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VELKOMMEN TIL MITT SISTE MÅNEDSBREV 
Denne gangen er det tid for en oppsummering av året, hva vi har fått til og hvilke mål vi ikke har 
nådd i distrikt 2310:  

• Medlemsutvikling og Klubbutvikling 

• Ungdomsarbeidet 

• Rotary Leadership Institute og annen opplæring 

• Club Visioning 

• TV-aksjonen 2020 

• Norsk Rotary Forum (NORFO) 

• Distriktskonferansen 2018 

• End Polio NOW og The Rotary Foundation 

• Reiser og besøk for en heldig distriktsguvernør 

 

MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING:  

Medlemsutviklingen i distriktet er i bedring. Vi har fortsatt en reduksjon i antall medlemmer, men 

reduksjonen er vesentlig redusert. I region 2 og 6 er det en økning i antall medlemmer, det er et 

ønske at flere regioner og klubber klarer det samme. La oss lære av hverandre. Det største blomsten 

går til Kongsberg RK som har fått seks nye medlemmer, tre kvinner og tre menn. GRATULERER TIL 

PRESIDENT INGRID & CO. 

Antall klubber står på stedet hvil. Det var et mål for meg å få til en frokostklubb på Fornebu. Vi har 

ikke lykkes med dette, men jeg tror fortsatt at en Business Breakfast Club kan være et verktøy for å 

rekruttere nye, unge og yrkesaktive medlemmer. Jeg har besøkt en slik klubb i Randers og 

medlemmene der betrakter sin klubb som det viktigste yrkesnettverket de har tilgang til.  

Medlems- og klubbutviklingskomiteen har laget gode hjelpemidler, de finner du her: 

http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/374#.XRIN79MzZBw 

Komiteen skal berømmes for sitt gode arbeid. 

 

UNGDOMSARBEIDET 

Vårt distrikt har en stor utfordring på ungdomsarbeidet. Vi burde klare å sende flere ungdommer på 

utveksling. Vi burde også klart å få etablert en Rotaract klubb. Vi er gode på Rotary Youth Leadership 

Award (RYLA).  

Ungdomsutveksling vil bli bedre i kommende år en sist år, vi har flere utreisende dette året. Dette er 

et av våre flaggskip, men vi har fortsatt store muligheter for forbedring. Det skal likevel sies – Pål 

Morten som har ansvar for ungdomsutvekslingen gjør et fantastisk arbeid. 

Rotaract er også en utfordring. Andre distrikter klarer dette, men ikke vi. La meg si med en gang. Vi 

har en ivrig gruppe i det som kan bli Kristiania Rotaract klubb. Disse får også god støtte fra Oslo Nord 

RK. Jeg heier på Roua & Co i deres bestrebelser med å få chartret klubben. 

RYLA er en vellykket satsning også i år. All honnør til klubbene Oslo Nord, Bryn og Groruddalen som 

gjennomførte en flott weekendsamling med gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  

 

 

http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/374#.XRIN79MzZBw


 
 Distriktsguvernørens siste månedsbrev – Juni 2019  

 

ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE (RLI):  

RLI er det viktigste resultatet vi har for å utvikle klubbene. Vi har, i samarbeid med distrikt 2260, 

gjennomført to kurssamlinger. Tilbakemeldingene er svært positive og vi ruller videre denne høsten. 

Jeg er selv opplært som fasilitator og gleder meg til å gjøre en innsats til høsten. 

Uten samarbeidet med D2260 hadde dette ikke vært mulig! Hurra for gode naboer! 

Webinar er en opplæringsform som har vist seg svært vellykket. Distriktstrener Tor Petter sammen 

med DICO (District Internet Communication Officer), DRFC (District Rotary Foundation Chair) og PDG 

(Past District Governor) Trygve har gjort dette mulig. Dere fortjener begge blomster og takk for 

innsatsen. 

CLUB VISIONING (CV):  

For meg var det ønske å få gjennomført en pilot med CV. Dette skulle gått av stabelen i 

vårsemesteret, men kalenderproblemer gjorde at vi ikke fikk det til. Vi tar det igjen til høsten. Vi har 

en utfordring til i denne sammenhengen; vi trenger noen som vil bruke av sin tid til å være 

fasilitatorer for gjennomføringen. Uten interesserte rotarianere så klarer vi ikke dette løftet. Kanskje 

du vet om noen i din klubb som vil være med å utvikle distriktet, klubbene og seg selv? Gi gjerne meg 

beskjed. 

TV-AKSJONEN 2020 

Vi håpet på å bli tildelt TV-aksjon 2020, men det ble med håpet. Et annet godt formål ble vinneren for 

2020. Vi har jobbet sammen med de andre norske distriktene og det vil vi 

fortsette med. Målet nå er TV-aksjon 2021. Komiteen som jobber med å få 

til dette ser du på bildet. Medlemmer er Dennis Sander og Øystein 

Mogensen fra Lørenskog RK (initiativtakerne til prosjektet), Bjørg Månum 

Andersson - sonekoordinator for End Polio Now og vår poliokoordinator, 

Gunnar Kvalsund - Norfo og Ingrid Berget - soneansvarlig for større gaver til 

Rotary. De er dedikerte og ser muligheten til å gjøre Rotary kjent i Norge og Norge kjent i Rotary. 

Lykke til med arbeidet videre. 

NORSK ROTARY FORUM (NORFO):  

Dette året har vi klart å gjennomføre vesentlige endringer i Norfo. Noe det har vært arbeidet med 

gjennom flere år, men nå har vi endelig lykkes: 

 Alle distrikter er fra i år representert i Norfos arbeidsutvalg (tidligere styre). Tidligere var det 

alltid to distrikter som ikke var representert.  

 Norfos egenkapital er redusert til et nødvendig minimum. Den første delen av reduksjonen er 

en tilbakeføring av Norfos ungdoms- og tiltaksfond. Dette er i sin helhet overført til 

distriktets Tiltaksfond (kroner 389 356,67).  

 I tillegg er kroner 483 179,- overført distriktet. Disponeringen av disse midlene vil bli avgjort 

på høstens årsmøte.  

 Vi har også redusert klubbenes kontingent til Norfo fra kr 150,- til kr 100,- pr medlem for 

kommende år. 

 Det er nedsatt en komite med representanter fra alle distrikter som i det kommende år skal 

se på kostnadsnivået i Norfo. Undertegnede skal representere distrikt 2310 i dette arbeidet. 
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DISTRIKTSKONFERANSEN 2018 

I god tradisjon gjennomførte vi distriktskonferansen i oktober 2018. Denne gangen på Klækken Hotell 

på Ringerike. Konferansen hadde tema Fred og vi hadde ca 200 deltakere fra alle distriktets klubber. 

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på foredragsholdere og underholdning.  

END POLIO NOW (EPN) OG THE ROTARY FOUNDATION (TRF) 

Vi har et stykke å gå før vi når målene til Rotarys internasjonale president Barry Rassin. I år er det til 

og med mulig at vi ikke når US$ 50 mill til EPN som utløser det dobbelte fra Bill & Melinda Gates 

Foundation. Husk at EPN kan sammenlignes med et maratonløp. Du er ikke i mål før du er i mål og vi 

er ikke i mål med å utslette polio. Statistikken forteller at det pr 19. juni var 32 nye villpoliotilfeller i 

år. 

TRF er også en utfordring. Det er kun en klubb som pr i dag (25/6) har nådd målet med USD 100,- pr 

medlem pr år. Jeg er stolt over at det er Hønefoss-Øst RK. Jeg mener fortsatt at alle rotarianere kan 

bidra med kr 100,- pr måned til TRF. I praksis er dette kr 975,- etter skattefradrag. Det vil oppfylle 

ønsket til RI Presidenten om USD 100,- pr år og samtidig vi det gi oss gode midler til nye lokale eller 

globale prosjekter i fremtiden. Du finner autogiroblanketten HER. Fyll ut blanketten og lever den i 

banken. Er du allerede blant de som gir kr 50,-? Slett den gamle avtalen og gå på en ny!  

TAKK TIL DERE SOM BLIR MED ☺ 

EN DISTRIKTSGUVERNØRS OPPLEVELSER  

Har du noen gang tenkt på muligheten til å stille som distriktsguvernør? La meg kort dra gjennom 

opplevelsene våre: 

Det startet med et Guvernor Elect Training Seminar (GETS) for hele sonen. Her treffer du 

påtroppende guvernører fra flere nasjoner i Europa og deres ledsager. For oss var dette noen gode 

arbeidsdager i Riga. Lite sightseeing, men en vesentlig utvidet vennskapskrets. Deretter var det 

International Assembly – selve guvernørskolen. For oss i San Diego, en tøff arbeidsuke, fortsatt lite 

sightseeing, men møter med kollegaer fra hele verden. Etter en arbeidsuke så lagde vi vår ferieuke i 

California, fra San Diego til San Fransisco. Før oppstart guvernøråret så var det Rotary Convention, for 

oss i Toronto. Når du har vært på en Convention forstår du at Rotary er mer enn din egen klubb. 

Gjennom høsten besøkte vi distriktskonferanser i D2260 på Jessheim, D2305 i Molde og D1450 i 

Holbæk, Danmark. 

Videre har jeg vært invitert til Sandnes Rotary Klubb D2250 for å holde foredrag og sammen med 

mine norske distriktsguvernør kollegaer møtte vi med full utrustning på møte i verdens nordligste 

Rotary klubb i Longyearbyen. 

Siste langtur, denne gang for egen regning, var til Hamburg Convention og nok en gang kunnskapen 

om hva Rotary egentlig er. Har du lyst til å reise på Convention? Neste år er det Honolulu og det 

lønner seg med Early Bird påmelding. Her finner du påmeldingen: HONOLULU. 

Flere reiser – jeg har vel ikke nevnt de beste. 52 klubber i Oslo, Bærum, Asker og hele Buskerud.  

TAKK FOR ALLE GODE OPPLEVELSER.  

TAKK FOR AT DERE TOK GODT MOT MEG.  

TAKK FOR ALT JEG HAR LÆRT.  

TAKK FOR ALLE DE FINE FOLKA JEG HAR MØTT. 

TAKK FOR ALLE DE NYE ROTARY-VENNENE JEG HAR FÅTT. 

Kjenner du noen som er egnet til å bli distriktsguvernør? Sørg for at klubben din anbefaler 

vedkommende. 

http://d2310.rotary.no/file-manager/file/2016%20-2017%20Filer/TRF%202016%20filer/TRF%20Avtalegiro%202017.pdf?context=mosdoc
http://www.riconvention.org/en/honolulu
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TIL SLUTT 

La meg få berømme Distriktsrådet. Uten dere er det ikke mulig å lykkes som distriktsguvernør.  

 Ledergruppen som samarbeider godt 

 Distriktssekretær Ingrid som alltid er beredt 

 Finanssjef Christian som har full kontroll 

 Distriktskasserer Bjørn som ble kastet inn i rollen sent og som har måtte takle jobben i en tøff 

arbeidshverdag 

 AG-ene Ola, Tore, Sven, Sverre Baard, Jorunn, Marit og Terje som har gjort en god jobb med 

sine klubber og presidenter i tett oppfølging 

 Distriktsrådet som alle har stått på for å utvikle klubbene, distriktet og Rotary videre. Jeg vil 

spesielt fremheve Trygve og Bjørg som begge har skjøttet to roller i rådet. Trygve som DICO 

og Sjef for TRF (DRFC). Bjørg som dedikert leder av Medlems- og Klubbutviklingskomiteen og 

med et hjerte som banker for Poliosaken. 

TAKK TIL TEAMET OG TUSEN TAKK FOR MEG OG AT JEG HAR FÅTT LOV TIL Å 

VÆRE DISTRIKTSGUVERNØR 2018/19 – BE THE INSPIRATION! 

JEG ØNSKER ALLE ROTARIANERE I DISTRIKT 2310 OG ALLE ANDRE SOM MOTTAR DETTE 

MÅNEDSBREVET EN RIKTIG GOD SOMMER! SAMTIDIG ØNSKER JEG BAARD LUND LYKKE TIL PÅ EN 

SPENNENDE REISE SOM DISTRIKTSGUVERNØR DET KOMMENDE ÅRET! 

 

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  

mailto:svein@rnf.no

