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Guvernørens hjørne 
Oppsummerer sine to første 
måneder og planer 
fremover. 
Les mer i guvernørbrevet på 
distriktets nettside. 
Les mer om guvernøren her. 

 

Guvernørens aktivitetskalender 2019-20 
Oppdateres løpende på distriktets nettside.   
 
Se Distriktets organisasjonskart her. 
 

Kontaktinformasjon til distriktsråd, stab og 

komiteledere finner dere her. 
 

  

Innsending av saker til årsmøtet 
Fristen er fredag 27. september 
Les mer her. 

Distriktskonferansen er 2. november 2019 
På Ullevål stadion. Sett av dagen, og følg med 
på distriktets nettside for mer informasjon.  
 

  

Presidentsamlingen den 14, august 
En vellykket presidentsamling på Meet Ullevål  
Referatet fra og presentasjonen om AG-rollen  
finner dere på distriktets nettside 
 

Diverse informasjon om distriktet: 
Bli kjent med de 6 AG’ene 
Klubbene i distriktet  
Distrikthåndboken 2019-20 
 

 

Rotary Club Central (RCC)  
Et viktig verktøy for å registrere planer og mål 
for klubbene. Informasjonen er viktig for 
klubbens interne styring, for guvernør og 
distriktledelse – ikke minst i forbindelse med 
guvernørens klubbesøk. 
Les mer på distriktets nettside. 
 

Profileringsmateriell for utlån eller kjøp 
Klubbene kan låne diverse materiell til bruk på 
stands, spesielle møter og konferanser;  

• rollups, bannere, vester, markedstelt og 
sveletakke (og førsteklasses svelerøre). 

Se distriktets nettside for mer informasjon 
 

  

Rotary's offisielle logo 
er Rotarys signatur, og 
er med å sette Rotarys 
identitet.  
Klubbene kan ikke bruke de gamle Rotary 
symbolene lengre. De må erstattes med det nye. 

 
http://d2310.rotary.no/no/profilering-av-rotary  

Brand Center 
I Brand Center finner du det du trenger for å 
presentere og promotere din klubb i tråd med 
de nye profilene. Profiler Rotary og din klubb 
på en god, riktig og enhetlig måte og bring 
engasjement inn i klubben. Les mer på 
distriktets nettside.  
Brand Center - People of action kampanjen 
 

  

Polio-dagen den 24. oktober 
Gjør som Rotary-klubber over hele verden. Bruk 
Verdens Poliodag eller en dag i uke 43 til å 
markere klubbens engasjement for «En poliofri 
verden». Les mer om Polio-dagen her.  
 

Nominer den nye guvernøren for 2022-23 
Det er mange dyktige medlemmer i klubbene 
som vil kunne gjøre en god jobb som guvernør, 
nå gjelder det å få disse frem. 
Les mer om nominasjonen her.  
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