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                  Hamar, 2. Juli 2016. 

Hilsen og takk til hver enkelt Rotarianer i Distrikt 2305.  

 Kjære Rotarianere. 

Da er min tid som Distriktsguvernør over.  

Dette har vært et spennende år sammen med 
gode medarbeidere og i møte med de fleste 
rotarianere i Distrikt 2305. 

Jeg har passert mange milepæler så langt i 
livet. Mange har vært preget av private og 
yrkesrelaterte etapper. Som guvernør i Rotary 
har etappen vært kort og intens. Starten var 
ikke enkel. En medisinsk episode for et år 
siden, som legene aldri fant ut av, men som 
sannsynligvis hadde sin årsak i en overan-
strengelse gjorde at jeg ikke kunne kjøre bil på 
et år. Ragnhild, min hustru gjennom femtito år 
stilte opp og har fraktet meg trygt til de fleste av 
femtien klubbesøk. Hun har deltatt i for-møter 
med styret i klubbene og felles-møtene med 
strikketøyet og hunden Sirikit på fanget. Mange 
syns hun fortjente en PHF for innsatsen som faktisk gjorde det mulig å gjennomføre 
året som guvernør på en god måte. Tirsdag 28. Juni ble hun tildelt utmerkelsen i 
Hamar Vest Rotary klubb. Forslagsstiller, guvernør Bjørn Jahren Aas i D-2290 og 
kona Sissel var til stede. Tusen takk for hjelpen Ragnhild!  

I forkant av rotaryåret setter RI-presidenten mål for en ideell 
utvikling. Vår intensjon skal være å følge opp dette lojalt og 
bevisst. Jeg omsatte målet konkret til netto økning på et 
medlem pr klubb, som skulle gi en total økning i distriktet på 
femtien medlemmer. Bidragene til The Rotary Foundation som 
skal gi oss muligheter til å kvitte oss med polio og ellers lindre 
nød i verden har variert veldig fra klubb til klubb i distriktet. 
Enkelte klubber har faktisk vært uten bidrag i flere år. Mitt 
ønske var at alle klubbene skulle klare ett hundre dollar pr. 
medlem. Vi er ikke der, verken på netto medlemsøkning eller 
TRF-bidrag. Like fullt er jeg optimist når jeg ser på mulighetene 

framover. Tjue klubber har til sammen økt med førtien medlemmer. Resultatene for 
den enkelte klubb finner dere i vedlegget fra  
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Distriktssekretær Ragnar Enger. Bidragene til TRF krever derimot en samordnet 
innsats. Aller helst som en personlig trekkordning over bank. Her mener jeg at de 
assisterende guvernørene må sette seg som mål å være aktive selgere overfor sine 
klubber og følge opp resultatet med målinger. Et annet alternativ er at kontingenten 
blir tillagt 6-800 kroner for å dekke inn TRF bidraget. For en uke siden hadde manglet 
vi 32% av årets målsetting. 

Jeg takker mine gode medarbeidere og alle distriktets rotarianere for et trivelig år og 
med ønske og tro på at vi skal fortsette å «Be a gift to the world». 

Med beste rotaryhilsen 

Odd Jarle 
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