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GODT NYTT ÅR OG VEL GJENNOMFØRT FØRSTE HALVÅR AV ROTARYÅRET 2018-19! 
 
Dagene går fort! 
Det er mulig at det er alderen, men det kan også ha noe med aktivitet. Et halvt Rotaryår er 
unnagjort – og det har gått fort! Noe har vi fått til gjennom dette halvåret, men mye arbeid 
gjenstår for å ta distriktet og klubbene videre, til beste for medlemmene. I dette 
månedsbrevet vil jeg si litt om tilbudene og mulighetene som ligger foran oss gjennom 
våren.  
Det er nå snart et år siden Barry Rassin kunngjorde slagordet Be The Inspiration, med en logo 
som representerte solen over Bahamas, vannet som knytter oss alle sammen og 
miljøtrusselen med stigende havoverflate. For Baard Lund som er påtroppende 
Distriktsguvernør (DGE) er forberedelsene til neste Rotaryår allerede i full gang. Han og 
Marianne er i ferd med å pakke kofferten for å reise til San Diego for guvernøropplæring. På 
International Assembly vil de være sammen med alle andre guvernører fra hele den store 
Rotaryverden. God tur Baard og Marianne, dere kan glede dere. Allerede på søndag vil neste 
års logo og slagord bli kjent og vi er mange som er spente. 
 

Vårens utfordringer: 
Vi har en jobb å gjøre på medlems- og klubbutvikling og derfor har jeg lyst til å si: 

Noe om kvinner, litt om mangfold og om utfordringene med medlemsrekruttering i Rotary.  
Mangfold gjør Rotary mer levende og vil bidra til å utvikle klubber og medlemmer. Vi har behov for 
kvinner. Vi har behov for flerkulturelle. Vi har behov for ungdom. Vi har behov for å bli utfordret. 
Denne gangen vil jeg si noen få ord om kvinner i Rotary: 

- I 1987 kom kvinnene inn i Rotary.  
- I 1990 var det 20.200 kvinnelige rotarianere 
- I dag er det over 260.000 kvinner i Rotary 
- Kvinnene utgjør 22 % av Rotarys medlemmer, husk at utenfor Rotary er de ca. 50 % 
- Internasjonalt i dette Rotaryåret er 25 % av klubbpresidentene kvinner 
- Internasjonalt i Rotaryåret 2018-19 er det 21 % kvinnelige distriktsguvernører. 

 

Vi må gjenspeile samfunnet vi bor i og ta i mot det mangfoldet kvinnene gir klubbene. La meg si til 
slutt: Dette gjelder også flerkulturelle. Sammen vil kvinner, flerkulturelle og ungdom gi klubbene mer 
vitalitet, nye ideer og nye ledere. Det er en utfordring å lykkes med medlemsrekruttering, men 
rotarianere er jo vant til utfordringer! 

Vil klubben ha noen gode råd så er leder av medlemsutviklingskomiteen, Bjørg Månum Andersson, 
alltid beredt. Du treffer henne på: bjorgmanum.andersson@gmail.com  
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Rotary Leadership Institute (RLI):  
RLI ble gjennomført sist høst og vi har gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vil du delta på vårens 
samlinger så er det lurt å få sendt inn påmelding. Følger du linken her så finner du RLI brosjyren: 
Brosjyre RLI. 

Påmeldinger blir mottatt av Elsa Nysveen, District Trainer i Distrikt 2260, på e-post: 
elsa.ny@online.no 

Kursdatoer våren 2019 er:  
Lørdag 9. februar kl. 09-16  
Lørdag 30. mars kl. 09-16  
Lørdag 27. april kl. 09-16. 
 

 
Club Visioning (CV) 
(CV er omtalt på websiden: http://d2310.rotary.no/no/club-visioning#.W-A70pNKiUk ) 
 
Club Visioning er et nytt tilbud som nå er under introduksjon. Det er allerede prøvd noen 

ganger i vårt nabodistrikt D2260, mens vi i D2310 vil 
gjennomføre et pilotprogram i vinter. Deretter vil vi tilby 
CV for fullt fra Rotaryåret 2019 – 20. 
Club Visioning er en strukturert prosess som skjer i en 

enkelt klubb i løpet av en litt lang ettermiddag, gjerne ca. 4 timer. 

Gjennomføring av en Club Visioning-prosess vil gi svar på viktige utfordringer. 
Club Visioning er også en langsiktig planlegging for Rotary-klubber. Distriktet tilbyr øvede 
veiledere som kommer til klubben din og bistår medlemmene med å gjennomføre en 
prosess. Formålet er å etablere en felles forståelse for grunnlaget for klubbens eksistens, og 
hvilken retning klubben skal utvikle seg i. 

Vil du bli fasilitator for Club Visioning? 
Distriktet trenger et antall erfarne og interesserte rotarianere som fasilitatorer for 
Club Visioning. Det er en fordel med generell erfaring fra organisasjonsarbeid og ledelse. 
Fasilitatorene vil få anledning til å medvirke i workshops og strategiprosesser i klubber rundt 
i distriktet. Man får utvidet sitt nettverk, får innsikt i ulike klubber, og det er morsomt og 
spennende. 

Opplæring som fasilitator blir gitt gjennom et heldags seminar i løpet av våren 2019. Vi 
satser på å få et såpass stort korps at belastningen på den enkelte ikke skal bli stor.  
Ta gjerne kontakt gjennom din klubbs AG for å melde interesse. 

 Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til Distriktstrener Tor Petter Gulbrandsen på 
epost tpgulb@online.no 
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RYLA – har klubben meldt inn deltaker(e)? 
Bryn RK, Groruddalen RK og Oslo Nord RK har jobbet iherdig og lagt flotte planer. Fra 5. – 7. april blir 
det gode dager for RYLA-ungdommen. Komiteen er klar, foredragsholdere er klare og det er Radisson 
Hotell Alna også! Jeg gleder meg til å møte ungdommen! 
Send påmelding til: Kjartan Eide på e-post kjareide@online.no  
 

Fredsstudenter kommer til Oslo 
I slutten av januar får vi igjen besøk av et kull fredsstudenter – Rotary Peace Fellows. Per O. 
Aukner fra Eiksmarka RK har igjen lagt alt til rette for studentene. Også i år er dette en tur 
full av opplevelser. De skal besøke UD, NUPI, PRIO og Nobel Instituttet. For meg som 
distriktsguvernør er dette en av de gode og lærerike opplevelsene. 
 

Rotarys Internasjonale Sommerleirer 
Jeg mottok forleden dag e-posten nedenfor. Jeg lar den tale for seg selv: 

Hei alle Rotarianere! 
Jeg vil minne dere på at NÅ er det på tide å begynne å finne norsk ungdom som ønsker å reise på 
Rotarys internasjonale sommerleirer! Mer enn 70 leire/camper i forskjellige land kommer det tilbud 
om i løpet av de kommende tre månedene!  
Følgende er viktig: 

• Søknad lages ferdig når som helst og uavhengig av tilbudene av sommercamper. Det skal ikke 
stå i søknaden hvilken camp ungdommen vil reise på.  

• Søknadsskjema, som er en skrivbar PDF-fil, finnes ved å trykke HER! 
• Søknaden fylles ut elektronisk og komplett med håndskrevne underskrifter av ungdommen, 

foreldre (under 18 år), president og sekretær i klubb og DYEO Pål Morten Skollerud. Det er 
søkeren, med hjelp fra klubben som har ansvar for å få dette på plass. 

• Når søknaden er komplett, sendes den elektronisk til meg, og jeg har den «på lager». 
• Når sommerleirene blir annonsert (på web-siden over), og ungdommen har funnet én eller 

flere leirer han/hun ønsker å delta på, sender han/hun en epost til meg. Da sender jeg inn 
søknaden. 

• Plass på en sommerleir gis etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Jeg får ikke reservert en 
plass før søknaden er ferdig! Derfor er det viktig at jeg har søknadene her i god tid. 

Tilbudet om sommerleirer kommer i starten av året, og de legges ut på www.rotary.no umiddelbart. 
Klikk på nummeret på leiren i venstre kolonne for å få opp invitasjonen.  
Å sende ut en ungdom koster ikke klubben noe, og dette er et fantastisk tilbud som Rotary har til 
ungdommen! Det kan også gi nye Rotarymedlemmer i form av foreldre og ungdommene selv! 

Med vennlig hilsen 
Multi District Youth Exchange Short Term Coordinator Norway 
Inger Marie Seth 
+47 95053060 
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Jobber i Norfo: 
På distriktets hjemmeside vil du nå finne spennende muligheter til personlig utvikling og til å delta 
aktivt i Rotarys utvikling. 

Du finner utlysningene HER 
 

Var du på Distriktskonferansen og hørte Løvlie fortelle om 
Hannes Shelter? 
Olav og Kirsten Løvlie fortalte også om Impande som er deres 
nære samarbeidspartner. Har du anledning 5. februar så 
anbefaler jeg gjerne denne konsertopplevelsen: 

Impandes Jubileumskonsert arrangeres tirsdag 5. februar kl 
19:00 i Oslo Handelsgyms Aula. Hit kommer gode 
underholdere som vil være med på å gjøre dette til en god 
fest! 

For voksne er prisen kr 275,-, for barn og studenter koster 
det kr 100,-. 

LØP OG KJØP! 

 

Klubbesøkene fortsetter!  
46 klubber besøkt høsten 2018, seks klubber gjenstår.  
Møteplanen finner du her: KLIKK HER! 
 

Distriktshåndboken 2018/19 
Distriktets håndbok er på nytt ajourført. Vi anbefaler at du følger opp denne jevnlig. Her vil 
du finne nyttig informasjon. 
Distriktshåndboken finner du HER! 
 

Klubbpresidenter og klubbsekretærer – oppdatering av innkommende klubboffiserer! 
Husket du at 31. desember 2018 r siste dag for innmelding av klubbens ledere for neste 
Rotaryår. Innmeldingene skal gjøres på Medlemsnett.  

 

 

 

 



 
 Guvernørens månedsbrev – Januar 2019  

 
Til slutt 
Vi er nå halvveis i Rotaryåret. Det er nå vi må trekke i trådene for å nå de målene vi har satt 
for året. Har vi forsetter for det nye året så er det viktig å ta tak i disse nå. Jeg har vært 
gjennom en interessant, lærerik og morsom høst. Jeg har lært mye om Rotary i denne tiden 
og mer skal oppleves og læres i det halvåret vi har foran oss. 

Jeg ser fram til en vår med nye aktiviteter hvor jeg igjen skal møte venner i Rotary som jeg 
ikke har møtt tidligere.  
 

Godt Nytt År! 
 
Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 404 00 934 
eller svein@rnf.no.  

Rotaryhilsen fra  

Svein Eystein  


