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Kjære alle Rotary venner i 2310! 

 
Det nærmer seg jul, og med adventstiden som betyr ventetid, er vi vel alle spente på 
om julen vil bringe det vi alltid håper på: 
  

• Fred og ro i heimen 

• At alle har det bra 

• At vi er rause med hver-
andre og viser mangfold til 
de som trenger det 

 
Samt mye annet som lyser opp i 
hverdagen, og som gjør julen til en 
tid for ettertanke og tilbakeblikk på 
det som er gjort, samt til det å se 
fremover. 
 
Vi i staben har hatt et aktivt og 
spennende halvår. Vi har som mål å effektivisere og forenkle mye av arbeidet som 
skal og må gjøres. I tillegg til at vi må være konkret med hensyn til hva som skal til for 
at vi klarer å snu skuta i tråd med våre strategiske prioriteringer: 
  

• Vi må få flere medlemmer om bord 

• Involvere flere rundt oss slik at kunnskap om hva Rotary er blir spredt ut 

• Starte nye prosjekter 

• Etablere Rotaract klubber og eventuelt nye satellitt klubber 

• Støtte de klubber som sliter med for få medlemmer 
 
Dessuten må vi tørre å utfordre oss selv slik at vi klarer å fornye oss. Det er andre 
organisasjoner som også har de samme utfordringer som det vi har, men det vi skal 
vise er våre verdier og kraften vi har som organisasjon til å «flytte fjell». Det er jeg 
trygg på vil gi oss mange nye medlemmer i årene fremover. 
  
Dette året er viktig fordi vi trenger å bygge en plattform for vår nye strategi slik at 
Inger Marie og Erik kan dra nytte av det når de tiltrer sine roller. 
  
Dette vært en kjempeartig og spennende høst for meg som guvernør, Jeg har fått 
gleden av å delta på mange klubbesøk, og jeg har fått en fantastisk mottagelse på 
alle møter med godt forberedte presidenter, styrer og komiteer. Jeg gleder meg til 
fortsettelsen. 
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Side 2 
 

I løpet av januar vil vi etablere flere prosjekter i regi av distriktet, og vi vil sørge for å 
bemanne disse på best mulig måte slik at flere klubber, enn det som er tilfelle pr. 
dags dato, kan engasjeres i fellesprosjekter. Det blir en spennende reise. Vi vil at 
dere blir med når vi lanserer dette på nyåret. 
 
Årets stab skal også Inger Maries stab med gjennomføring av hennes PETS slik at 
de som skal inn i nye roller får tid til å jobbe med program og annen organisering. Vi 
ser frem til dette arbeidet for vi er sikker på at «hjulet vårt» blir litt bedre smurt i 
eikene ved at vi hjelper hverandre med å organisere det tekniske som kreves for 
gjennomføringen av et slik arrangement,  
  
Så vil jeg på vegne av staben og alle som er med i distriktsrådet ønske alle 
medlemmer, klubber og familier en 
 
 

RIKTIG GOD OG VELSIGNET JULEHØYTID 

OG ET FANTASTISK GOD NYTT ÅR. 

  
Vi sees i januar! 
  
På vegne av oss alle i distriktsstaben 

Baard 

guvernør 2019-20 


