøy Rotaryklubb og Haukeland Sykehus 

•  Shelterbokser 
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To søyler  - samme sak 

RI = Rotary International 
 Den administrative delen av organisasjonen 
 Medlemmer/Klubber/Distrikter 
 Noen programmer (eks.Ungdomsutveksling/RYLA) 
  
TRF = The Rotary Foundation 
(Rotaryfondet) 
 Organisasjonens økonomiske bærekraft, det sompumper 

liv i organisasjonen = hjertet 
 De fleste programmer (Rotary Grants) finansieres herfra. 
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Rotaryfondet TRF 
  Rotarys Flaggskip 

 Rotaryfondet er organisert som en egen stiftelse. 
 
 Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary International sine 

bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdens-forståelse og fred 
gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære-, 
opplærings- og kulturelle program. 

 
 Rotaryfondet sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige 

bidrag fra rotaryklubber over hele verden, gaver fra 
enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte 
midler. 

 
 Ikke noe av det som innbetales som kontingent til Rotary 

International (RI) går til fondet. 
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The Rotary Foundations hovedområder 

Opplærings- 
programmer  

Kulturelle- 
programmer 

Humanitære- 
progammer 
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Mer enn en million Rotaryanere har på frivillig 
basis brukt tid og personlige ressurser for å 
hjelpe til med å vaksinere 2 000 000 000 barn i 
122 land mot polio. Rotarianere har i tillegg gitt 
mer enn 1000 mill. USD.  
Bill Gates Foundation har bidratt med over 450 
mill. USD 

Polio+ 
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ShelterBox 

ShelterBox er en internasjonal katastrofehjelpsorganisasjon 
som spesialiserer seg på å gi mennesker som har mistet 

hjemmet sitt på grunn av konflikter eller katastrofer, 
midlertidig tak over hodet og nødvendig utstyr for å kunne 

fortsette, og gjenoppbygge sine daglige liv. 
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Rotary Grant 
 – tilskudd til prosjekter - 

 

 District Grant (DG) 

 Global Grant (GG) 

 Packaged Grant (PG) 

Tilskuddsordningen Rotary Grant ble gjort gjeldende fra i juli 2013 
og erstatter tidligere ordninger bl. a. Matching Grant. 



Rotaryskolen tidløs                    
Sotra Rotaryklubb vår 2018 39 

Fokusområder 
Fredsarbeid og konfliktforebygning/løsning 

Sykdomsforebygning og behandling 

Vann og sanitære anlegg/tiltak 

Helsetiltak for mødre og (små)barn 

Grunnl. utdanning og lese/skrive opplæring 

Økonomisk og samfunnsutvikling 
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    Ungdomsutveksling 

    RYLA 

    GSE-team (erstattet av VTT) 

    Handicamp  

    Summercamp 

    Georgiastipend 

    Internasjonale prosjekter 

Utdannings- og 
utviklings-program 
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 Program som understreker lederskapets 
betydning, og motiverer til lederansvar 
 

 Målgruppe:  
Ungdom 19-24 år (i noen tilfeller 18 – 35), ”som har vist initiativ, evne 
og vilje å lede andre gjennom virksomhet innen næringslivet, offentlig 
virksomhet, frivillige organisasjoner eller skole-/ studentorganisasjoner 
 

 Form:  
Forelesning, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og sosialt samvær. 

Verdens fremtid er avhengig 
av utviklingen av dagens 
ungdom.  

Det er hos dagens ungdom vi 
finner morgendagens ledere 
Her har Rotary et ansvar! 

Rotary Youth Leadership Award 
RYLA - seminarene 
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Vocational Training Team (VTT) 
- yrkesrettet treningsprogram 

 VTT erstatter Group Study Exchange (GSE), men har ingen 
restriksjoner på deltakeres alder eller lengden på 
utvekslingen.  (Sotra RK har hatt flere GSE deltakere) 

 Det skal være minst en rotarianer som teamleder og tre 
ikke-rotarianere per team.  

 Det er ingen øvre størrelse på teamet eller aldersgrense, 
men alle gruppemedlemmene bør ha relevant faglig 
kompetanse og erfaring. 

Disse kan støttes av enten District Grant 
(DG) eller Global Grant (GG).  
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Handicamp   (sommerleir) 

”Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet 
ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter.” 

”Den enkelte deltaker skal erfare at det går an å tøye 
grenser som han/hun tidligere trodde var umulige” 

•  Ungdom i alder 18 – 28 år 

•  En funksjonshemmet og en ikke-funksjonsh. fra hver klubb 

•  14 dager i sommerferien 

•   Leirspråket er engelsk 
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Georgiastipendet 
 Georgia Rotary Student Program (GRSP) 

   Rotarianere i Staten Georgia har etablert dette programmet 

    Ca. 90 stipend til ungdom fra hele verden 

    Normalt får Norge 4 – 10 plasser 

    Ett års studie i Georgia, USA 

    Hvert stipend dekker studieutgifter,  
       studentbolig, mat og litt lommepenger 

    Kandidaten dekker selv reise t/r 

    Aldergrensen er 18 – 24 år 
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  INFORMASJON 

Sotra Rotary Klubb: www.sotra.rotary.no 
 
 
 
Distrikt 2250:               d2250.rotary.no 
 
 
Norge:              www.rotary.no 
 
Rotary International:    www.rotary.org  
 

http://www.sotra.rotary.no/
http://www.rotary.no/
http://www.rotary.org/
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