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 Guvernørens  månedsbrev  

   nr. 7, januar 2013 

 

Kjære Rotaryvenner!   

 

Først – et riktig godt nytt år til dere alle! Håper dere har hatt en 

fredelig og god jul, og har fått en god start på det nye året!  

Vi går mot lysere tider, - sola har snudd, og dagene blir lengre! 

 

Nå er det igjen ”business as usual”, også i Rotarysammenheng.  

Jeg gleder meg til å fortsette det gode samarbeidet med dere!        

Vi er halvveis i Rotaryåret! Tida går veldig fort! Sammen skal vi bruke 

dette halvåret til å realisere de mål og planer som er lagt for 

klubbene og Distriktet i Rotaryåret 2012-13.  

 

Hensikten med Guvernørens månedsbrev 

Under klubbesøkene ble jeg kjent med at det var ulik forståelse av 

hensikten med guvernørens månedsbrev til klubbene, og ulike måter 

de ble brukt på. Iht. RI’s lover er Guvernøren forpliktet til å sende ut 

månedsbrevene. Uavhengig av dette, er brevene den eneste arenaen 

guvernøren har mht. å kunne nå ut til alle klubbene med viktig infor-

masjon, nyheter og andre rotaryanliggender, utenom klubbesøkene. 

Månedsbrevene sendes til klubbens president og sekretær, og er bl.a. 

ment å skulle gi stoff for videreformidling til medlemmene i klubb-

møter. Mange klubber er flinke til å ta opp Rotary-emner på møtene 

jevnlig, mens andre strever med å finne stoff. Månedsbrevene tar opp 

ulike temaer, og kan brukes til dette, f.eks ved at presidenten orient-

erer om ett eller flere tema under sin innledning på klubb-møtene. I 

noen klubber sender også sekretæren ut månedsbrevene til alle 

medlemmene på e-post til orientering for medlemmene.  

Januar er måneden for økt kunnskap om Rotary, og i dette måneds-

brevet finner dere temaer med henblikk på det. Det er viktig at 

klubb-medlemmene får økt sin kunnskap om Rotary, og at de kan være 

oppdatert mht. hva som skjer, også utenfor egen klubb. På den måten 

blir de også bedre ambassadører for Rotary.  

 

SAR (Semi Annual Report”) - påminnelse 

På bakgrunn av at noen av våre klubber var for sent ute i fjoråret, 

minner jeg om halvårsinnbetalingen til Rotary International for 

inneværende halvår, dvs. pr. 1.januar. Klubber som ikke betaler i hht. 

reglene, risikerer å bli slettet hos RI. Foreta derfor en sjekk med 
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 kasserer om klubben er ajour med SAR. Klubbene får en ”regning” fra RI som viser beløpet 

 som skal betales inn.  Når kravet er kommet, er det om å gjøre å få det ordnet raskt. 

 Det er også lurt å sørge for at opplysningene på Medlemsnett oppdateres jevnlig, slik at 

 klubbens medlemstall er korrekte. Det kan mange klubber spare penger på. SAR for dette 

 halvåret, vil være basert på klubbens innrapporterte medlemstall pr. 31.12.12. 

  

 Polio Plus – angrep på helsepersonell i Pakistan, m.m. 

 Under mine klubbesøk i høst, fortalte jeg i foredraget mitt litt om vanskeligheter som 

 vaksinasjonsprogrammet mot Polio har støtt på i Pakistan og Afghanistan. Rett før jul fikk vi 

 et tragisk eksempel på dette. Flere av dere så sikkert oppslagene i bl.a. Dagsrevyen om at 

     flere helsearbeidere var blitt skutt og drept under sitt arbeid  

     med vaksinasjonen av barn mot Polio i Pakistan. De drepte var 

     representanter for samarbeidsprosjektet CPEI* som også  

     Rotary er en del av. Vedlagt finner dere RI’s offisielle   

     fordømmelse av angrepet.  
     

     * CPEI = Global Polio Eradication Initiative, som inkluderer Rotary 
 International, UNICEF, The U.S. Centers of Disease Control and Prevention, The Bill & Melinda Gates 

 Foundation og regjeringer i mange land. (bl.a. Norge). Initiativet støttes også av mange andre. 

  

 For de av dere som ønsker å vite mer om Rotary og Polio Plus, slå opp på flg. side på Internet 

 http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/Polio/Pages/ridefault.aspx og se videoen fra 

 foredrag om Polio Plus på RI Convention i Bangkok i mai 2012. Denne kan f.eks. også vises på 

 et klubbmøte. På TRF’s hjemmeside, opplyses det at 99 % av verden nå er fri for epidemisk 

 Polio, men at jobben fortsatt ikke er over. F.eks. setter angrepet i Pakistan vaksinasjons- 

 kampanjen der ”på vent” på ubestemt tid; noe som kan få dramatiske følger for tusener av 

 barn. 

 

 Rotary og FN – ”Rotary-UN Day” 

  

    
  

 Under klubbesøkene snakket jeg også om det nære forholdet mellom FN og RI, og at det 

 årlig arrangeres et felles møte mellom de to store organisasjonene. I 2012 fant det årlige 

 møtet  sted den 3. november. Temaet var knyttet til måter å fremme global fred på. Vedlagt 

 dette brevet, finner dere momenter fra møtet. 

 Vil dere vite mer om Rotary’s samarbeidspartnere, slå opp på linken nedenfor. 

 
http://www.rotary.org/en/aboutus/rotaryinternational/whoweworkwith/pages/representativenetwork.aspx 

 

http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/Polio/Pages/ridefault.aspx
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_the_United_Nations.svg
http://www.rotary.org/en/aboutus/rotaryinternational/whoweworkwith/pages/representativenetwork.aspx
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    Januar – måneden for økt kunnskap om Rotary - tips    

    For de av dere som er nysgjerrige mht. hva som foregår i Rotary på  

    internasjonalt plan, vil jeg tipse om Rotary Media Center. Trykk på  

    linken http://rotary.synapticdigital.com/. Her finner dere i menyen på 

     høyre side ”Latest stories”, som kan være interessante mht. å formidle

    Rotarystoff til klubb-medlemmene. 

 På nettsiden nedenfor finner dere omtale av hva RI kaller ”Top Rotary stories of the year”,

 en oppsummering av de viktigste Rotary-begivenheter i kalenderåret 2012. 

 http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/121221_news_top5.aspx 

 

 

 PrePETS 2013 – Invitasjoner og program er sendt ut 

 Som presidenter i inneværende Rotaryår, har dere også et ansvar for å bistå deres 

 etterfølgere slik at de kommer godt i gang med forberedelsene for neste Rotaryår. I tillegg 

 til hjelpen fra klubbens egne krefter, har Distriktet også i år et tilbud om opplæring til de 

 innkommende klubb-tillitsvalgte. 

 For kort tid siden, sendte Distriktssekretæren ut invitasjonene fra DGE Roy Heine Olsen 

 til PrePETS 2013. Invitasjonene er adressert til innkommende presidenter, sekretærer, 

 kasserere, TRF – ansvarlige (CRFC) og sekretærer i Klubbene, og er datert 07.01.13. 

 Når TRF-ansvarlige for 2013-14 i år er invitert til egen samling samtidig, er det fordi det 

 fra 1. juli skal settes i verk nye ordninger innen The Rotary Foundation. Samtidig foregår 

 også sertifiseringen for rådgiverne i klubber som skal ha ungdomsutveksling i kommende 

 Rotaryår. Invitasjonen til disse kommer i en separat e- post fra DYEO Bente Akre.  

 Som tidligere, bekoster klubbene selv bespisning og reise for deltakerne, mens selve kurset 

 bekostes av  Distriktet. 

 Jeg ber om at dere minner om invitasjonen til PrePETS 2013 i deres respektive klubber. 

 Noen vil sikkert ha behov for å få høre litt mer om hva PrePETS går ut på, og om erfaringer 

 fra de av dere som deltok i fjor. Håper dere motiverer for deltakelse også i år! 

 

 

  Registrering av tillitsvalgte for Rotaryåret 2013-14 

I forbindelse med klargjøringen for neste Rotaryår, er det svært viktig at klubbenes 

innkommende styre og andre tillitsvalgte er på plass i god tid. Disse skal så registreres i 

Medlemsnettet. Det er den enkelte klubb som er medlem av Rotary International, og er 

ansvarlig for registreringen.  RI krever at tillitsvalgte i klubbene for kommende Rotaryår 

registreres pr. 31.12. året forut.  Pr. dato er det fortsatt flere klubber i D 2305 som ikke 

har foretatt en fullstendig registrering av sine tillitsvalgte for Rotaryåret 2013-14. Jeg ber 

dere derfor bistå med å få dette gjort så raskt som mulig. ( Husk også TRF- ansvarlig, jfr. 

punktet ovenfor) Hvis registrering ikke er foretatt, kan klubbene bl.a. miste viktig 

informasjon fra RI som sendes ut til klubbene via tillitsvalgte for de ulike Rotary – 

områdene. 

http://rotary.synapticdigital.com/
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/121221_news_top5.aspx
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 Fortsatt bistand til klubbene fra DG og Distriktet 

 Igjen takk til dere alle for at dere gjorde klubbesøkene til en så god opplevelse! Det var 

 utrolig inspirerende å få innblikk i alt det gode Rotaryarbeidet som nedlegges! Samtidig tok 

 dere godt vare på meg og min ledsager, og gjorde det trivelig for oss personlig! Bilder dukker 

 stadig opp på netthinnen til glede og motivasjon! Ikke minst takket være dere, ble 2012 for 

 meg et uforglemmelig år!  

 Selv om jeg nå er ferdig med de obligatoriske klubbesøkene, er jeg til stede for dere 

 fortsatt. Noen klubber har uttrykt ønske om bistand fra DG mht. spesielle  oppgaver, og jeg 

 stiller meg til rådighet for dere alle så langt det er mulig. Om det ikke alltid lar seg gjøre å 

 stille opp fysisk, er jeg tilgjengelig på både e-post og telefon. 

 Det samme gjelder for de øvrige medlemmene av Distriktsorganisasjonen, hver med sine 

 spesialfelter. Vi er der for dere! Bruk oss! 

 

 

 ”Peace through Service” – Fred gjennom innsats 

 Tilslutt minner jeg om vårt tema for Rotaryåret 2012-13, og håper alle klubbene har hatt 

 dette som hovedtema på ett eller flere klubbmøter før Rotaryåret avsluttes 30. juni. Noen 

 klubber har kanskje også gjort noe mer ut av årets tema. I så fall blir jeg glad for å få 

 tilbakemelding om det, slik at ideene kan deles og inspirere andre.  

 Sitatet fra Paul Harris nedenfor, er ved inngangen til 2013 dessverre fremdeles like aktuelt: 

 ”The way to war is a well-paved highway,  and the way to peace is still a wilderness.”  

    

 Men vi må aldri gi opp håpet om fred, og troen på at det nytter å arbeide for fredens sak! 

 Jeg avslutter derfor januarbrevet med oppfordringen fra RI’s Convention 2012 i Bangkok: 

 

     

     
 

  

 Lykke til med Rotary-innsatsen i det nye året! 

 

 Hilsen 

 DG Margit 
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