
TITLE Presidentskifte 
Tanker fra ny president 
Per Olav Hansen  
28.05.19 

 





Tanker runt rollen som President 
• Det er en ære å bli spurt om å bli president i Rotary  

• Nå begynner jeg imidlertid å få et overblikk over arbeidsoppgavene, og de er 
mange…. 

• God læring med å være påtroppende 

• Vært igjennom PETS og styreseminar 

• Har hatt et styremøte med nytt og gammelt styre 

• Etter gjennomgang av literatur ser jeg at det er “bare” 92 forkortelser 

• Vi har snakket om at vi begynner å få en høy snittalder,dagens styre har 5 
pensjonister mens nytt styre bare har 1 

• Vi er i starten på et Globel Grant Prosjekt med Riga, spennende å følge 
videre 

• Bidra til å øke antall medlemmer I klubben 

 

 

 



Rotary International 
• Årets Tema 

– Rotary Connects the world 

• RI President 
– Mark Maloney 

– Medlem av Dekatur Rotary klubb I Alabama 

– Leder for advokat foretaket Blackburn,Maloney and Schuppert LLC med fokus på 
skattelegging, byplanlegging og lovverk innen landbruk 

– Hovedbudskap: 

• Vi må gjøre endringer for å tilpasse Rotary til de endringer som ellers skjer I verden 
slik at Rotary kan leve videre 

• Vi må starte nye klubber om det er nødvendig der eksisterende klubber ikke klarer å 
rekrutere 

• Vi må innvolvere familien  I vår aktivitet slik at det ikke blir et prioriterings spørsmål 
om å kunne være med i Rotary eller å bruke tid sammen med familien  

• Det må være mulig å gjøre endringer slik at flere ser mulighet for å delta 

 



Organisering Hunn-Gjøvik 
• Styre 2019/2010 

– President    Per Olav Hansen 

– Past President   Arne Mellerud 

– Påtroppende President Torbjørn Skogsrød 

– Sekretær     Trond Husan 

– Kasserer     Siv Trude Røste 

– Styremedlem    Jan Hammarseng 

• Komiteer 
– Antall komiteer som før, noen ledere er avklart 

– En viktig komitee for fremtiden er Programkomitee da dette legger grunnlaget for 
interessante foredrag, mulig denne økes med flere medlemmer. Ser det også som viktig å 
ta inn nye medlemmer I denne komitee med sine “nye” nettverk  

• Sosiale sammenkomster 

– Videre føre, Krabbeaften-Rakfisk-Baccalao og Rekaften 

– Arrangere tur for medlemmer, vennskaps klubb I Riga ? 

 

 

 



Fremdrift 
• President/ Sekretær har gjennomgang av nett sider og rapportering med 

Ola I løpet av juni 

• Møte i morgen om Lederutviklingsprosjektet hos Gunhild 

• Organisering av komiteer, sender forespørsel til ledere pr mail, andre 
medlemmer blir satt opp  

• Avholde møte med styre og komitee ledere I løpet av juni, sette opp mål og 
strategi for hver komitee 

• Organisasjonsplan avklares så fort komiteer er bestemt 

• Strategiplan presenteres på første møte etter sommer ferien 

• Program før høsten avklares til første møte etter ferien 

• Distriktsguvernør Vigdis Osbak kommer på besøk til oss tirsdag den 
10.desember 2019 



Hunn-Gjøvik Rotary 2019/2020 
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Da ser jeg frem til et nytt Rotary år med godt fremmøte , ønsker oss 
lykke til med verving av flere medlemmer samt et konstruktivt og godt 
samarbeide gjennom hele neste år, jeg gleder meg til å ta fatt på 
oppgaven. 
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