
 
 

 
PETS 20. mars 2021 
 
Det inviteres med dette til PETS – President Elect Training Seminar, lørdag 20.03.2021 kl. 10.00 – 
15.30 
 
Som tidligere varslet, inviteres det til PETS. Dette er obligatorisk for innkommende presidenter. 
Seminaret er en del av opplæringen og forberedelsene til ditt presidentår. Det vil bli gjennomgått nyttig 
stoff som du trenger å kjenne til og som du forhåpentligvis vil ha glede av i planleggingen av 
Rotaryåret 2021/2022. 
 
Vedlagt følger også et dokument som er hentet fra Rotarys store menge opplærings- og styrende 
dokumenter. Les gjerne gjennom dette før PETS, slik at du er godt forberedt. Budsjettet for Rotaryåret 
2021/2022 skal vedtas på PETS, og vil bli framsendt dere alle forut for møtet. 
 
Grunnet koronapandemien må PETS gjennomføres digitalt. Link til møtet blir sendt ut i forkant. 
 
Jeg ber som at alle som skal delta sender en påmelding innen 10. mars til Bente Kittelsen, 
bente.kittelsen@dnb.no. 
 
Dere som ikke har sendt inn informasjon som vi ba om før pre-PETS, bes sende også dette til Bente 
slik at vi får ajourført oversikten. Det vi har bedt om er: 

Bilde av deg (digitalt) 
Fullt navn 
E-postadresse 
Mobilnummer 
Klubbnavn 
Dine tre viktigste mål i ditt presidentår (dersom du har dem klare) 
 
Skulle det være noe, så ikke nøl med å ta kontakt med Bente eller Erik (erik@normann.no, 
97501120). 
 
 

10.00 – 12.00 Innlegg Varighet 

Velkommen – og tilbakeblikk til Pre-PETS 
Rotary International – målsetting og 
organisering 
Norfo – Norsk Rotary-forum 
Hvordan er distriktet organisert 
Hvor er ditt/mitt fokus 
Dine/mine mål for 2021-2022 
Hvordan motivere medlemmene 
Hvordan lede klubben 

 

Erik Kreyberg Normann 20 min 

Hovedsaker kommende år: 
Medlemskap – muligheter og 
modeller 
Ungdomsprogrammer – Ryla og 
utveksling 
Prosjekter i Rotary 
End Polio Now 
 

 
Terje Løken 
 
Bente Tøftum 
 
Svein Eystein Lindberg 
Inger-Marie Schytte Blix 

35 min 
10 min 
 
10 min 
 
10 min 
5 min 

Pause  10 min 

Opplæringspunkter 
Medlemsnett, Club Central og Web 

 
Trygve Danielsen 

30 min 
10 min 
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Learning Center og RLI 
Råd fra AG 

 

Tor Petter Gulbrandsen 
Ola Kleiven og Torbjørn 
Sakseide 

10 min 
10 min 

Budsjett 2021/22 – vedtak 
 

Trude Hessvik-Trøite 25 min 

 
12.00 – 12.45 

  

Diskusjon over hovedtema for kommende 
Rotary-år: 

Hvordan kan Rotary og klubbene bli 
mer synlige og derigjennom vise hva 
vi står for? 
Hvordan rekruttere nye medlemmer? 
Forberede spørsmål til RIPE 
 

 
 
Innledning ved Erik K. 
Normann. Deretter i 
grupper styrt av respektive 
AGer 

45 min 

 
12.45 – 13.30 Pause / Lunsj 
 

  
45 min 

 
13.30 – 14.10 

  
40 min 

Rapportering fra gruppene – avklare 
spørsmål til RIPE 
 

Erik K. Normann / alle  

Pause  10 min 

 
Ca. 14.20 – 15.00 

  

Innlegg fra RIPE Shekhar Mehta 
Spørsmål og svar 
 

Shekhar Mehta Ca. 30 min 

 
15.00 – 15.30 (senest) 

  

Diskusjon etter RIPEs innlegg – Hvordan 
følger vi opp våre og hans målsettinger? 
 

Erik K. Normann / alle Inntil 30 min 

 
15.30 

  

Slutt 
 

  

 

Påmelding til bente.kittelsen@dnb.no innen 10. mars 
 
 
Bli med og møt gode kolleger og RI-president Shekhar Mehta! 
 
 
Velkommen! 
 
 
Beste hilsen 
Erik Kreyberg Normann 
DG, D2310, 2021/2022 
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