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Guvernørens brev i november 
Oppsummerer årets Distriktskonferanse, og leg-
ger vekt på at klubbene må utvide sine prosjekt-
aktiviteter gjerne gjennom samarbeid med andre 
klubber. Les guvernørens brev her.  
 

Guvernørens årshjul 2019-20 
Følg med på guvernørens mange klubbesøk 
rundt om i distriktet, og på når distriktsadmini-
strasjonen og distriktsstaben har sine møter.  
Guvernørens årshjul, finner du her  

 
 

Protokoll fra årsmøtet  
2. november 2019 – kl. 09.00 – 10.30 

Protokollen finner du her. 
 

Distriktskonferansen 2019 
Her finner du lenke til foredragene fra distrikts-
konferansen  

  

Samlet inn til TRF og Polio 
Ny rekord for innsamlede midler pr medlem.  
Les mer her. 

Delta på vårens RLI-seminar. 
Frist for påmelding til Rotary Leadership Insti-
tute våren 2020 er 10. januar 2020.  
Les mer her 
 

  

Sommercamps for ungdom 
Disse sommerleirene er et tilbud til ungdom fra 
forskjellige land. Det er Rotary som står som ar-
rangør og har ansvar for samlingene. Arrange-
res over hele verden. Å sende en ungdom til 
sommerleir koster ikke klubben noe.  
Les mer her. 

Vil din klubb delta i et samarbeid 
om å arrangere en sommercamp 
for D2310?  
Mer informasjon vil komme om dette. Kontakt 
Ungdomskomiteen ved Pål Morten Skollerud. 
pms(a)skollerud.com, eller din AG. 
 

  

Påmelding til RYLA 2020 
Arrangeres den 27- til 29. mars 2020 av Rota-
ryklubbene Bryn, Oslo Nord og Groruddalen. 
Stedet er Radisson Blu Hotel Alna, Tevling-
veien 21, 1081 Oslo. 
Temaet er: ''Ledere i fremtidens arbeidsliv''  
 

Les mer om RYLA arrangementet her.   
 

 «Rikets tilstand» – artikkel med ut-
gangspunkt i foredrag på Distriktskonfe-ransen 
av AG Torbjørn Sakseide.  
Et innlegg til diskusjon og debatt om medlems-
situasjonen i klubbene, aktivitet og utvikling.  
Les mer her 
Ta tempen på din klubb-barometeret. 
 

  

Profilering i Rotary 
Reglene for hvordan Rotary skal profileres er 
klare. I Brand Center i My Rotary finner dere 
alt dere trenger av informasjon for å profilere 
klubben på nettsider, sosiale medier, i informa-
sjonsmateriell, på brevark, til referater og pro-
tokoller, og på bannere og rollups.  
 
Les mer i Brand Center og i Rotarys profilkart  
 

Hvor finnes gratis bilder!  
Bruker dere bilder som dere henter vilkårlig 
på nett kan dere oppleve få problemer med 
opphavsrett. Her er lenke til en nettside med 
liste over nettsider hvor du kan laste ned gra-
tis bilder for privat og kommersielle formål.  
 
Siden finner du her.  
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