
Vervet som MDYEO i Norfo skal besettes 

for perioden 1/7-17 – 30/6-2020 

MDYEO (Multi District Youth Exchange Offiser) er ansvarlig for at ungdomsutvekslinga i Norge 

foregår i h t Håndbok for ungdomsutveksling og at Norfos ungdomsutvekslingskomite er 

kjent med RIs gjeldende regelverk for Rotarys ungdomsutvekslingsprogram samt sikre at de 

etterleves av komiteen. Dette innebærer bl a: 

 Formidling av kontakt mellom utvekslingsdistrikt i utlandet og Norge før, under og 

etter et utvekslingsopphold, ref. RIs til enhver tid oppdaterte oversikt over 

sertifiserte distrikter mht ungdomsutveksling. Drøfte med de enkelte distrikts DYEO 

og DGE hvilke land norske klubber skal utveksle med.  

 Inngå, følge opp og avvikle avtaler om utveksling med utenlandske multidistrikt/ 

distrikt 

 Inngåelse av reiseforsikringsavtale som tilfredsstiller Rotary International sine 

regler for outbound utvekslingsstudentene. 

 Gjennomføring av «ungdomsutvekslingsprogrammet» på den årlige 

distriktskonferansen utvekslingsstudentene i Norge deltar på. 

 Gjennomføring av årlig orienterings- og informasjonsmøte for de studenter som skal 
reise ut og deres foreldre/foresatte.   

 Planlegge og gjennomføre obligatorisk introduksjonskurs for de 
utvekslingsstudenter som kommer til Norge. 

 Forestå fakturering av gebyr og obligatorisk reiseforsikring for studenter som reiser 

ut fra Norge. 

 Anskaffe felles promoteringsmateriell for distriktene og sørge for at det er oppdatert 

til enhver tid. 

 Ajourholde hjemmesiden ungdomsutveksling.rotary.no samt bidra til at innholdet 
for ungdomsutvekslingen i Norge på rotary.no er oppdatert til enhver tid. 

 Delta på og representere Rotarys ungdomsutveksling i Norge på nasjonale møter og 

internasjonale konferanser, iht føringer fra Norfo. MDYEO deltar enten på den 

årlige EEMA-konferansen, (Europe, Eastern Mediterranian and Africa - en 

internasjonal kongress for de som arbeider med Rotarys ungdomsutveksling i vår 

region) eller på Pre – Convention. 

 

Ytterligere info kan gies av styrets leder Eiliv Todal Moe på tlf 915 36 815 

Vervet besettes for en 3-årsperiode med muligheter for forlengelse. Søknader bes sendt 

innen 1. mars 2017 til Norfos sekretær Svein Tore Stansen på epost rotary@rotary.no 

mailto:rotary@rotary.no

