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Kjære alle Rotary venner i 2310! 

Det har vært et aktivt og spennende halvår med mange gode besøk i klubbene, og jeg ser 
frem til flere gode besøk i tiden som kommer.  

Dette halvåret blir spennende med mange aktiviteter: 

- Kristiania Rotaract-klubb chartres den 20. januar. Det viser at Rotary også er for de 
unge, og vi ønsker at det tar initiativ til flere Rotaract-klubber både i vårt distrikt, men 
også i de andre distriktene.  

- Vi er i ferd med å etablere et distriktprosjekt. Planlegging starter på distriktsrådsmøtet 
den 29. januar på Ullevål.  

- Vi arbeider videre med å få på plass en bedre kommunikasjonsløsning og i det ligger 
også en arkivløsning som gir bedre samhandling.  

- Vi har som mål å effektivisere og forenkle, ikke minst ved å gjøre styrende 
dokumenter tilgjengelig, samt presentere eksempler på hvordan klubbene kan 
arbeide effektivt. 

- Sørge for at klubbene får nødvendig kompetanse på vedlikehold av nettsider og på 
sosiale medier – samt forstå verdien av å bruke slike medier. 

Klubbene må fortsatt vektlegge å: 

• rekruttere  

• spre budskapet om Rotary og hva Rotary står for lokalt og i sosiale medier 

• gjøre Rotarys Brand kjent både lokalt og nasjonalt, også gjennom involvering 

• starte lokale klubbprosjekter, og samarbeide med flere klubber om prosjekter 

• etablere flere Rotaract klubber / satellitt klubber 

• støtte klubber som sliter med for få medlemmer 

Skal vi være i kontakt med den verden vi lever i må vi arbeide med fornying og slik tørre å 
utfordre oss selv. Klarer vi å sette i gang prosjekter som gir tilbake til lokalsamfunnet, og som 
kan aktivisere ut over klubben og klubbens medlemmer, vil vi gjøre oss mer kjent lokalt og vi 
vil gjøre oss interessant for mulige nye medlemmer.  

Skal vi lykkes i å kommunisere vårt budskap må det gjøres gjennom gode og enkle 
kommunikasjonsplaner både for distriktet og klubbene slik at vi promoterer oss og våre 
prosjekter og aktiviteter eksternt – da blir andre kjent med hva vi er og står for, noe som kan 
gjøre det lettere å tiltrekke oss nye medlemmer. 

  

Godt nytt år! 
  
På vegne av oss alle i distriktsstaben 

Baard 
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