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GUVERNØRBREV NR.7 I ROTARYÅRET 2014-15
Kjære rotarianere!
Da er vi i gang med 2. del av dette rotaryåret, og vi har ønsket hverandre et
godt år! Videre i månedene fremover skal vi ytterligere realisere klubbenes mål
og aktivitetsplaner samt sørge for at RI president Gary C.K. Huangs tema og
forventninger til oss blir realisert: LIGHT UP ROTARY; - positive markeringer
utad om Rotary, medlemsutvikling (bl.a. rekruttering av nye medlemmer) samt
øke innsatsen innen humanitære prosjekter. Betydelige utfordringer, men et
budskap som jeg opplever har blitt godt mottatt av klubbene under mine
guvernørbesøk.
Innsatsen i mange klubber har imponert meg. Det er bare så synd at
omgivelsene ikke er bedre kjent med alt det positive klubbene og medlemmene
gjør. Budskapet fra RI presidenten om at vi skal bli mer synlig i lokalsamfunnet
er noe vi må jobbe med kontinuerlig. Forslag og ideer til synliggjøring må vi
dele med hverandre. Når klubbene utvikler en aktivitet eller prosjekt må det
samtidig lages en strategi for å gjøre det kjent i omgivelsene. Bruk av
lokalmedia og sosiale medier er gode virkemidler. Aktiv bruk av vår rotarylogo
utad bør oppleves som obligatorisk for hvert enkelt medlem.
I distriktet har vi vært opptatt av at klubbene skal sende inn informasjon om
sine prosjekter og aktiviteter til distriktets prosjektkomité. Det handler ikke om
overvåking fra distriktets side, men et sterkt ønske om å bidra til følgende:
 Skape en idébank som kan bidra til kunnskap om hverandres tiltak
Postadresse: Fougstadgt. 17, 0173 Oslo.

 Gi klubber ideer når de skal vurdere oppgaver de ønsker å engasjere seg i
 Skape muligheter for prosjekt/ aktivitetssamarbeide mellom flere
klubber og på tvers av distrikter.
 Bidra til å gjøre bedre kjent hva Rotary gjør i klubbene.
Vi ønsker å utarbeide en oversikt som viser hvordan prosjektene er organisert
og finansiert. Distriktet ønsker å bidra til at våre tilskuddsordninger blir
benyttet fullt ut; TRF, Distriktets Tiltaksfond og NORFOs Ungdoms- og
Tiltaksfond. Vi har også foreslått overfor NORFO å opprette en prosjektbank
over prosjekter klubber kan søke samfinansiering til. Dette vil åpne opp for mer
prosjektsamarbeid på tvers av Rotarys seks distrikter i Norge. Forslaget er godt
mottatt av de andre distriktsguvernørene og vil bli behandlet av NORFO i vår.
Distriktets prosjektbank viser ca. 50 prosjekter/ aktiviteter som pågår nå.
Samtidig vet jeg at det er flere tiltak som ikke er meldt inn (lokale og
internasjonale), men som jeg har fått presentert under mine klubbesøk.
Vi ønsker sterkt at hver klubb sjekker distriktsoversikten (WEB) og sørger for å
ajourføre denne. Vi vil også utarbeide en folder med enkel informasjon om
planlegging og gjennomføring av prosjekter/ aktiviteter. Hensikten er å hjelpe
klubber som er usikre på hvordan de skal gripe dette an. Leder av distriktets
Prosjektkomité, Thor Hægh (thorhaegh@yahoo.no) tilbyr også hjelp til klubber
som ønsker bistand fra oss.
Guvernøren får også henvendelser fra andre som ønsker å samarbeide med
Rotary om prosjekter de har etablert, men hvor det er behov for en videre
finansiering og utvikling. Jeg vil her nevne noen av disse som klubbene kan
vurdere for eventuelt å ta kontakt direkte med prosjektansvarlig:
1. Sykehusklovnene v/ norske sykehus. (Bistand ønskes for å utvide tilbudet til
syke barn under opphold ved Oslo Universitetssykehus.)
Se www.sykehusklovnene.no
2. Hannes Shelter. (Hjelp til voldsutsatte og traumatiserte kvinner og jenter i
Gcilima KwaZulu Natale, Sør Afrika). Kontakt: rolf@ro-uv.no
3. Gamalakhe Development Center og Munster Development Center.
Kontakt: k.engebu@online.no eller rolf@ro-uv.no
4 10.000 Happy Birthdays. (Forebygger bl.a. at barn dør ved fødsel ved å lære
opp jordmødre I Malawi og Zambia. Kontakt: RD 2250, oyane@rotary.no
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har tatt stilling til prosjektene, men har likevel
valgt å formidle informasjon til klubbene som ideer.
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KAN DISTRIKT 2310 BEDRE TILRETTELEGGE SOSIALE MØTEPLASSER
FOR VÅRE ROTARIANERE?

Etter å ha besøkt alle klubbene i vårt distrikt så har jeg blitt presentert for
mange hyggelige og spennende sosiale aktiviteter. Det er viktig at
klubbmedlemmene er sammen sosialt. Blant annet har jeg blitt presentert for
gjennomførte og planlagte reiser i Norge og til spennende reisemål i utlandet.
Ville det være en idé at vi går et skritt videre hvor vi aktivt lager egne
møteplasser med felles sosiale arrangementer og reiser. Målet må være å
stimulere til fellesskap og vennskap og for å ha et forum hvor medlemmer kan
utveksle ideer og skape vekst for Rotary. Klubber med en god sosial profil har
også gjerne bedre fremmøte på klubbmøtene. Mange klubber har ikke
tilrettelagt for eksempel for fellesreiser. Kan distriktet bidra til å forenkle
tilretteleggelsen av slike aktiviteter? Vi kunne for eksempel opprette en
databank/egen link på distriktets WEB-side. Her kan klubber/medlemmer finne
interessante tilbud som gir nok informasjon til ideer og kontakter som
muliggjør å lage en reise rimeligere enn å kjøpe et ferdig produkt av et
reisebyrå. Er dette av interesse kan vi vise hvordan vi kan gjøre dette i praksis.
Gunther Motzke, (AG i Region 2) og Inger Raagholdt (Akersborg RK) har sagt
seg villig til å utvikle et opplegg som kan legges til distriktets WEB. Interesse for
denne ideen kan formidles tilbake til distriktet via AGene i våre syv regioner.
Vi rotarianere er engasjerte personer som handler ansvarlig og gjør en innsats
for å løse så vel verdens mest presserende utfordringer som å vise omsorg for
mennesker I vårt nærmiljø. Det handler om hvordan vi skaper en positiv
forskjell hver dag, i hver klubb, i hvert distrikt og land hvor Rotary finnes. Det
handler om å fremme Rotarys budskap, og som kan forsterke det etiske
grunnlaget vi har forpliktet oss til.
Beste rotaryhilsen fra
Bjørg Månum Andersson
Guvernør 2014-15
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