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 Guvernørens  månedsbrev  

  nr. 1-2, juli/august 2012 

 

Kjære Rotaryvenner! 

 

I juli måned og første halvdel av august er Norge i 

feriemodus, og jeg har derfor valgt å slå sammen 

månedsbrevet for juli og august. 

”En sommer er over, men minnene om den består…” 

Jeg håper dere har hatt en fin sommer, med mange gode 

opplevelser som har ladet batteriene for det nye 

Rotaryåret! 

 

Presidenten i Rotary International kommer hvert år 

med et spesielt tema som skal stå sentralt i arbeidet vårt 

gjennom Rotaryåret. Det har også Sakuji Tanaka gjort.   

I 2012-13 skal vi fokusere på fred, ”Fred gjennom 

tjeneste”. Et viktigere oppdrag kan vi neppe få! Rotary 

har gjennom mange år vært opptatt av fredens sak. Jeg 

gleder meg til å fortelle dere mer om dette i 

klubbesøkene.  

Det er mitt håp at klubbene også vil sette temaet på sin 

dagsorden og gjenspeile dette i møteprogrammer og 

andre aktiviteter i 2012-13. Jeg hører gjerne fra dere om 

ideer og planer for dette, og vi vil sørge for at ev. bilder 

og referater fra klubbtiltak blir lagt ut på Distriktets 

hjemmeside. 

 

Tirsdag 14.august var jeg på mitt første klubbesøk, i 

Ringebu RK. Det var en veldig fin opplevelse! Å møte 

rotarianere i deres eget miljø og høre om alt det gode 

arbeidet som nedlegges, er en glede og til stor 

inspirasjon! Jeg gleder meg til fortsettelsen! 

 

Det legges ned en stor innsats i klubbene i prosjekter, 

lokale og internasjonale. Jeg har hatt gleden av å lese 

igjennom prosjektoversiktene vi har mottatt fra klubbene. 

Det er imponerende! ”Rotary er hva Rotary gjør”, heter 

det. Og det er ikke lite!  

 

Men, vi må bli flinkere til å få det fram i offentligheten!     

       Jeg oppfordrer dere derfor til å tenke bevisst på dette.  

 
 

Margit Bjugstad 
Guvernør D2305 
 
om: 
 

 Fred gjennom 
tjeneste 

 

 Klubbesøk 
     

 Prosjekter 
 

 Omdømmebygging 
         

 Medlemsutvikling  
 

 Paul Harris Fellow 
 

 Mål og planer 
  

 Viktige møteplasser 
framover 

 
m.v. 
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En start kan være å få aktivitetene fram på Klubbens hjemmeside, gjerne med bilder. 

Distriktet vil også ta del i det som skjer, og formidle det videre til andre. På Distriktets 

hjemmeside, har vi lagt inn plass for dette i menyen: ”Klubber 2305”, hvor vi ønsker 

stoff under ”Nytt fra klubbene”. Slik kan klubbene dele ideer og erfaringer. 

Vi vil også formidle gode nyheter videre til NORFO og Rotary Norden.   

 

Medlemsutvikling   

I D 2305s strategiske plan for 2012-15, har vi lagt vekt på 

sammenhengen mellom et godt omdømme og rekruttering. 

RI jobber p.t. med å utvikle et opplegg for omdømmebygging 

som vi etter hvert håper å få glede av. I mellomtiden har jeg 

satt ned en gruppe i D 2305 som skal jobbe med å utvikle ideer om måter vi kan 

styrke Rotarys omdømme på i samfunnet  

omkring oss, og vi håper etter hvert å komme fram til noe som kan være til hjelp for 

klubbene. Jeg skal fortelle mer om dette i et senere månedsbrev. 

I markedsføring er det likevel ingen ting som slår ”munn til munn-metoden”, så   

hver og en av oss må bruke enhver anledning til å fortelle andre om Rotary, og  

bruke Rotary-nåla! 

Fra klubbenes mål og planer, ser jeg at klubbene er, og ønsker å være, aktive i  

rekrutteringsarbeidet. Når jeg legger sammen alle klubbenes mål på dette feltet, er  

det planlagt for en medlemsøkning på 6,8 % i D 2305 i år! RI’s mål de neste tre 

årene er 3 % hvert år. Nå vet vi at alt ikke går som planlagt, uansett hvor mye  

vi strever, men uten mål, skjer det lite. Lykke til med innsatsen for 

medlemsutvikling! 

 

Paul Harris Fellow Recognition - PHF 

Jeg ber klubbene vurdere å dele ut Paul Harris Recognition, i løpet 

av året. Mange av klubbene i D 2305 har, gjennom mange års 

innbetaling til TRF, anledning til det.       

Klubbene opparbeider seg en ”kvote” de kan ta av, og det koster  da 

ikke klubben ekstra midler. Vi skal selv gagne andre, men også 

anerkjenne andre som også gir av sin tid og gjør en uegennyttig 

innsats i lokalsamfunnet. Å hedre andre, bidrar også til å styrke 

vårt omdømme. Undersøk hvor mange PHF klubben har på ”kvoten”, og ”grip folk i 

å gjøre noe godt” (Kontakt: TRF-chair,  John Stennes, e-post se s.4)  

  

Klubbenes mål og planer 

Hjertelig takk til klubbene og AG-ene for innsatsen med å ferdigstille mål og  

planer i rimelig tid! Alle kom på plass før jeg skulle i gang med klubbesøkene. Her  

var det mye god og oppmuntrende lesning! Under klubbesøkene vil jeg ta utgangs- 

punkt i dette i møtet med styrene. Det skal bli spennende å bli bedre kjent med 

klubbene, og få anledning til å høre mer om de ulike innsatsområdene! 
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VIKTIGE MØTEPLASSER I D 2305 FRAMOVER: 

Fullstendig møteplan er lagt ut på D 2305s hjemmeside http://d2305.rotary.no 

under fanen Distrikt 2305. 

 

AG – seminar  

I månedsskiftet, 30.aug. – 1.sept. arrangerer Guvernøren seminar for AG-ene våre  

på Bjorli. ”Ælle sju” kommer, og vi skal gi dem et så godt grunnlag som mulig for  

å bistå klubbene de har ansvar for. Vi vil ta opp temaer som ”Future Vision Plan”, 

Kommunikasjon og samarbeid, m.v. 

   

Distriktskonferansen 2012 –  

er lagt til ”Quality Hotel & Resort Hafjell ” i Øyer kommune, litt nord for  

Lillehammer, i dagene 29. – 30. september. 

Distriktskonferansen er en viktig møteplass, og åpen for alle Rotarianere i  

distriktet. Den er rotaryårets faglige og sosiale høydepunkt. Formålet er å skape  

muligheter for nettverksbygging, påfyll av kunnskap, inspirasjon og å motivere  

medlemmene til innsats for Rotary. Videre skal Distriktskonferansen gi rotari - 

anerne i distriktet en visjon av Rotary som strekker seg ut over klubbnivå, og være 

en arena for utvikling og vedlikehold av godt kameratskap.  

 

Jeg minner om invitasjon og program, med pakker, priser og påmeldingsskjema, 

sendt ut på e-post av Distriktssekretær Jan Bark 01.08.d.å.  

Jeg har fått mange og gode tilbakemeldinger på årets program, og håper derfor  

på god oppslutning fra klubbene! Jeg gleder meg til å se alle presidentene i D 2305 

samlet igjen, og gjenoppfriskning av den gode stemningen fra PETS. Jeg ber dere  

bidra til at klubbene deres blir godt representerte på konferansen! 

 

Årsmøtet 2012 

Avholdes dag 2 under Distriktskonferansen, dvs. 30. september. Innkalling er sendt  

ut i e-post fra Distriktssekretæren av 15.08. Jeg minner her særlig om sak 7:  

Innkomne forslag. Dersom klubbene har saker de vil ha behandlet på årsmøtet, må 

disse være Distriktssekretæren i hende senest torsdag 6. september 2012 

 

The Rotary Foundation (TRF) Seminar 2012  

Det arrangeres 2 TRF-seminar i høst; ett i vest og ett i øst. 

TRF-seminar Vest:  Vestnes lørdag 13. oktober 

TRF-seminar Øst:   Rudshøgda, lørdag 20.oktober 

 

Jeg håper presidentene sørger for at klubbene er representert på seminarene, 

med TRF-ansvarlig, eller i dennes fravær en annen fra styret/klubben. De av 

presidentene som har anledning til å delta er hjertelig velkomne! Invitasjon med  

program blir sendt klubbene fra TRF-komiteen i D 2305 i nær framtid. 



ROTARY INTERNATIONAL 
Distrikt 2305 

 
 

4 

 

Ev. spørsmål rettes til TRF- chair i D 2305: John Stennes, drfcc.2305@rotary.no 

 

Medlemsutviklingsseminaret 2012 

Også på dette området arrangeres det 2 seminarer i høst: 

Medlemsutvikling Vest:  Vestnes, lørdag 13.oktober 

Medlemsutvikling Øst:   Rudshøgda, lørdag 20. oktober 

 

Jeg håper presidentene sørger for at klubbene er representert på seminaret, 

med ansvarlig for medlemsutvikling, eller i dennes fravær en annen fra  

styret/klubben.  De av presidentene som har anledning til å delta er hjertelig  

velkomne!  

Invitasjon med program blir sendt ut fra Medlemsutviklingskomiteen I D 2305 i 

nær framtid. Ev. spørsmål rettes til leder av Medlemsutviklings-komiteen i D 2305: 

Oddbjørn Øien, oddbjorn.oien@mimer.no 

 

Seminar for TRF og medlemsutvikling samtidig 

Den våkne leser vil ha oppdaget at TRF-seminaret og Seminaret for Medlems- 

Utvikling i høst er lagt til samme sted og på samme dag/dato. Dette er gjort fordi 

vi ønsker å spare klubbene mht. reiseutgiftene- deltakerne kan kjøre sammen, men  

også fordi vi ønsker at flere rotarianere skal komme sammen og bli kjent med 

hverandre. Utvikling av vennskap er viktig i Rotary! 

 

Vedlagt dette månedbrevet finner dere: 

 Søknadsskjema for PHF 

 PHF-søknadsprosedyre  

 Rotarys månedskalender 

 

Neste månedsbrev kommer medio september. Jeg tar gjerne mot ønsker om temaer 

og evt. stoff dere måtte ha som dere mener egner seg til publisering i måneds-

brevene framover!  Deadline er satt til 12. september. 

 

Med dette ønsker jeg dere lykke til i arbeidet for et godt Rotaryår!   

 

Vi snakkes! 

 

Vennlig hilsen 

DG Margit 
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