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DG’s hjørne – Baard Lund 

Guvernørens månedsbrev nr. 5 for januar 2020 

Guvernørens årshjul våren 2020 

Guvernørens klubb; Nordstrand Rotaryklubb flyller 
60 år i år 
 

DGE’s hjørne - Inger Marie Schytte Blix 
I neste informasjonsbrev vil dere bli bedre kjent med 
innkommende distriktguvernør 2020-2021, Inger 
Marie Schytte-Blix. I mellomtiden kan dere lese mer 
på hennes LinkedIn-side. 
 

 

Prosjekt i regi av distrikt 2310 
Guvernøren har tatt initiativ til at det skal igangsettes et 
distriktprosjekt. Det er innkalt til distriktrådsmøte den 29. ja-
nuar på Ullevål stadion for planlegging av prosjektet. Mer om 
dette kommer i neste informasjonsbrev. 

Velkommen til PETS 14. og 15. mars 2020 
Hovedmålsettingen med seminaret er å sikre at innkom-
mende presidenter, klubbsekretærer og klubbkasserere får 
opplæring og innføring i Rotary’s mål, forventninger og sys-
temer slik at den enkelte kan videreføre effektiv ledelse og 
drift av egen klubb. 

 
  

Vi presenterer klubbenes prosjekter  
Presentasjon av klubbprosjekter på distriktets nettside.  
Har din klubb presentert en aktivitet eller et prosjekt på sin 
nettside eller Facebook-side, send lenken til Web-ansvalig ir-
melinkr(a)gmail.com – send med en kort presentasjonstekst 
som vi kan publisere sammen med lenken.  
 

Invitasjon til samarbeidsprosjekt 
Sandvika Rotary og Mjøndalen Rotary inviterer andre klub-
ber i Distrikt 2310 til å delta i to prosjekter i Syria:  
- Et for å bygge skole og et for å skaffe skolemateriell,  

Alle bidrag – små og store – er velkomne! Les mer her: 
http://d2310.rotary.no/no/prosjekt-da-klokka-klang-2 

  

Informasjonsbrev fra Rotary International 
Rotary Leader – bare et klikk for å bli abonnent.   

Flere nyhets- og informasjonsbrev finner du på  
My Rotary news-media/newsletters 

Kristiania Rotaract klubb 
Chartermøte er mandag 20. januar.  

Kristiania Rotaractklubb - Rotaract i Norge,  
Vi gratulerer.  
 

  

Ledige verv: 
To ledige verv med søknadsfrist 1. februar 2020. 
- Poliokoordinator (distrikt 2310) – ledig fra 1. juli 2020 
- Korrespondent i ungdomsutvekslingen for Afrika, Asia, Eu-

ropa og Oseania (Norfo) – ledig fra 1. juli 2020. 
 

Profilering av din Rotaryklubb 
For en del klubber kan det være interessant å bruke visitt-
kort. Skal dere lage slike så må dere følge den malen som 
ligger "Brand Center" på My Rotary – les mer om hvordan 
dere kan utforme og lage visittkort eller utforme profile-
ringsmateriell  
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