
 

 

 

Vi roterer 
Jeg takker distriktsguvernør Wictor Sandvold og hans gode hjelpere for vel gjennomført oppdrag i samspill med 

klubbene i året som har gått! Distriktet og klubbene har hatt et godt arbeidsår i 2017 – 18 med positiv 

medlemsutvikling i flere klubber, oppstart av gode prosjekt og viktig synliggjøring av Rotary. 

Jeg berømmer også klubbene sine tillitsvalgte som i vinter/vår har deltatt på PETS på Dombås og styreseminarene i 

Ålesund og på Gjøvik. God oppslutning, stort engasjement og mye god energi. Dette lover godt for Rotaryåret i våre 50 

klubber og blant våre ca. 1750 medlemmer. Jeg ser fram til samarbeidet med klubbene i samvirke med gode 

støttespillere i distriktet. Vel møtt til samarbeid!  

 

Distriktsguvernøren 2018 - 19 
Navnet mitt er Arvid Blindheim, jeg er født i Sykkylven og bor i Vestnes. Jeg er 

chartermedlem, en av stifterne av Vestnes Rotaryklubb fra 1978 og var president i 

klubben i 1983 – 84. Jeg er gift med Anne Cathrine, og vi har tre barn og to barnebarn. 

Jeg er utdannet lærer fra Hamar Lærerskole med tilleggsutdanning i musikk og 

spesialpedagogikk og har mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing fra Høgskolen i 

Volda. Jeg har tidligere arbeidet som lærer og rektor i Vestnes kommune og er nå 

pensjonert fra stillingen som fylkeskultursjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

I distriktsorganisasjonen for Distrikt 2305 har jeg hatt en bratt læringskurve og takker for 

gode råd, velvilje og støtte fra mange. Særlig takk til Wictor Sandvold, Kari Løken, Ragnar 

Enger, Kjetil Dalheim og John Stennes. 

 

Verdenspresident Barry Rassin 

Barry Rassin kommer fra Bahamas og har vært medlem av East Nassau Rotaryklubb siden 1980. Han er master i 

business administration fra the University of Central Florida og er nylig pensjonert etter 37 år som president for Doctors 

Hospital Health System. Han har hatt en rekke verv innen 

Rotary lokalt, nasjonalt og internasjonalt, bl.a. som direktør for 

Rotary International 2006 – 08. 

Jeg møtte en utadvendt, hyggelig og engasjert Barry Rassin ved 

Rotary International Assembly i San Diego i januar. Han 

presenterte og begrunnet sitt motto Be the Inspiration: Jeg vil 

at dere Rotarianere som ønsker noe større, skal være 

inspirasjon i klubber. Dere må fremme engasjement til å gjøre 

mer, til å være mer, til å skape noe som vil leve utover hver 

enkelt av oss, sa han. Rassin understreket kraften som ligger i 

Rotarys tema. Han ba de kommende distriktsguvernørene  

D 2305 utg. 1 – juli og aug. 2018 

 



 

 

 

arbeide for en bærekraftig framtid og å inspirere Rotarianere og samfunnet som helhet. Bølgen i årets logo både binder 

oss sammen over hav, men er også en trussel mot utslettelse. Barry fra Bahamas ser denne trusselen godt – en 

øygruppe som kan bli borte hvis havet stiger. Samarbeid om bærekraftige prosjekt må få sterkt fokus over hele verden! 

 

Klubbene sine mål og planer 
De fleste klubbene har nå lagt inn sine mål og planer i Rotary Club Central i tråd med RI sine ønsker. Dette er et godt 

hjelpemiddel for klubbene over tid å følge sin egen utvikling - også over år. Vårt Distrikt 2305 har de siste årene hatt full 

oppslutning om bruk av Rotary Club Central. Dersom noen står fast, går det an å spørre tidligere tillitsvalgte i egen 

klubb eller klubbens AG om hjelp.  

 

Distriktskonferansen 2018 
Denne arrangeres på Scandic Seilet hotell i Molde 21. - 23. september. Jeg viser til innbydelse med program sendt ut til 

alle klubbene i midten av juli. Programmet finner du også på distriktets hjemmeside. Temaet for konferansen er 

identisk med Rotary sitt motto: Service above self – gagne andre. Dyktige foredragsholdere vil tilføre klubbene både 

kunnskap og inspirasjon i arbeidet med å utvikle klubben i å skape aktivitet. Meld dere på – vel møtt i Molde! 

Påmeldingsfrist 15. august! 

 

Måned for medlemskap og klubbutvikling  

August er måned for medlemskap og klubbutvikling. Per-Arne Davidson, Løten RK, leder sammen med Steinar Nistad, 

Ålesund Øst RK, arbeidet med medlemsutvikling i distriktet. Disse kan gi råd til klubber, delta aktivt i presidentforum 

om tema eller gi tips om klubber som har lykkes med klubbutvikling og som kan gi råd fra egen erfaring.  

Støtte og styrke klubbene er ett av RI sine tre strategiområder, sammen med å fokusere på og øke den humanitære 

innsatsen og å styrke Rotarys profil og omdømme i befolkningen. Det er i den enkelte klubb arbeidet må skje, og det 

krever langsiktig og systematisk arbeid. Eksterne rådgivere kan være til god støtte i klubbens utviklingsarbeid. Bruk 

august til å fokusere på; hvordan utvikle egen klubb? 

 

Distriktshåndboka 2018 – 19 
Distriktshåndboka ble presentert på PETS og hver klubb fikk tre eksemplar med hjem. Håndboka ligger også tilgjengelig 

for alle på distriktets hjemmeside og er et viktig og godt hjelpemiddel i klubbdriftens ulike spørsmål. Rådet til klubbene 

er å bruke den som et oppslagsverk og en støtte i klubbarbeidet. 

Sommerhilsen 

Arvid Blindheim 

 


