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Sluttrapport for RMP 4 fra Rotary Mentor Program – RMP 2013 -2015 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg Rotary, Riga Hansa Rotary og Riga Tekniske 

Høyskole(RTU). Prosjektet ble startet i 2010 på initiativ fra Kongsberg Rotary. Prosjektet er en 

videreføring av Rotary Coaching Exchange programmet fra 2006-2009 som også ble initiert av 

Kongsberg Rotary. 

 

Formålet med RMP er å bruke rotarianeres yrkeskompetanse til å hjelpe unge grundere med 

oppstart av nye bedrifter i Baltikum. Prosjektet er beskrevet i detalj i søknader, artikkel i Rotary 

Norden, lokal avis og ikke minst flere presentasjoner for alle medlemmene i Kongsberg Rotary klubb. 

Tildelte midler blir brukt på reise på billigste måte og utgifter til mat blir dekket av medlemmene selv. 

Det blir til hver samling stort sett prioritert en arbeidsdag og en lørdag. Prosessen som ble utviklet 

tidlig i 2013 med stort fokus på å definere utfordringer, sette mål og klare aksjoner har blitt 

videreført med suksess. 

2013 – Samling 30 november 
I rapporten for 2013 ble det skrevet at det ble planlagt med en samling 30 november. Denne ble 

gjennomført og med støtte fra et medlem fra Kongsberg Rotary og 4 medlemmer fra Riga Hansa 

Rotary. Til denne samlingen har vi utgiftsført kr 2875 ,- 

 

2014 – Samling 5. April 2014 
Dette var den siste samlingen for årets studenter. Alle studentene gjorde sin sluttpresentasjon for 

året. Det ble presentert totalt 6 presentasjon hvor 4 hadde produkter som genererte inntekter et 

som hadde produktet klart for salg og et som kun hadde beskrevet produktet. Ideene inkluderer 

blant annet 3D printer, SW konsulent firma, pedagogisk leker for barnehage og applikasjoner for 

sosiale media.  RTU organiserte lunsj som avslutning for både studenter og Rotary medlemmer. 

På sluttevalueringen ble både RTU og Mentorene fremhevet som viktige bidragsytere for deres 

suksess og fremdrift. Kongsberg stilte med 2 representanter på denne samlingen og har utgiftsført kr 

6341- 
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Under evalueringen av Mentorprosessen for neste års studenter ble det besluttet at Hansa Riga 

Rotary  skulle ta over ansvaret for mentor prosessen og at Kongsberg bare skulle stille opp med 

mentorer på den første og siste samlingen.  

 

2014 – Samling 31 Mai 
Første samling med nye studenter. Studenter med 10 nye ideer presenterte. Det ble på workshopen 

jobbet med deres utfordringer og det ble laget mål og handlingsplaner til neste samling. Kongsberg 

Rotary stilte med 2 personer hvor en var med for første gang. Det ble utgiftsført kr 4566,- til denne 

samlingen. 

Kongsberg Rotary har søkt den norske ambassaden i Riga om støtte til prosjektet og midler til å 

kunne gi de beste studentene ene en belønning i form av en tur til å besøke kongsberg industrien i 3 

dager. Ambassaden synes prosjektet er viktig og har innvilget kr 8175,- for en tur som inngår i 

budsjettet for 2015. 

 

2015 – Samling 18 April 
Siste samling med studenter for året 2014 -2015.  
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Hansa Rotary klubb som nå har hovedansvaret har igjennom året fasilitert mentor programmet med 

jevnlige workshop.  

Rotary klubbene og RTU møttes dagen før for å planlegge workshop og for å utarbeider kriterier for å 

vurdere beste studentprosjekt. 

Oppsummert kriteria vi vurderte etter: 

1. Understanding the need for this product or service. 
2. Work done on market segmentation 
3. Degree of direct contact with customers 
4. Stage of development (just an idea.........prototype made.........prototype testet on a 

customer...first sale acheived) 
5. Ownership to the product concept 
6. Commitment of the team, beleif in product idea, entusiasm 
7. Team quality, team strength 
8. Network, partners, partner strategy 
9. Understanding of financial requirements 
10. Scalability of product to other market segments or new application 

 

Turen til Kongsberg har vært en viktig motivasjonsfaktor for studentene. Etter en nøye vurdering og 

diskusjon ble Green Zebra kåret til årets beste studentgruppe. 

Green zebra jobber med å lage applikasjoner for sosiale medier. De har generert nesten en halv 

million følgere for deres kunder. Green Zebra har deltatt 2 år i RMP og sier det har vært et viktig 

element i  det å starte opp en ny bedrift. Greeen zebra har i dag 3 fast ansatte og 6 deltidsansatte. 

 

 

Det ble utgiftsført kr 5051,- til denne samlingen. 
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2015 – Samling 15-17 Juni 
To studenter ble invitert til Kongsberg i Juni. Internasjonal komite satte sammen følgende program 

for dem: 

 

Studentene var svært fornøyd med oppholdet. Ble motivert, knyttet seg kontakter og fikk nye ideer 

og kundebehov. Det ble utgiftsført kr 9339,- til denne samlingen hvor storparten er finansiert av den 

norske Ambassaden i Riga. 

Vårt regnskap revideres av Widar Hvamb for Kongsberg Rotary og revidert regnskap kan oversendes 

om det skulle være behov for dette.   

RTU og Hansa Rotary klubb  i Riga ønsker Kongsberg Rotary klubb velkommen til å assistere i neste 

års RMP 5 program også . Vi håper på muligheten til å søke støtte fra distriktet til dette programmet 

også. 

 

Kongsberg 21 juni 2015 

 

Jarle Gjøsæther     Jan Morten Jørstad 

Prosjekt Koordinator    President Kongsberg Rotary 


