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1. Hvorfor en klubbhåndbok? 

Rotary er en verdibasert og lærende organisasjon. Kunnskap om Rotary og idegrunnlaget i 

organisasjonen, er viktig for å bli en god rotarianer. Kunnskap om det samfunnet vi virker i, er også 

sentralt. Vi legger mye vekt på å følge med i det som skjer rundt oss. Gjennom møtene i klubben vil 

du få tilgang til mye nyttig kunnskap som du ikke får noe annet sted. 

 

I verden er det 1,2 millioner medlemmer av Rotary. I vår klubb er det et mål at 50 – 60 av verdens 

Rotarymedlemmer skal være medlemmer av vår klubb. Som Rotarymedlem har du adgang til å 

møte i enhver Rotary klubb i hele verden. Hver Rotaryklubb inngår som en del av et verdens-

dekkende nettverk av Rotaryklubber. Samtidig er  klubben lokal og selvstyrt, med sine egne 

vedtekter. Disse er samordnet med Rotarys lover. Vi har en viss frihet, innenfor lovrammene, til å 

utforme vedtektene etter hvordan vi ønsker å ha det i vår klubb. Slik er det også med 

klubbhåndboka som beskriver hvordan vi forholder oss i vår klubb. 

 

For å øke medlemmenes kunnskap om Rotary, og hva som er gjeldene praksis i vår klubb, er  

klubbhåndboka ment å skulle være et godt hjelpemiddel. Denne håndboka vil gi deg bedre innsikt 

som Rotarymedlem. Bruk den aktivt. 

 

 

2. Formål 

I våre klubbvedtekter, som er tatt inn som vedlegg 1, er formålet for klubben formulert slik: 

 

«Larvik Rotaryklubb skal fremme Rotary's idealer om å tjene andre, fremme høye etiske normer i 

alle yrker, og bidra til å bygge samhold og fred i verden. 

 

I tillegg skal klubben bidra til Rotary's utvikling ved å styrke medlemsutvikling, støtte The                      

Rotary Foundation (TRF), og utvikle ledere som kan virke utover egen klubb.» 

 

 

3. Hvor kan du finne Rotary informasjon? 

Som Rotarymedlem er det hovedsaklig 4 kilder til kunnskap om Rotary. 

 

3.1. Klubbens hjemmeside på nettet, larvik.rotary.no. 
Her finner du alt om møteprogram, medlemsoversikt, tillitsvervene i klubben, prosjekter og 

måldokumenter for det enkelte Rotaryåret. Se mer om dette i punkt 12. 

 

Alle dokumenter som endres årlig eller oftere, ligger på hjemmesida. Fra hjemmesiden er det linker 

til Distrikt 2290 som vi er en del av, og til Rotary International. 

 

3.2  Norsk Rotary håndbok. Om Rotarys organisasjon, etisk grunnlag og opplysninger om Rotary 

International. Denne boka får alle medlemmer som tas opp i klubben. Har du den ikke, så spør 

sekretæren, så får du ny. Tidligere hadde vi en stor oversikt- Matrikkelen – som kom ut årlig. Ei 

tykk bok, på flere hundre sider, med bl.a. medlemsoversikt for alle klubber i Norge. Den ble 

innhentet av kostnader og tiden. Nå finner du oversiktene på nettet. 

 

 

 

3.3  Klubbhåndboka med klubbens vedtekter og utfyllende bestemmelser. 
Her finner du opplysninger om hvordan vi innretter oss i vår klubb. 

Våre lokale vedtekter og utfyllende vedtekter for vår klubb, ligger som egne dokumenter på vår 

hjemmeside. De ble vedtatt på årsmøte14.11.2017. Klubbhåndboka er tenkt å skulle være et 



Larvik Rotaryklubb  Klubbhåndbok                                                                            4 

 

dokument som ikke trenger hyppig oppdatering. 

 

3.4 Spørsmål, samtaler og deltakelse i klubbmøter og komitemøter 
Dette er en viktig informasjonskilde. Snakk med andre medlemmer i klubben som du treffer på det 

ukentlige klubbmøtet. Alle medlemmer er også med i en komite. Det er vanligvis 4 årlige 

komitemøter. Delta på møtene. Der vil du få informasjon om hva som skjer i vår klubb  og 

naboklubbene til enhver tid. 

 

 

4. Larvik Rotaryklubbs historie 

Larvik Rotaryklubb ble stiftet 13.mars 1934 som klubb nr. 12 i Norge. 

 

Det første ordinære møtet ble holdt 10. april 1934. Klubbens charter (godkjenningsbrev som klubb) 

er undertegnet 12. april 1934. Tønsberg Rotary Klubb er vår charterklubb, eller fadderklubb som 

hjalp oss i gang. Vi betrakter 12. april som vår «bursdag». 

 

Vår klubb har siden vært fadderklubb for Stavern Rotaryklubb (1965), Larvik Øst Rotaryklubb 

(1969) og Lågendalen Rotaryklubb (2000). Fra årsskiftet 2018 er alle disse klubbene i nye Larvik 

kommune. 

 

Klubben har hatt 2 distriktsguvernører: Harald Thaulow (1977-78) og Sigurd Arbo Høeg (2016-17). 

 

2 æresmedlemmer er utnevnt  – Thor Heyerdahl (1970) og Sigurd Arbo Høeg (1974). 

 

Utmerkelsen Paul Harris Fellow, oppkalt etter Rotarys stifter, Paul Harris, er tildelt følgende 

klubbmedlemmer: Sigurd Arbo Høeg (1979), Harald Thaulow (1982), John Faugstad (1989), Rolf 

Døvle (2013).  I tillegg har Agnes Møller Jensen blitt tildelt utmerkelsen for sitt gode arbeid med 

rusavhengige i Larvik. 

 

Fra starten av var Rotary en klubb med bare mannlige medlemmer. Med Likestillingsloven og som 

følge av den generelle utviklingen i samfunn verden over, ble det åpnet for å ta opp kvinnelige 

medlemmer. I vår klubb ble, Berit Bredal, tatt opp som klubbens første kvinnelige medlem i 1994. I 

2018, ved årsskiftet, er ca. 30 % av medlemmene kvinner og andelen er økende. Første kvinnelige 

president i klubben ble, Kari Line Roald, 2005/06. 

 

Klubbens møtelokaler : 1934- 1940 Villa Farris, 1946 Hospits Heimen, 1946-1952 Frimurerlosjen, 

1952 – 1986 Grand Hotel,  1986-2011 Torget 5 (Larvik Sparebank), 2011 Sanden «Altovasen». 

 

Klubben har arrangert distriktskonferanser i 1954, 1964, 1981 og 2016. 

 

Under 2.verdenskrig var Rotary- virksomhet forbudt av tyske myndigheter. Det var ikke anledning 

til å bære Rotary-symbol, eller å drive noen form for Rotary-virksomhet. Klubbens arkiver ble 

innlevert til myndighetene. Etter krigen var det en tung oppstart. To medlemmer ble ikke innbudt til 

å være med videre, og noen følte seg for gamle. Mot slutten av 1946 var aktiviteten igjen noenlunde 

stabil. 

 

Klubben har i alle år hatt en jevn og stabil aktivitet og drift. Økonomien har vært god og 

medlemsmassen stabil. 

 

 

Av  tidligere aktiviteter kan vi nevne:                                                                                                                                        
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Kontakt med vennskapsklubber, bl.a.Frederikshavn Rotary Klubb, Intercitymøter 4-6 ganger i 

året,Ukens vers, ukens 3 minutter, fisketur, festaftener, bedriftsbesøk også i andre byer, spørretimer, 

krabbeaftener, møtereferater og månedsbrev. Yrkesorientering for videregående skole var et fast 

årlig innslag i mange år. Utveksling av elever internasjonalt for et skoleår. 

 

Klubben har gjennom årene engasjert seg i en rekke prosjekter og innsamlinger. Her tas med et lite 

utvalg: oppstart av ferge Norge – Danmark (Larvik – Frederikshavn), Turistbrosjyre for Larvik, 

Barnehjemmet i Larvik, Kysthospitalet, Mølen – sikring av området for almenheten, Valbysteinene, 

Kaupang, Larvik sykehus, Ukraina Barnehjem, Sanserommet på Frøy, dugnader i Gurvika, 

økonomisk støtte til Hausane (Agnes Møller Jensen), Barnesenteret i Genchi i Etiopia (Bredvei), 

Shelterbox. De to sistnevnte samt Gurvika er aktuelle som prosjekter fortsatt. 

 

 

 

5. Larvik  Rotary Klubb   Klubbstyre og Komiteer 

I Rotary International er vi Rotaryklubb nr. 12769. I Brønnøysundregisteret har vi organisasjonsnr.  

990 693 277 . 

 

5.1 Organisering 

Et Rotaryår går fra 1.7. til 30.6. neste år. Slik er det i hele verden. Og  alle klubber ledes av en 

president for ett år av gangen. 

 

Klubben er organisert med et Klubbstyre og 5 komiteer med hver sine oppgaver. I Rotary er det 

viktig at oppgaver og posisjoner roterer med Rotaryåret, slik som tannhjulet som er vårt symbol. 

Det sikrer at alle som vil, slipper til i verv, og kan utvikle klubben og seg selv. 

 

5.2 Presidentrollen i klubben 
Styret ledes av Presidenten, valgt for ett Rotaryår. Det er medlemmene som nominerer og velger 

President og styre. Komitelederne utnevnes av innkommende president. Innkommende president er 

neste års Rotarypresident.  På den måten skaper innkommende president «sitt lag» for det året som 

vedkommende skal være president. Nominert president er den som skal bli innkommende neste 

rotaryår og deretter president. Vi har alltid 4 presidenter i virksomhet, i forskjellige roller: 

 

*Presidenten – den som leder klubben i ett Rotaryår og som skiftes ut når året er omme.. 

*Innkommende president – den som skal ta over neste Rotaryår, og som forbereder sitt år som    

President. 

*Nominert president – den som skal ta over om 2 Rotaryår. 

*Siste president – den som var president i forrige Rotaryår og som gikk av  pr. 30.6. 

 

Vi praktiserer i vår klubb at den som skal bli president, går «skole» og først er sekretær (og 

nominert president), deretter innkommende president og så president. Dette tar 3 år og gir 

presidenten en god Rotarykunnskap og forståelse for klubbens oppgaver. Fra 2017 er vedtektene 

endret slik at siste president også er i styret, året etter at vedkommende var president. Det er gjort 

for å sikre kontinuitet. 

 

 

 

 

5.3 Klubbstyret 

Innenfor rammen som gis i klubbens formål i punkt 2, skal Presidenten prege sitt Rotaryår, bl.a. 

gjennom de oppgaver som ønskes utført, gjennom programvalg og oppgaver til komiteene. I tillegg 
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skal presidenten lede de ukentlige klubbmøtene. 

Med seg i styret har presidenten disse funksjonene og personene: 

 

 

Klubbstyret                                 2017/2018                                2018/2019 

President                                       Knut Olsen                                Bente Bleivik 

Siste president                              Guri Sandboe Kirud                   Knut Olsen 

Innkommende president               Bente Bleivik                             Bodil Hansen 

Sekretær og nominert president   Bodil Hansen                              Bjørn Abraham Bache 

Kasserer                                        Harald Gaupen                           Harald Gaupen 

Styremedlem                                 Einar Sorknes                             Einar Sorknes 

varamedlem                                                                                      Mette Broen 

 

Dette er tatt med her som eksempel på gangen i tillitsvervene i klubben. Oversikten vil du til vanlig 

finne på vår hjemmeside. 

 

5.4 Komiteene 

 Det er 5 komiteer i Klubben. Dette antallet kan endres ved behov. Komiteene skal hjelpe 

presidenten med å nå de mål Presidenten har for sitt Rotaryår. I tillegge skal komiteene fremme 

kameratskap/vennskap og gjøre medlemmene bedre kjent med hverandre. 

 

Komiteene                                  Komiteledere 2017/2018 

  Service-/Prosjekt-/TRF            Petter Knutsen 

  Klubbadministrasjon                Tom Kristensen 

  Programkomite                         Kari Line Roald 

  Kommunikasjon                       Kjell Arne Olsen 

  Medlemskomite                        Espen Eliassen 

 

 Alle medlemmer i klubben blir plassert inn i en komite. 

 

 5.5 Andre funksjoner : 

 

     Revisor                                     Espen Eliassen 

 

     Internettansvarlig CICO          Sigurd Arbo Høeg 

     Ungdomskontakt CYEO         CamillaWarholm 

 

Rollebeskrivelser og oppgaver for styret og komiteene finner du på vår hjemmeside.. 

Det samme gjelder planer, arbeidsoppgaver og måldokumenter. 

 

6. Styre- og komitemøter. 

6.1 Klubbstyret 

Klubbens styre har møter etter behov og minst 1 gang pr. kvartal. I samarbeide med sekretæren er 

det presidenten, som kaller inn til og leder møtene. Ellers holdes det kontakt via de ukentlige 

klubbmøtene og på mail. Sekretæren lager referat fra møtene og sørger for digital oppbevaring av 

dokumentasjonen. 

 

Presidenten er klubbens fremste representant, og fronter klubben når det er behov for det. Rotary 

har vanligvis hatt en lav medieprofil, men det er ønskelig at vi blir mer synlig i media og gjennom 

det vi gjør av oppgaver. 
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6.2 Komiteene 

Komiteene har vanligvis møter en gang pr kvartal og dato for møtene fremgår av programmene som 

Programkomiteen utarbeider for hvert kvartal. Komiteleder kaller inn til møtene og leder disse. 

Program bestemmes av klubbens målsettinger på komiteområdet, oppgaver gitt av presidenten eller 

oppgaver som komiteen selv tar opp innenfor sitt mandat. Det lages referat fra møtene som sendes 

til styret v/sekretæren. 

 

Komitemøtene holdes som regel hjemme hos et av komitemedlemmene som «peismøter». Vi blir 

bedre kjent på den måten, over en kaffekopp og enkel servering. Komitemøtene har som regel en 

tidsramme på ca. 2 – 2,5 timer, slik at det er tid til litt sosialt under møtets gang. 

 

 

7. Klubbmøter 

7.1 Tid og sted for klubbmøter 

Larvik Rotaryklubb har klubbmøte hver tirsdag fra 15.8. - 30.6.  kl.1830 – 1930 i Kantina på 

Sanden, «Altovasen». Møtelokalet er i 6.etasje. Kaffen er klar fra kl.1800. Dersom en møtetirsdag 

faller på en bevegelig helligdag, eller i jul/påske- høytidene, er det møtefri. 

 

I sommerferien, fra 1.7. - 15.8., er det felles klubbmøter i Bøkekroa, for Stavern, Larvik øst og oss. 

Møtene er på tirsdager fra kl.0830 – 0930. Det er vanligvis 5 sommermøter. Det er frokostservering 

fra kl.0800. Klubbene deler på ansvaret for program og møteavvikling. Det bruker å være topp 

program. 

 

Vanlig møtevarighet er 1 time. Det kan unntaksvis forlenges, men da skal møteleder gi mulighet for 

at de som må gå, kan gjøre det etter at den obligatoriske møtetimen er omme. 

 

7.2  Klubbmøtenes funksjon 

Det er viktig å delta på møtene for å komme inn i fellesskapet og for å bli en god rotarianer. Gå på 

møte så ofte du kan! Møt fram i god tid, for en hyggelig prat til en kaffekopp. Møtet begynner 

presis, ved at presidenten slår med møteklubba på møteklokka. 

 

Klubbmøtene er det viktigste element i klubbens liv. Det er her du treffer andre medlemmer, og det 

er her fellesskapet og samholdet skapes, gjennom felles opplevelser i foredrag, meningsutvekslinger 

og informasjon fra Presidenten. Presidenten leder møtene som starter og avsluttes presis. Det er 

utrolig hva man kan rekke over på en time, med godt planlagte møter. Hvis Presidenten har forfall, 

ledes møtet av innkommende President eller sekretæren (nominert president). 

 

7.3 Møteprogram og møteinnhold 

Det er klubbens Programkomite som på oppdrag fra Presidenten , lager møteprogrammet  og gjør 

avtale med foredragsholdere og andre aktuelle bidragsytere. Programmet fastlegges for et kvartal av 

gangen. Det skal foreligge i god tid før neste kvartal. 

 

Møteprogrammet  finner du på vår hjemmeside. I tillegg sender sekretæren ukentlig ut mail til alle 

medlemmene om førstkommende møte og hva som er på programmet. 

 

Foredragsholder kan være fra egne medlemmer, eller eksterne, innbudte foredragsholdere. 

Målsettingen med programmet er å få fram interessant og verdifull kunnskap og informasjon, slik at 

vi speiler samfunnet, og øker innsikten om aktuelle emner. 

 

Det er anledning til å ta med ledsagere på møtene, eller invitere gjester til programmer som gjesten 
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har interesse av. Rotarianere fra andre klubber får frammøtebevis for besøk i vår klubb og dette 

leveres til egen klubb som dokumentasjon på fremmøte.   

 

En del møter i løpet av året blir gjort som bedriftsbesøk. Da har bedriften anledning til å presentere 

seg, sine produkter og resultater.  Slik blir vi kjent med bedriften, og vi får innsikt i aktuelle 

problemstillinger innen bransjen. Det er lærerikt og alltid interessant, siden alle våre medlemmer 

har en yrkesbasis selv. Det er alltid spennende å se og høre hvordan andre gjør det. 

 

Fire tradisjonelle klubbmøter må nevnes. Rundt fullmånetid i februar er et klubbmøte lagt til 

Eikedalen turisthytte. Er det snø, er det alltid noen som går på ski til møtet. En annen tradisjon er at 

det årlige møtet med Distriktsguvernøren, en gang på høsten, det går i Bøkekroa, og da er det erter, 

kjøtt og flesk på menyen. «Årets bøker», er fast tema i desember, før innkjøp av julepresangene. 

Og så er det juleavslutning med julemiddag og quiz av Tor Buaas, de siste årene har møtet blitt 

holdt hos Kari Line i Herregårdsbakken, etter vennlig invitasjon. 

 

Sommermøtene i Bøkekroa har de siste 10 – 12 årene, alltid åpnet med at Wegger Strømmen, som 

nå skal være Norges ambassadør i London (i Brexit-årene), holder foredrag om det han har deltatt i 

siden siste sommer. Alltid fullsatt i Bøkekroa, og høy stemning. Sommermøtene besøkes av 

rotarianere fra alle lokale klubber, samt rotarianere og gjester fra andre deler av landet, som ferierer 

i Larviks-området. Sommerprogrammet er alltid interessant, og er en fin måte å begynne tirsdagene 

på, fra kl. 0830 – 0930. Og før det er det mulig å spise frokost i kroa. 

 

7.4 Inter City – møter. 

Hvis noen av klubbene i Larvik kommune får en spesiell gjest som foredragsholder, eller ønsker å 

belyse et tema som er interessant også for andre klubber, kan klubben organisere et Inter-city- møte. 

Det er et fellesmøte for rotarianere fra alle klubbene. Her vil du treffe andre rotarianere fra området. 

Inter-city møter kan erstatte det ukentlige klubbmøtet. 

 

7.5 Presidentskifter 

I slutten av juni, på det siste møtet, er det presidentskifte. Presidenten overrekker presidentkjedet til 

innkommende president, som med dette overtar som president for neste Rotaryår. Møtet holdes ofte 

på ei hytte eller landsted hos et av klubbmedlemmene. Det er åpent for ledsagere og hyggelig 

sommerservering. 

 

 

 

8. Om Rotary 

Rotary International ble startet i Chicago i 1905 av Paul Harris. Rotary er en organisasjon basert på 

medlemmer fra forskjellige yrker. Medlemmene representerer sitt yrke i klubbene, og vi er unike i 

denne måten å bygge opp organisasjonen på. Nå er det 31500 Rotary klubber fordelt på 163 land. I 

Norge er det 336 klubber, spredt fra Svalbard til Mandal.  Rotary er en av verdens ti største 

organisasjoner innen humanitært arbeid, og er den eneste sivile organisasjonen som har kontorer i 

FN- bygget i New York (som forøvrig er kledd i Larvikitt stein.) 

 

Rotary er en livssyns nøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon. «Service above self – å tjene 

andre» er alle rotarianeres motto over hele verden. Gjennom Rotary arbeider vi for å bli mer 

samfunnsbevisste mennesker, som skal sette hensynet til våre medmennesker foran egeninteressen. 

 

Som medlemmer i et internasjonalt fellesskap, er vi opptatt av globale og lokale utfordringer. Vi har 

i mange år arbeidet med Polio Plus sammen med WHO og Bill Gates stiftelse. Målet er å utrydde 

polio som sykdom i verden. Snart i mål! 
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Rotary arbeider aktivt for internasjonalt samarbeide og forståelse. Som ledd i dette har vi ett av 

verdens mest omfattende programmer for utveksling av ungdom, studenter, stipendiater og 

studiegrupper.  Lokalt er vi involvert i samfunns-byggende prosjekter og vi tar hånd om ungdom fra 

et annet land, som kommer hit for å være utvekslingsstudent i ett år på videregående skole. Vi tar 

også ut norske utvekslingsstudenter som sendes ut i verden for et skoleår når de er ca. 16 år. Alle de 

4 klubbene i Larvik kommune samarbeider om ansvaret og det økonomiske knyttet opp til 

utvekslingene, jf. Punkt 15. 

 

 

9. Medlemskap 

Du kan ikke søke om å bli medlem av Rotary. Det er klubbens medlemmer som inviterer aktuelle 

kandidater som medlemmer. Rotary er en yrkesbasert klubb og skal speile lokalsamfunnets yrkes-

sammensetning, så godt det lar seg gjøre. Vi ønsker et yrkesmangfold og en god blanding av 

medlemmer fra privat næringsliv og fra offentlig sektor. Vi ønsker en klubb hvor det også er 

kjønnsmessig balanse. I 2018 er 30 % av klubben kvinner. Prosentandelen er økende. Vi ønsker  

også jevnlig å rekruttere yngre medlemmer for å få en bedre balanse i alder, og senke 

gjennomsnittsalderen i klubben.   

 

I rekrutteringsarbeidet er personlig egnethet et viktig kriterium ved siden av yrke, kjønn og alder. 

Den som er kandidat til å bli medlem, må kunne leve opp til Rotarys etiske verdigrunnlag. 

 

Personer som innbys til medlemskap i Rotary, er kvinner og menn med bred yrkes erfaring, som 

representerer et høyt faglig nivå innen sitt yrke, gjerne fra en ledende stilling. Personer som klubben 

ønsker å innby til medlemskap, inviteres til klubbmøter for å gjøre seg kjent med personer og miljø, 

og får informasjon om Rotary. I denne fasen er den innbudte reflektant.  Tiden som reflektant kan 

være kort eller av noe lenger varighet. Innen rammen av 5 – 10 klubbmøter, bør reflektanten kunne 

ta en beslutning om vedkommende ønsker å bli medlem. Finner man seg til rette og ønsker å bli 

medlem, blir man opptatt ved en enkel seremoni i et klubbmøte.   

 

Som medlem representer du ditt yrke i klubben og dekker en yrkeskategori, internt kalt 

klassifisering. Medlemskapskomiteen  holder orden på klassifiseringene og vil søke å rekruttere 

medlemmer fra klassifiseringer som vi mangler. Alle klubbmedlemmer kan foreslå kandidater. 

 

 

10. Klubbkontingent 

Klubbkontingenten innkreves for et år av gangen og fastsettes av klubben selv. Den dekker lokal 

møtevirksomhet, tilskudd til lokale prosjekter, informasjon, møtedeltakelse og tilskudd til drift av 

den regionale Distriktsorganisasjonen (vi tilhører distrikt 2290) og Rotary International. 

 

Kontingenten er for tiden kr. 2.200 pr. år. Et vanlig Rotaryår består av  48 – 50 klubbmøter eller 

komitemøter. Det blir en rimelig møteavgift om du deler kontingenten på antall møte 

 

 

11. Rotarys etiske og verdibaserte grunnlag 

Rotary har 4 hovedelementer i sitt etiske grunnlag: Motto, Formål, 4-spørsmåls prøven og 

Yrkeskodeksen. 

 

11.1 Motto 

Rotarys motto er : Service above Self – på norsk oversatt til : Å tjene andre. 

Ideen er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas 
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hensyn til, og vises respekt for det enkelte menneske og alt ærlig arbeid. 

 

11.2 Formål 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å tjene andre som grunnlag for all virksomhet, og 

spesielt viljen til: 

* Å utvikle vennskap som grunnlag for å tjene andre 

* Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt 

rotarianers yrke som mulighet for å gagne samfunnet 

* Å tjene andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 

* Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdens-omspennende 

fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å tjene andre 

 

11.3  4-spørsmåls prøven 

Som rotarianer er det fint å bruke «4 – spørsmåls prøven» 

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1.  Er det sant? 

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? 

 

Den kan anbefales brukt også utenfor Rotary. 

 

 

11.4  Rotarys yrkeskodeks 

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 

1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å tjene andre. 

2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i 

samfunnet. 

3.Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høye etiske standard. 

4.Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, 

kunder, almenheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med. 

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeide har sin verdi. 

6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker. 

7. Jeg lindrer andres nød og forbedrer livskvaliteten for mine medmennesker. 

8. Jeg gir almenheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeide og min 

yrkesvirksomhet. 

9.Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i 

yrkesmessig sammenheng. 

 

 

 

12. Larvik Rotaryklubb – hjemmeside  - medlemsoversikt 

12.1 Hjemmesiden - innhold 
Hjemmesiden finner du på : http://www.larvik.rotary.no/. 
Her finner du medlemsoversikt, møtekalender, aktuelle prosjekter og billedmateriale fra hendelser i 

klubben. Opplysninger om Klubbstyret, Komiteene og hvem som er medlem i den enkelte komite.. 

Du vil også finne klubbens årlige målsettinger innenfor hver komite og totalt for klubben. 

Presidentens målsetninger og ønsker for Rotaryåret finner du også her. Håndbok for Larvik Rotary 

Klubb og Vedtekter samt utfyllende vedtekter , finnes også på hjemmesida, tilgjengelige for 

medlemmene. 

 

http://www.larvik.rotary.no/
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12.2 Linker og passord 

På hjemmesida finner du også linker til My Rotary, Distrikt 2290 og Rotary International mm. 

Hoveddelen av opplysningene er generelt tilgjengelig og åpne for alle. Målsettingssidene og interne 

dokumenter er tilgjengelig for medlemmene via et passord. Det samme gjelder linken til My Rotary. 

 

Bruk hjemmesiden aktivt for å holde deg oppdatert. 

  

12.3 Medlemsoversikten ligger på hjemmesiden og blir oppdatert jevnlig av sekretæren, slik at den 

alltid skal være ajour. Oversikten viser ikke mail-adresser, kun navn. Trenger du mailadresser, så får 

du det ved henvendelse til sekretæren. 

Kommunikasjonskomiteen og klubbens internettansvarlige har ansvar for hjemmesida, og 

oppdaterer den sammen med sekretæren. 

   

12.4 Årets planer 

Med passordtilgang kan du se årets planer og målsettinger på hjemmesida, samt komiteinndelinger 

og annet nyttig stoff. 

 

 

13. Distriktsorganisasjonen 2290. 

Internasjonalt er Rotary inndelt i distrikter som ledes av en distriktsguvernør for 1 år av gangen. 

 

Distrikt 2290 strekker seg fra Flekkefjord i sydvest til Sande i Vestfold i øst, og er ett av Norges 7 

distrikter. Distrikt 2290 har 44 klubber og 1900 medlemmer. 

 

Distriktsguvernørens oppgave er å føre tilsyn med klubbenes drift, motivere og være bindeledd til 

Rotary International. Distriktet forvalter prosjektmidler som klubbene kan søke om, og har en viktig 

rolle i organiseringen av ungdomsutveksling, studiegrupper og stipendier. 

 

Distriktsguvernøren besøker alle klubbene i løpet av høsten/vinteren og har møter med klubben og 

medlemmene. 

 

2016/2017 var det vår klubb som hadde distriktsguvernøren, Sigurd Arbo Høeg. Vi gjennomførte en 

flott distriktskonferanse på Farris Bad, i september 2016, hvor vår klubb var vertskap på Sigurds 

vegne. Tema var «horisont» og det ble en flott og inspirerende konferanse som fikk mye ros. Stor 

klubbinnsats og pent overskudd til klubben. Noe av overskuddet er allerede brukt og er sendt til 

Genchi, og har blitt til sanitæranlegg i barnehjemmet. 

 

Kontaktpersoner i distrikt 2290 er: 

Distriktsguvernør 2017-2018 Erik Gran, Tønsberg RK 

Assisterende guvernør for område 5 (hvor vi hører til)  er Berit Reppesgård, Sandefjord øst RK 

 

14. Vennskaps klubb 

Vi har en vennskaps klubb i Danmark, Frederikshavn Rotary Klubb. Vi har hatt gjensidige besøk 

hos hverandre flere ganger. Kontakten har imidlertid ligget i ro de siste årene, bl.a. etter at den 

direkte fergeforbindelsen fra Larvik ble flyttet fra Frederikshavn til Hirtshals. 

 

15. Ungdomsutveksling 

Camilla Warholm er klubbens kontakt for ungdomsutveksling. Service/Prosjekt og TRF-komiteen 

er sterkt engasjert i dette arbeidet. 

 

Vi har et samarbeide med Larvik øst, Stavern RK om å motta en utvekslingsstudent hvert år i vårt 
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distrikt. Samtidig sender vi sammen ut en student i verden. Organiseringen går på omgang, men alle 

klubbene deltar årlig i finansieringen. I 2017-2018 har Stavern ansvaret og i 2018 – 2019 er det vår 

klubb som er ansvarlig. 2019 – 2020 er det Larvik øst. Vi samarbeider med Thor Heyerdahl vgs, om 

undervisningsplass for de som kommer, og skolen er behjelpelig med å ta ut kandidater til å reise ut 

for et skoleår. 

 

Vi må skaffe vertskapsfamilier for de som skal være her fra august til juni neste år. Vanligvis deles 

skoleåret i 3, og vi trenger like mange vertskapsfamilier. Det er ønskelig at det er ungdom i omtrent 

samme alder i vertskapsfamiliene.   

  

Det er inngått en gjensidig avtale som regulerer dette mellom  de 3klubbene . 

 

16. Ukeleir for ungdom – camps. 

Camps for ungdom fra utlandet, organiseres av Distrikt 2290 i samarbeid med klubbene. Dette er 

ukesopphold i sommerferien som skifter mellom forskjellige steder/klubber. Følgende er planlagt: 

2018    Grimstad – Notodden – Sem 

2019    Kristiansand – Ulefoss – Stokke 

2020    Færder – Bø – Farsund 

 

Den først nevnte klubben i gruppa, har koordineringsansvaret. 

 

17. Besøk i andre Rotaryklubber. 

Som Rotarymedlem har du adgang til alle Rotaryklubber i verden. Hvis du ønsker å besøke en 

annen klubb, f.eks. på en utlandsreise, så ta kontakt med sekretæren vår før du reiser. Da kan du få 

med deg klubbens vimpel, som du overleverer til klubben du besøker som en gest. Som regel vil du 

få med en vimpel tilbake fra klubben du besøkte. Denne overleverer du til vår president når du er 

tilbake hos oss. Vimpelen går inn i klubbens samling av vimpler som Klubbadministrasjons-

komiteen tar vare på. Du vil også få med deg et bevis på fremmøte i den klubben du besøkte. Det 

skal overleveres samtidig. Ha på deg Rotarynåla og ha med medlemskortet ved besøk. 

 

Klubbenes adresse, møtedato  finner du på nettet ved å bruke Club finder. Du vil bli presentert i den 

klubben du besøker, og vær forberedt på at du kanskje må si noen ord om deg selv og vår klubb. 

 

Det er givende å besøke andre klubber. 

 

 

 

 

 

 

18. Slik gjør vi det i vår klubb - rutiner 

 

18.1 Presidentkjedet, møteklokka og klubba 

Presidentkjedet i klubben, er i bruk på alle vanlige møter og i eventuell representasjon i Rotary-

sammenheng. Det er i sølv og består av klubbens symbol, og en lenke for hvert rotary - år, hvor 

årets president har fått inngravert sitt navn. Gullsmed Felumb holder kjedet vedlike, og sørger for 

nye lenker på bestilling. Presidenten sørger for å holde dette i orden sammen med 

Administrasjonskomiteen. Presidenten bærer kjedet under møtet. 

 

Møteklokka brukes ved åpning og avslutning av møtet. Presidenten slår et slag med møteklubba på 

klokka, for å markere møtestart og møteslutt. Administrasjonskomiteen sørger for at dette og øvrige 
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ting som gjesteprotokoll, frammøtebevis osv. foreligger i klubbmøtene. Gjester fører sitt navntrekk i 

gjesteprotokollen. 

 

18.2  Klubbmøtene 

Kaffen er klar fra kl.18. Det er fint om du kommer i god tid og får med deg muligheten til en prat 

med andre medlemmer og eventuelle gjester. Det er også fint om du varierer litt med hvor du setter 

deg i møtesalen. Da vil du lettere bli kjent med andre medlemmer. Vær aktiv og benytt muligheter 

til å delta i debatter og spørsmål og svar til foredragsholdere. 

 

Før møtet starter kjøres en fotodokumentasjon og kort presentasjon av klubbens medlemmer. Et 

nyttig hjelpemiddel for å bli bedre kjent med hverandre. Møtet starter presis kl.1830 og avsluttes 

kl.1930. Presidenten leder møtet. Ved forfall trer innkommende president inn i møtelederrollen. 

 

Vanligvis består et møte av følgende elementer: 

Presidentens velkomst.   

Gjester og eventuell foredragsholder presenteres. 

Rotarystoff – aktuelle saker fra Presidenten. 

Merkedager – bl.a. jubilerende medlemmer. 

Eventuell «3-minutter» 

Foredrag om et aktuelt tema, med spørsmål og svar. 

Møtet avsluttes. 

 

 

18.3  Opptak av nye medlemmer 

Nå vi tar opp nye medlemmer, så gjøres dette vanligvis i et ordinært møte. Er det flere reflektanter i 

klubben samtidig, prøver vi å få til et samlet opptak. Seremonien er enkel og ledes av presidenten. 

 

Alle klubbmedlemmer reiser seg og de nye medlemmene kalles frem til presidenten, sammen med 

sine oppnevnte faddere. Presidenten leser Rotarys motto og vår klubbs lokale formål. Deretter 4 – 

spørsmåls prøven og avslutter med å spørre om reflektantene ønsker å bli medlem på dette 

grunnlaget. Ved et ja til dette, festes Rotary-merket  på medlemmet og det utdeles medlemsbevis og 

medlemmet ønskes velkommen i klubben av presidenten. Seremonien er slutt og alle setter seg. 

 

Alle nye medlemmer får oppnevnt en fadder blant klubbens medlemmer. Fadderens oppgave er å 

være en personlig støtte for det nye medlemmet. Fadderen skal se til at det nye medlemmet finner 

seg tilrette og trives i klubben. Dette gjøres bl.a. ved å svare på spørsmål om Rotary som det nye 

medlemmet lurer på. Fadderen bør følge opp det nye medlemmet i det første medlemsåret, til 

medlemmet er trygg i klubben og kjent med hovedtrekkene i Rotary og i vår klubb. 

 

Å være fadder er en viktig klubboppgave som er av stor betydning for klubbens liv, og for styrket 

rekruttering og trivsel i klubben. 

 

Alle nye medlemmer skal tilbys opplæring om Rotarys virksomhet, organisasjon og klubbens 

håndbok og vedtekter. 

 

Alle nye medlemmer innplasseres i en av klubbens komiteer. Det vil være mest hensiktsmessig at 

det nye medlemmet, innplasseres i samme komite som fadderen, i sitt første medlemsår.  

Komitelederen skal sørge for at det nye medlemmet blir satt inn i komiteens oppgaver og virkemåte. 

 

En tid etter opptak skal alle nye medlemmer holder et ego-foredrag i et klubbmøte. Der presenterer 

det nye medlemmet seg selv og sitt yrke, overfor de andre klubbmedlemmene. Hensikten er å gjøre 
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de andre medlemmene kjent med ens bakgrunn, utdanning, sivilstatus, interesser og yrkesmessige 

forhold. I klubben har vi også senior ego-foredrag, hvor  seniormedlemmer  gjentar sine ego-

foredrag og ajourfører dette, slik at nye medlemmer blir kjent med klubbens eldre medlemmer. 

Det er programkomiteen som fastsetter dato for ego-foredragene. 

 

18.4  Når medlemmer fyller runde år 

Vi markerer jubileer med en hilsningsadresse til den aktuelle jubilant. Vi starter på 50 år og 

markerer ved 60, 70, 75 og 80 år. Etter dette hvert 5. år.  Markeringen skjer på nærmeste klubbmøte 

og adressen overleveres jubilanten av Presidenten. 

 

I adressen skriver medlemmene sitt navntrekk og samtidig gis det et beløp, vanligvis 20 – 100 kr.  

Den summen som kommer inn, blir overlevert til kassereren, og pengene brukes til de prosjekter vi 

er engasjert i :  Rotary Foundation, Shelterbox eller Genchi barnehjem eller annet aktuelt prosjekt. 

Jubilanten får hilsningsadressen og gleden av at vedkommendes jubileum blir til en pengegave til et 

godt formål. Jubilanten kan gi uttrykk for hvilket av formålene pengene bør gå til. 

 

18.5  Vinlotteri 

Av og til samler vi inn penger gjennom et vinlotteri, som vi varsles om i møteinnkalling på mail. 

Pengene går til de prosjekter som vi til enhver tid har gående i klubbens regi. 

 

18.6 Paul Harris Fellow 

Paul Harris Fellow, er en utmerkelse som klubben kan dele ut til særlig fortjente medlemmer, eller 

til andre i lokalsamfunnet som vi ønsker å hedre for sin innsats. Ordningen bærer navnet til stifteren 

av Rotary. Klubben opptjener poeng ut fra sine donasjoner til Rotary Foundation som vi årlig sender 

penger til, som en del av medlemskaps-avgiften, kontingenten. Vi kan også gjøre ekstraordinære 

donasjoner, noe vi har gjort bl.a. til Polio Plus-kampanjen. Ut fra de poeng vi har opptjent, kan vi 

tildele PHF. Klubben har en del poeng tilgode for fremtidige utdelinger. Den som tildeles PHF får et 

egen medalje, nål og diplom ved overrekkelsen. Dette må bestilles i god tid gjennom 

distriktsorganisasjonen av Styret. 

 

Det er styret i klubben som beslutter tildeling av Paul Harris Fellow. Alle Rotarymedlemmer i 

klubben kan foreslå kandidater. 

 

Kriterier for tildeling er at vedkommende person har gjort en ekstraordinær innsats for samfunnet 

eller Rotary. Ved overrekkelsen av utmerkelsen bør Presidenten orientere om hva utmerkelsen betyr, 

og bruken av denne i Rotary. Deretter fremføres begrunnelsen for at personen er tildelt utmerkelsen. 

Diplom, nål og medalje utdeles og under seremonien reiser alle tilstedeværende seg. Dersom 

vedkommende ønsker å takke for tildelingen gis det anledning til det. 

 

 

18.7 Ved aktive medlemmers sykdom 

Ved alvorlig sykdom/innleggelse på sykehus besøkes vedkommende av en representant fra klubben, 

eventuelt med en enkel blomsterhilsen (dersom dette er tillatt, ikke alle sykehus ønsker dette). 

 

18.8 Ved aktivt medlems bortgang 

Ved aktivt medlems død, markerer Presidenten dette på det påfølgende klubbmøte, med minneord 

om den avdøde, og hva vedkommende har betydd for klubben. Deretter 1 minutts stillhet, til ære for 

den avdøde. 

 

Klubben sender bårebukett til begravelsen, og de av medlemmene som ønsker å vise sin deltagelse 

gjør dette ved å møte frem i begravelsesseremonien. Det er ønskelig at Presidenten deltar. 
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Begravelsen er først og fremst de etterlattes seremoni. 

 

Dersom et tidligere medlem dør, og nylig har meldt seg ut, siden vedkommende ikke har kunnet 

møte i klubbmøtene, bør dette betraktes som om et aktivt medlem dør. 

 

18.9 Utmelding 

Utmelding fra klubben bør skje skriftlig og gjerne være begrunnet. Presidenten bekrefter skriftlig 

tilbake. 

  


