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 Guvernørens månedsbrev 

   Nr. 8 – feb. 2013 

 

 

 

Kjære rotaryvenner! 

 

Vi er inne i årets korteste måned, og sola stiger på himmelen! 

Varmer litt gjør den også! Morsdag, St. Valentine og Fastelavn, - 

mye å feire  

i februar! Og alle merkedagene handler om glede og forventning. I 

måneder har ”Sanitetskvinnene” bundet sine tradisjonelle ris til 

inntekt for gode formål. Om risene kan vi lese at de opprinnelig også 

symboliserte kampen mellom sommer og vinter. Sommeren hadde 

spirende kvister, vinteren isstykker til våpen. Vi vet alle hvordan 

denne kampen ender……. 

 

Rotary har bursdag! 

Februar er også måneden da Rotary har bursdag! Den 23. februar 

fyller Rotary 108 år! I år faller den på en lørdag, men verdt å 

markere på klubbenemøtene i uka forut. Nedenfor finner dere en 

link hvor dere kan hente stoff til ”bursdags – feiringen” i klubben.  

http://www.rotary.no/innhold/588/historien-om-rotary 

Her vil dere bl.a. kunne lese at vår grunnlegger, Paul Harris, tidlig 

ville at medlemmene skulle påta seg oppgaver av verdi for samfunnet. 

Han så vennskap mellom ressurs-sterke mennesker som et godt  

grunnlag for å yte service utad. Tjenesteidealet har en lang historie 

i vår organisajon, helt fra 1907. Det er også interessant å følge 

utvikl-ingen av mottoet vårt, ”Service above Self”, fra 1911 til det 

ble offiselt vedtatt på RI’s Convention i 1989.  

 

Februar – Rotarys måned for internasjonalt samarbeid 

Med ”Fred gjennom innsats” som årets gjennomgangstema, er det 

særlig viktig at vi i år minner klubbens medlemmer om Rotarys 

internasjonale innsats: Ungdomsutvikling og camps, TRF-prosjekter/  

Polio Plus, Rotary’s Peace-senter, Fellowships m.m. Mye å snakke om! 

Jeg tar opp noen av temaene nedenfor, slik at dere har noe å gå ut 

fra. Ellers finner dere mer stoff på nettsidene 

http://d2305.rotary.no/?pageid=132, 

http://www.rotary.no/innhold/230/ og 

http://www.rotary.org/en/Pages/ridefault.aspx 

 

   
  Margit Bjugstad 
  Guvernør D2305 
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PrePETS for D 2305 for Rotaryåret 2013-14 er i gang.  

Jeg har nettopp hatt gleden av å møte deler av et nytt kull av innkommende presidenter,  

   sekretærer og kasserere i vårt distrikt, - det tredje i D 2305’s  

   historie. (PrePETS Øst 09.02) Det er godt å se at vår 108 år gamle  

   organisasjon er ”still going”, og at neste Rotaryår er i gode hender!  

   Takk til dere presidenter som fulgte oppfordringen om å bidra til at  

det ble svært god oppslutning om seminaret! Nå venter vi spent på å møte innkommende  

klubb-tillitsvalgte fra region Vest på Vestnes lørdag 2. mars!  

 

Klubbenes vedtekter  

Siden forrige månedsbrev har jeg fått flere henvendelser om formaliteter rundt valg av 

klubbtillitsvalgte og årsmøter. Vedtekter er et reglement for en organisasjon /et organisa-

sjonsledd, med varige og grunnleggende bestemmelser om hvordan en skal håndtere ulike 

forhold. Rotary International har sine ”by-laws”, som vi alle som rotarianere skal etterleve.  

De fleste klubbene har også vedtekter. Har du sjekket om din klubb har vedtekter? Det er 

viktig at alle presidentene setter seg inn i disse, gjør dem kjent for styret, og etterlever  

dem. Dersom vedtektene ikke er i samsvar med dagens (eller ønskelig) praksis, bør de tas opp 

til diskusjon i klubben, med ev. forslag til endringer. Forslag til vedtektsendringer skal gjøres 

kjent for klubben i god tid og vedtas av klubbens medlemmer, ikke bare styret. 

 

For de av dere som ikke har vedtekter, anbefaler jeg at dere sørger for å få det utarbeidet. 

Fordi vi roterer så ofte som hvert år, er det viktig å ha noen basisdokumenter for styring og 

drift av klubbene. Det letter klubbledelsen i arbeidet gjennom året, samtidig som det gjør det 

lettere å overta vervene. Kontinuitet er viktig for god drift av klubbene. I den nye håndboka 

fra NORFO, ”Norsk Rotary Håndbok”, side 23-26 finnes det et eksempel som kan være til 

hjelp. Hvor omfattende din klubbs vedtekter trenger å være, vurderer dere selv. For de som 

ikke har papirutgaven av håndboka, finnes den nå også på nettet: 

http://www.rotary.no/innhold/254/ 

Forslag til vedtekter skal legges fram for og vedtas av klubbens medlemmer. 
 

RYLA  
RYLA Vest ble arrangert i Ulstein i oktober 2012, med god oppslutning og fornøyde deltakere. 

    Nå går det raskt mot et nytt RYLA – seminar; denne gangen i regi

    av Hunn/Gjøvik RK i dagene 8.-10. mars. Ansvarlig for seminaret,

    Tore Wien, melder om god påmelding, men at det fortsatt er 

    plass til noen flere unge lederemner. Har dere kandidater, send

    en e-post til Tore, torwie@hotmail.no, så  snart som mulig! 

    RYLA i D 2305 er et attrakt tilbud som årlig gir mellom 50 

og 60 ungdommer en – for mange-første innføring i ledelse. Deltakernes evalueringer ar at 

seminarene oppleves som nyttige der de er i sine liv, og gir økt interesse for å påta seg 

lederskap i framtida. Å praktisere og utvikle godt lederskap er en av Rotarys grunnverdier.  

 

http://www.rotary.no/innhold/254/
mailto:torwie@hotmail.no
http://www.rotaryleader-en.org/rotarylea
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Som guvernør er jeg svært tilfreds over det arbeidet som utføres av de RYLA-ansvarlige i 

distriktet. Takk til Rolf og Tore som legger ned mye tid og krefter på dette hvert Rotaryår! 

Takk også til dere og klubbene som, gjennom å finne fram til egnede deltakere, bidrar til å 

skape et godt omdømme for Rotary blant unge i lokalsamfunnet! 

 

Camps, ”Internasjonale Sommerleire” (Short Term Exchange) 

For de av dere som ikke er helt fortrolige med disse begrepene, er dette – kort fortalt-    

   et Rotarytilbud til ungdom mellom 15-24 år fra forskjellige land; både 

   gutter og jenter. Stort sett er det bare en deltaker fra hvert  

   enkelt land. Barn av rotarianere kan også delta, og varigheten er  

   ca. 14 dager. Det er Rotaryklubber i ulike land som står som arrangører

   og har ansvaret for leirene. De fleste av dem er gratis for deltageren, 

men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv.  

Camps er et godt tiltak for å skape interesse for Rotary blant ungdom i lokalsamfunnet. 

De unge liker å reise og treffe likesinnede fra andre land. De ser seg som "verdens-

borgere", like mye som statsborgere. På Rotarys sommerleire får de internasjonale 

kontakter og spennende opplevelser, i trygge former. Klubber som ikke ønsker å være 

arrangør/delarrangør av en leir, kan engasjere seg gjennom å markedsføre tilbudet 

blant ungdommer i den rette aldersgruppen 15 - 24 år. Utover dette, koster det ikke 

noe for klubbene. De ungdommene som har deltatt på slike leirer, er veldig begeistret. 

Mange av dem har deltatt flere ganger. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdom-

mer. Det er fortsatt ledige plasser på de fleste av de internasjonale sommerleirene som 

tilbys i år. Noe å tenke på for din klubb?  

Flere opplysninger får dere om dere kontakter D 2305’s ansvarlige for Camps, John 

Stennes, drfcc.2305@rotary.no , og klikker på flg. link 

http://www.rotary.no/innhold/332/camps-roundtrips på NORFO’s hjemmesider. 

I vårt distrikt arrangeres det også en sommerleir i år. To klubber står som arrangører; 

Herøy RK og Land RK. (Se vedlagt invitasjon). Det er særdeles spennende at disse klubbene 

kommer fra hver sin side av fjella! De har sett at de, gjennom å samarbeide, kan få til en 

flott camp som gir deltakerne varierte opplevelser, og få vist fram flere sider av hva 

Norge har å by på. Honnør til Herøy og Land for det! Dette er et godt eksempel på hvilke 

muligheter vi har innafor vårt mangfoldige distrikt. Kanskje til etterfølgelse av andre, - 

også på flere områder innen distriktets aktivitetsområder?  

 

 

 

 

mailto:drfcc.2305@rotary.no
http://www.rotary.no/innhold/332/camps-roundtrips
http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/logos-Rotary-y


 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305 
 

 

4 

 

Rotaract 

Vi har i dag en aktiv og velfungerende Rotaract-klubb i distriktet, Borgund Rotaract i Ålesund. 

  Vi har også en klubb i Lillehammer, men den ligger p.t.  i ”dvale”. Den har vi 

  godt håp om å vekke til live igjen. Et distrikt som vårt burde ha forutsetninger 

  for flere Rotaractklubber. Vi har jo flere rimelig store byer, hver med to  

  Rotaryklubber innafor nedslagsfeltet. Jeg ber derfor særlig klubbene i 

Kongsvinger, Gjøvik, Hamar og Molde se på mulighetene for etablering av Rotaractklubber.  

Om vi ikke får etablert flere klubber i dette Rotaryåret, bør vi jobbe langsiktig med denne 

oppgaven. Vi ønsker jo å få de unge kjent med og involvert i Rotary så tidlig som mulig. 
 

Utryddingen av Polio  

Som jeg omtalte i mitt forrige månedsbrev, er Rotary i godt selskap i arbeidet med å 

utrydde Polio. Også den norske stat har bidratt med store pengesummer i årenes løp. I 

en pressemelding fra Utenriksdepartementet av 04.01.13, heter det bl.a.:  

   Norge dobler støtten til en poliofri verden 

   Norge gir 50 millioner kroner ekstra til kampen mot polio som  

   fremdeles finnes i tre land: Pakistan, Afghanistan og Nigeria. 

- Målet vårt er å utrydde polio fullstendig, slik vi har lykkes i å utrydde andre smittsomme sykdommer som 

særlig rammer barn. India har vært poliofritt i ett år – det er et stort gjennombrudd. Målet er realistisk, men 

ressurskrevende, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. Dette kommer i tillegg til de 50 millioner Norge 

allerede har gitt i støtte gjennom WHO for 2012. 

Gjennom langvarig, felles innsats har samarbeidspartnerne lykkes i å redusere poliotilfellene 

med mer enn 99% . I 1988 var det registrert 350 000 tilfeller årlig, mens det i 2012 ble 

registrert 217 tilfeller. Når det gjelder utbredelsen, var det i 1985 hele 125 land i verden 

hvor det var registrert epidemisk Polio. Ved inngangen til 2013 er dette altså redusert til 3 

land. Den 9. februar kom nyhetene om at vaksinepersonell i Nigeria var blitt drept under 

oppdrag. Som under angrepet i Pakistan, vil dette forsinke vaksinasjonsprogrammet, men 

kampen mot Polio fortsetter! 

 

Rotary fellowships 
    “Rotary fellowships” er en virksomhet som er forholdsvis lite 
    kjent blant rotarianere flest. I forbindelse med rekruttering 

    av nye medlemmer kan dette være av interesse å opplyse om 

    dette tilbudet. Noen av våre eksisterende medlemmer vil kanskje

    også finne det interessant. Uansett er det viktig for oss  som 

    ledere å kjenne litt til de ulike tilbud Rotary kan skilte med. 

Denne virksomheten tar sikte på å organisere Fellowships for rotarianere som vil treffe andre 

rotarianere med samme fritidsaktiviter (Recreational Fellowships), eller yrkesinteresser 

(Vocational Fellowships). Det finnes en rekke slike Fellowships, noen nyetablerte, og andre som 

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/logos-
http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/l
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har eksistert i en årrekke. Innen vårt distrikt vet jeg at f.eks. motorsykkel-entusiaster har 

deltatt på turer arrangert av et slikt fellowship. På adressene nedenfor, finner dere stoff om 

og eksempler på fellowships. 

http://www.rotary.no/innhold/482/rotary-fellowship 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/fellowships_flier_en.pdf 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/fellowships_directory_en.pdf 

  

E-klubber – noe å tenke på også i vårt distrikt? 

I en e-post fra RI’s Europa/Afrika-kontor av 29.01.13, blir vi DG-er anmodet om å ta 

opp temaet E-klubber i våre månedsbrev og spre informasjon om dette tilbudet.  

E-klubbene er klubber hvor medlemmene møtes online. Særlig for yngre medlemmer gir 

denne måten å oppleve Rotary på fordelene fra en ordinær Rotaryklubb, med større 

fleksibilitet i tillegg. Utover det å møtes online for å håndtere klubbsaker, er e-

klubbene i realiteten det samme som enhver annen Rotaryklubb. Medlemmene arbeider 

med service-prosjekter, støtter TRF, og bygger sosiale nettverk med hverandre. 

Hovedforskjellen er at e-klubbene er tilgjengelige hele døgnet. 

 

De unge av i dag har en annen omgangsform enn generasjoner før dem. Dette kan være 

nyttig å ha i mente når vi drøfter strategier for rekruttering. Kanskje finnes det også 

allerede medlemmer i klubbene våre som kunne være interesserte i å starte en e-klubb? 

Nedenfor finner dere en link for mer informasjon. 

http://www.rotary.org/en/members/runningadistrict/membershipanddevelopment/pages/eclu

bs.aspx 

 
Publikasjoner – ”Den lille blå”  

I 2011-12 fikk Opplærings- og kommunikasjons-komiteen i D 2305 laget en liten brosjyre i 

lommeformat ”den lille blå”. Hensikten var å få en liten, hendig sak til bruk i rekrutteringen. 

Denne ble trykket opp i 10 000 eksemplarer. Storparten av opplaget ble delt ut til klubbene 

under Distriktskonferansen i 2011 og under PETS 2012. Hver klubb skal derfor ha fått mange 

eksemplarer av ”den lille blå”. Noen er forhåpentlig delt ut til interesserte / potensielle 

kandidater for medlemskap, men det kan være en ide å finne ut om din klubb har et ”lager” av 

den et sted.... 

 

Med dette ønsker jeg dere alle lykke til med det videre arbeidet i og for Rotary!  

Take care! 

 

Hilsen 

DG Margit 

 

http://www.rotary.no/innhold/482/rotary-fellowship
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/fellowships_flier_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/fellowships_directory_en.pdf
http://www.rotary.org/en/members/runningadistrict/membershipanddevelopment/pages/eclubs.aspx
http://www.rotary.org/en/members/runningadistrict/membershipanddevelopment/pages/eclubs.aspx

