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I.

Guvernørens månedsbrev nr. 2/2014

Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!
1.
August måned er måneden for medlemsutvikling
Distrikt 2305 ble opprettet med virkning fra 1. juli 2011 gjennom en sammenslåing av distrikt 2300 og
deler av det tidligere distrikt 2280. Den viktigste årsaken til omstruktureringen var svikt i medlemsutviklingen i det tidligere distrikt 2270 (Nord-Norge), som hadde vært negativ gjennom lengre tid.
Rotaryklubbene i Trøndelagsfylkene og Nordmøre ble overført til det nyopprettede distrikt 2275, og
Rotaryklubbene i Sunnmøre og Romsdal ble overført til det nyopprettede distrikt 2305, sammen med
klubbene fra Hedmark og Oppland. Kunne en slik løsning fungere?
I dag, mer enn tre år senere, tør vi konkludere med at det gikk veldig bra! Vi fikk et geografisk
utfordrende distrikt, som strekker seg fra Eda kommun (uten e) i Sverige i sørøst, til Fræna kommune
i nordvest. Folkelynnet i de to ytterpunktene av distriktet er grunnleggende forskjellig. Men det siste
har vist seg å være en styrke, og ingen svakhet. Når østlendinger og vestlendinger har vist seg å
samarbeide så godt som de gjør om store prosjekter og andre tiltak i Rotarys ånd, kan det nettopp ha
å gjøre med at vi gjennom at vi er så forskjellige, har fått evnen til å vurdere utfordringene fra ulike
ståsteder. I dette finner vi en klar parallell til det som er selve grunntanken i Rotary, nemlig å samle
flest mulig mennesker med ulik yrkesbakgrunn for å gjøre noe godt i verden sammen. Det er hva vi
kan kalle: "Enhet i mangfold"!
Medlemsutviklingen er fortsatt en utfordring. Distrikt 2305 startet med 55 klubber og litt over 1.900
medlemmer. I Rotaryåret 2012 - 2013, mistet distriktet to klubber, og siste år mistet vi enda en klubb
(Vinstra). Det er en både uheldig og uønsket utvikling. I følge Rotarykalenderen er august måneden
for medlemsutvikling. Medlemsutvikling er en kontinuerlig prosess. Om vi ikke makter å dra til oss
yngre og yrkesaktive medlemmer, men er tilfredse med å møtes en gang i uken, lytte til et aktuelt
foredrag og ha det hyggelig sammen, blir vi alle sammen langsomt ett år eldre for hvert år som går.
Samtidig blir det enda vanskeligere å rekruttere nye medlemmer, for en Rotaryklubb som utenfra blir
oppfattet som en pensjonistforening, mister raskt mye av sin tiltrekning på yngre mennesker.
Enkelte klubber har gjort en god innsats for å få med nye medlemmer i klubben sin. I dag består
Rotary distrikt 2305 av 52 klubber med et samlet medlemstall på ca. 1.850. Noen klubber har vært
veldig dyktige til å rekruttere nye medlemmer. Hamar Rotaryklubb har fått åtte nye medlemmer. To
av disse ble tatt opp på årets siste møte, mandag 30. Juni. Hakk i hel følger Hamar Vest Rotaryklubb
med sju nye medlemmer. Mesna Rotaryklubb kan vise til fem nye medlemmer. Også Brattvåg
Rotaryklubb kan vise til åtte nye medlemmer, men der har vi hatt en klubbsammenslåing med
Vatne/Tennfjord, så det tallet er kanskje ikke like imponerende. IPDG Roy Heine Olsen lovte den
klubben som kunne vise til størst medlemsvekst i Rotaryåret som gikk, en premie. Premien består i at
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distriktet, i tillegg til de delegatene som klubben betaler for, dekker kostnadene for to ekstra
deltakere på distriktskonferansen i Molde. Hvilke av medlemmene dette skal være, skal ikke
distriktet legge føringer på, men det er meningen at det skal være to medlemmer i tillegg til de
tillitsvalgte som klubbene tradisjonelt betaler deltakerkostnadene for. Et godt valg kan kanskje være
lederen i medlemsutviklingskomiteen og/eller det medlemmet som har vært mest aktiv når det
gjelder å rekruttere nye medlemmer. Et annet utgangspunkt er å sende et av klubbens nyeste
medlemmer. Deltakelse på en distriktskonferanse på et tidlig tidspunkt som Rotarymedlem, har vist
seg å bidra til å bremse det tidlige frafallet vi har observert i enkelte klubber. I hvilken grad årets
distriktsguvernør kan ta utfordringen og fortsette et tiltak som har vist seg så vellykket, er et
budsjettspørsmål. Årets budsjett ble godkjent på PETS i mars, så handlefriheten er begrenset. Men
det bør likevel være mulig å finne rom for å dekke kostnadene for én deltaker fra den klubben som
kan vise til den beste medlemsutviklingen i inneværende Rotaryår.
Opptak av nye medlemmer bør skje litt høytidelig og seremonielt. Tips om Seremonier og rammer
om Rotary møter finner vi i dette lille heftet. Det kan bestilles gjennom Klubbservice på NORFOS
hjemmeside.
2.

Nyttige brosjyrer fra NORFO

Et hefte med tips om gode møterammer og seremonier i
klubbene.
Heftet koster kr. 28,- pluss porto og kan bestilles fra
Klubbservice www.rotary.no.
Å holde fast på visse ritualer og seremonier, er viktig for å ta
vare på Rotarys særpreg. Litt høytidelighet over opptaket viser
også klubbens respekt for det nye medlemmet som blir tatt
opp i en Rotaryklubb - med de forpliktelser og rettigheter som
et medlemskap i Rotary innebærer. Når et nytt medlem tas
opp i klubben, reiser vi oss!

Vi har også fått en ny informasjonsbrosjyre, som kan bestilles fra
samme sted, klubbservice@rotary.no. Brosjyren koster kr. 10,- pluss
porto.
Vi har også en fadderordning i Rotary, hvor et eldre medlem tar på seg
oppgaven med å se til at det nye medlemmet følges opp så lenge de
begge er medlem av klubben. Dette er spesielt viktig de første
månedene, til han eller hun har funnet seg til rette. Mer informasjon
om fadderordningen, finner dere på NORFOs hjemmesider,
www.rotary.no.
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3.
Besøk i Rotaryklubber i og utenfor Norge
Hører du med blant de rotarianere som er tilfreds med å møte opp på klubbmøtet i egen klubb en
time en gang i uken? I så fall går du glipp av vesentlige deler av det å være rotarianer. Rotary er et
internasjonalt nettverk, og dette nettverket er åpent for dere alle. Ta nettverket i bruk!
Noen av oss benytter mulighetene våre til å besøke andre Rotaryklubber når vi er ute og reiser. Et
slikt besøk kan gi minneverdige opplevelser. Kontakt med Rotaryklubber i andre land, gir oss en
dypere forståelse av hva Rotary gjør og hva Rotary er, på en dypere måte enn gjennom deltakelse på
de ukentlige møtene i egen klubb. På hjemmesiden www.rotary.org, finner du nå en «app» som viser
hvor du kan finne den nærmeste Rotaryklubben når du er ute og reiser. Last den ned og bruk den.
Rotarianere er velkomne i mer enn 34 500 Rotaryklubber spredt over hele verden! Husk likevel at i
enkelte land er Rotarymøtene noe mer formelle enn det vi er vant til. Det kan derfor være lurt å
sjekke ut om det f.eks. er bestemte kleskoder i den Rotaryklubben du skal besøke. Å besøke
Rotaryklubber i andre land bidrar til å knytte bånd på tvers av landegrensene. I sin ytterste
konsekvens er slike besøk aktivt fredsarbeid, og nettopp fred er det fremste av Rotarys
hovedsatsningsområder. Dette er spesielt viktig i den urolige tiden verden er inne i nå med avskyelige
terrorhandlinger, borgerkrig i Ukraina og Israels invasjon av Gaza. Mine tanker går spesielt til alle de
som mistet sine kjære under nedskytningen av MAS Flight MH 17 torsdag 17. juli. Under GETS i
St.Petersburg i september 2013, møtte vi både russiske og ukrainske rotarianere og lærte å sette pris
på dem alle. For oss som bor i Norge er det som skjer i disse landene nå, helt ufattelig.

4.
Husk å melde fra om endringer i adresser, e-postadresser og
telefonnumre!
Som de fleste av dere er klar over, er innsending av frammøtestatistikken og evt. endringer i
medlemsopplysningene for klubben, en av de mange oppgavene som er tillagt klubbsekretæren. Det
er presidentens ansvar at så blir gjort. Opplysningene registreres i Norsk Rotary Forum (NORFO) sitt
«Medlemsnett», der medlemmenes e-postadresser, telefonnumre og postadresser også er lagret.
Alle opplysningene i Medlemsnett videresendes automatisk videre til Member Access på
hjemmesiden til Rotary International. Disse opplysningene brukes jevnlig, bla. for å sende ut
tidsskriftet Rotary Norden, for å sende ut meldinger til rotarianerne i distriktet, som bakgrunn for
klubbens kontingentinnbetalinger og også for at klubben skal kunne markere fødselsdager og andre
begivenheter. Det er derfor viktig at opplysningene i Medlemsnett er oppdaterte og korrekte. Skal vi
få det til, må den enkelte rotarianer melde fra, så raskt som mulig, til klubbens sekretær når epostadresse, telefonnummer eller adresse skiftes.
Kostnadene til trykking og utsendelse av tidsskriftet Rotary Norden, har økt kraftig de siste årene.
Samtidig er tidsskriftet Rotary Norden noe alle rotarianere i de fem nordiske land skal ha. For å unngå
at de økte kostnadene skal føre til en økning i en allerede høy årskontingent, vil det hjelpe om flest
mulig medlemmer sier seg villige til å gå over til å få bladet tilsendt digitalt, i stedet for på papir.
I min egen klubb, Fræna Rotaryklubb, gjorde vi det så enkelt som at presidenten spurte forsamlingen
om det var noen av medlemmene som enten ikke brukte datamaskin, eller som hadde andre
tungtveiende grunner til å ønske å fortsette med bladet i papirversjon. Det var det ikke. Resultatet
ble 100% overgang til digitalversjonen.
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5.
Distriktsguvernørens besøk i 52 Rotaryklubber
Samtlige Rotaryklubber i distrikt 2305 har fått tilsendt en oversikt over foreslåtte datoer for
guvernørens klubb besøk høsten 2014 og har gitt tilbakemelding til distriktssekretæren, som har gjort
en kjempejobb med å sette opp guvernørens reiseplan. Utfordringene er ikke blitt noe mindre siden
Einar, Margit og Roy var distriktsguvernører i Rotary distrikt 2305, selv om antall klubber i distriktet
er redusert fra 55 til 52. Det er sjelden noen fordel å være bosatt i ytterkanten av et stort geografisk
område når klubbene skal besøkes. Men jeg søker trøst i DT Margits ord: ”Noen har greid det før
deg!” De tre har gått foran og ”tråkket løype”, og da blir det som regel lettere å ta seg fram etter
hvert.

6.
Innspill til årsmøtet
Jeg viser til tidligere utsendt informasjon fra RI sentralt og fra vår mann i Lovrådet, Anders Huuse i
Mesna Rotaryklubb. Å gjøre endringer i lovene til en så stor og ”tungrodd” organisasjon som Rotary,
er en omstendelig affære. Lovrådet møtes i Evanston hvert tredje år. Den neste lovrådssamlingen,
hvor det kan være mulig å gjøre endringer, finner ikke sted før i 2016, men for at eventuelle forslag
fra norske distrikter skal kunne komme med, må distriktene sende eventuelle lovendringsforslag til RI
sentralt innen 31. desember 2014. Om noen skulle tolke denne fristen dithen at vi har god tid, tar de
feil. For at et lovendringsforslag skal kunne videresendes til RI, må det først være blitt behandlet og
godkjent på et årsmøte i distriktet. Norske Rotarydistrikter holder sine årsmøter i tilknytning til
distriktskonferansen. I vårt tilfelle finner årsmøtet sted søndag 28. September, og da forstår vi
kanskje at det begynner å haste.
Før et forslag kan legges fram på årsmøtet, skal det ha vært innom et ledermøte. Distriktsledelsen
ønsker samtidig å gi klubbene rimelig tid til å behandle saken etter at normal møtevirksomhet er
gjenopptatt etter ferieavviklingen, men forslag som ikke er mottatt innen 15. september, har vi ingen
mulighet til å realitetsbehandle.
Distriktsguverøren har fått et spørsmål fra en av klubbene i distriktet vedrørende muligheten for å
gjøre forsøk med redusert møtefrekvens. Et slikt forsøk ble gjennomført i Rotaryåret 2006 – 2007.
Verden over deltok ca. 270 Rotaryklubber i forsøket. To av klubbene var norske, og en av dem,
Lillehammer Rotaryklubb, ligger i vårt distrikt. For å oppsummere helt kort, var forsøkene entydig
negative, og da Lovrådet behandlet saken på sitt møte i 2010, kom forslaget opp til votering i fire
ulke versjoner, som skilte seg fra hverandre bare gjennom små detaljer. Alle forslagene falt med stor
majoritet. Etter dette synes det klart at Rotary distrikt 2305 ikke vil anbefale noen forslag til
lovendring som går på redusert møtefrekvens. Men for all del: Om noen føler at de har konstruktive
forslag til lovendringer, skal klubbene være velkomne til å sende dem inn til distriktsguvernøren med
kopi til distriktssekretæren. Bare husk at eventuelle forslag først må være behandlet og godkjent av
klubbens styre, og de må være distriktsledelsen i hende innen 15. september.

7.
Situasjonen for Polio Plus
Fra the Global Polio Eradication Initiative, har IPDG Roy Heine Olsen mottatt en kortfattet melding på
engelsk med en oppdatert situasjonsrapport. Meldingen går i korthet ut på at til tross for
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krigshandlinger, var mer enn 400.000 barn vaksinert i Pakistand pr. 16. juli, til tross for stor personlig
risiko for det lokale helsepersonellet. Krigshandlinger i andre land, blant annet i Afghanistan, i Syria
og i Irak, har ført til at Poliosituasjonen igjen er i ferd med å komme ut av kontroll i disse landene.
Nå bør det nok anføres at det er oppblussingen av Ebola i flere Vest-Afrikanske land som har fått den
største mediaoppmerksomheten de siste dagene. Vi må likevel ikke glemme Rotarys langsiktige mål,
nemlig å utrydde Polio, selv om de fleste vil forstå at det kan bli nødvendig med både vanskelige og
upopulære prioriteringer i tiden som kommer.

8.
Distriktskonferansen den 27. – 28. september 2014
Som dere bør være informert om, arrangeres årets distriktskonferanse på Rica Seilet hotell i Molde
den 27. – 28. september. Distriktskonferansen er åpen for alle rotarianere med ledsagere. Mottoet
for konferansen er: Enhet i mangfold. Under distriktskonferansen ønsker vi å vise fram noe av det
Rotary gjør rundt om i verden. Under ”Vennskapets hus” oppfordrer vi Rotaryklubbene i distriktet til
å vise fram og fortelle om prosjekter de enten arbeider med, eller som nylig er avsluttet. Til disse
utstillingene vil hotellets foajé bli benyttet. Her blir det en del trafikk fram og tilbake av gjester som
kanskje ikke har kjennskap til Rotary. Det gir oss en enestående mulighet til å vise resten av verden
hva Rotary er, og hva det er vi holder på med. Dermed er vi med på å synliggjøre Rotary. Og det er
nettopp hva årets slagord fra RI-president Gary C.K. Huang dreier seg om: ”Light up Rotary!”
Invitasjon til distriktskonferansen med lenke til påmelding ble sendt ut fra teknisk arrangør en av de
første dagene i juli.

Alle de klubbene som ønsker å vise fram sine prosjekter, bes om å ta kontakt med Heidi
Reistad i Fræna Rotaryklubb, heidi@classicnorway.com, så raskt som mulig.
I år, som tidligere år, er det distriktsguvernørens ønske at flest mulig av våre nye rotarianere får
oppleve distriktskonferansen sammen med representanter for klubbledelsen. Det er derfor viktig at
dere så raskt som mulig tar en diskusjon i klubben om hvem klubben denne gang skal gi økonomisk
støtte til for deltakelse i Distriktskonferansen. Har klubbene mulighet til å la en eller to av sine nyeste
medlemmer delta, i tillegg til klubbledelsen, viser erfaringene at det kan være vel anvendte penger.

Vel møtt på Distriktskonferansen den 27. – 28. september 2014!

Med vennlig hilsen

Knut Kvalvågnæs
DG Rotary distrikt 2305
2014 - 2015
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