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Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!
I.

Guvernørens månedsbrev nr 1/2014

Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket ut av mine
forgjengere i vervet som distriktsguvernør, Einar 2011 - 2012, Margit 2012 - 2013 og Roy
2013 - 2014. Et godt ordtak fra det store landet i vest, hvor Rotary startet, sier: "If it's not
broken - don't fix it!"
En utfordring med å sitte med ansvaret i distriktsledelsen, er å filtrere informasjonsstrømmen. Mange av dere som sitter i tillitsverv i klubbene har gitt uttrykk for at det blir rent
for mye informasjon. Den venstre hånden vet ikke hva den høyre gjør, og begge sender ut
den samme informasjonen til de samme adressatene. Distriktssekretær Ragnar Enger og jeg
er helt samstemte i at informasjonsmengden i flere tilfelle er for stor, og at den derfor bør
begrenses til det vesentligste etter systemet: "Behov for å vite". Likevel har det skjedd, og
kommer utvilsomt fortsatt til å skje, at distriktsledelsen mottar informasjon fra RI-kontoret i
Zürich og sender informasjonen videre til klubbene, uten å kjenne til at klubbene allerede
har mottatt den samme informasjonen direkte fra Zürich. Vi må be om at dere bærer over
med dette og erkjenner at det er bedre å få den samme informasjonen i dobbelt dose, enn
ikke å få den i det hele tatt.
Distriktsledelsens kontaktperson i klubbene, er presidenten. Sekretær og kasserer har sine
oppgaver, men det er presidenten som har ansvaret, også for rapportering til distriktet. For
eksempel er det sekretæren som fører frammøtestatistikken og rapporterer til
distriktssekretæren. Men ansvaret for at så blir gjort, ligger hos presidenten. Husk at
oppgaver kan delegeres, men ansvar kan aldri delegeres!

1. Stafettpinnen skal bringes videre
Natten mellom 30. juni og 1. juli er en parallell til nyttårsaften for de av oss som er
tillitsvalgte i Rotary. Dette er kvelden da stafettpinnene skifter hånd i mer enn 34.000
Rotaryklubber og mer enn 530 Rotarydistrikter verden over. Dette er kvelden da Gary C.K.
Huang overtar som president for Rotary International etter Ron Burton, og dette er kvelden
da innholdet i mottoet ”Engage Rotary - Change Lives” videreføres gjennom formuleringen
”Light up Rotary!”. Alle disse slagordene, som skifter hvert år, bygger på det som har stått
siden Paul Harris og hans fire venner grunnla Rotary i 1905: "Service above self!"
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Disse ordene gjenspeiler verdigrunnlaget som Rotary International bygger på, og som den
enkelte rotarianer velger å forplikte seg til gjennom sitt medlemskap i en Rotaryklubb .
Rotary International og mer enn 1,2 millioner rotarianere verden over, arbeider langsiktig og
kontinuerlig for fred og for at morgendagen skal kunne bli litt bedre for menneskeheten
gjennom de seks fokusområdene våre:
 Fred og konfliktforebygging/løsning
 Sykdomsforebygging og behandling
 Rent vann og sanitærforhold
 Mødre - og barnehelse
 Grunnutdanning og leseferdighet
 Lokal økonomi og
samfunnsutvikling

Dette er arbeid som krever langsiktighet, kontinuitet, kunnskap og aktiv oppslutning fra
hvert eneste medlem i hver enkelt klubb. Rotarys omdømme og oppslutningen om Rotary er
avhengig av at hvert enkelt klubbmedlem kjenner til hva Rotary International gjør på disse
områdene og hvorledes Rotary International arbeider, gjennom gode prosjekter og gjennom
bidrag til Rotary Foundation og ikke minst gjennom kampanjen ”Polio Pluss” eller ”End Polio
Now!”.
Rotary er hva Rotary gjør! Omdømmet vårt er avhengig av at lokalsamfunnet vet hva vi gjør.
Derfor må vi snakke om hva Rotary gjør til familiemedlemmene våre, til vennene våre, på
arbeidsplassene og på de andre møtestedene der vi treffer folk.
Det må være en selvfølge at vi viser at vi er rotarianere, både gjennom gjerningene og
holdningene våre, men også ved å bære jakkemerket med Rotaryhjulet eller klesmerker som
viser at vi er rotarianere.
Det er viktig at Rotarys fokusområder er regelmessige temaer på klubbmøtene våre, slik at
alle medlemmene er oppdatert. Klubbenes kontakter for Rotaryfondet (The Rotary
Foundation = TRF) mottar regelmessig viktig informasjon fra distriktets TRF komité. Ellers
finner vi mye spennende Rotary stoff både i håndboka for klubbene i Distrikt 2305 og på
Norsk Rotary Forums hjemmeside: http://www.rotary.no

2. Distriktsguvernør for Rotary distrikt 2305
Det er med ydmykhet og respekt at jeg tar over stafettpinnen som guvernør for Rotary
International Distrikt 2305, etter IPDG Roy Heine Olsen. I min ungdom var det et begrep som
het: "Det er vanskelig å hoppe etter Wirkola!" Jeg må ha lov til å gi uttrykk for at det er en
utfordring å ta over vervet som distriktsguvernør etter Roy.
Utgangspunktet hans var vanskelig. Skal en distriktsguvernør fungere som forutsatt, er han
eller hun avhengig av å ha et godt lag rundt seg. Dette laget bygges året i forveien, mens
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distriktsguvernøren enda er DGE. De viktigste medspillerne tør være distriktssekretæren og
distriktskasseren, kanskje spesielt den første. Da Roy mistet sin distriktssekretær i form av en
invalidiserende sykdom kort før han skulle tiltre sitt verv, trodde resten av ledergruppa at vi
stod overfor en krise. Roy bagatelliserte det som hadde skjedd og uttalte ganske rolig: "Så
får jeg vel være min egen sekretær, da." Det kom ikke noe utropstegn etterpå. Det var bare
en konstatering av faktum.
Som om ikke det var nok, har Roy vært yrkesaktiv gjennom hele sitt guvernørår, 2013 - 2014.
Med et slikt utgangspunkt, har ikke forventningene til de andre i ledergruppa vært større
enn at vi ville vært vel tilfreds om Roy greide å holde skuta flytende. Men Roy greide både
det og mer til. Han tok initiativ, spesielt når det gjaldt å reise penger til Polio Plus, og under
Roys ledelse har klubbene i distriktet bidratt med mer penger til TRF enn noen gang tidligere.
Nå forstår dere kanskje hva jeg mener når jeg sammenligner guvernørskiftet med å hoppe
etter Wirkola?

Gjennom dette håndtrykket med RI president Gary C.K. Huang i San Diego i januar 2014, har
jeg lovet å bringe mottoet ”Light up Rotary!” ut til alle Rotaryklubber i distrikt 2305. Sammen
skal vi bidra til at Rotarys klubber i Distrikt 2305 bidrar aktivt til å gjøre Rotary kjent i sine
lokalsamfunn og vise hva Rotary står for. Husk, Rotary er hva Rotary gjør!
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3. Distriktsguvernørens ønsker, mål og planer for Rotaryåret 2014 -15
I likhet med min forgjenger Roy, har også jeg sterke og klare ønsker for det Rotaryåret vi
nettopp har gått inn i. Men så mange som ti er det ikke. Fem må være nok. Jeg har mer tro
på færre ønsker og desto større engasjement/innsats innen hvert ønske:

Fem ønsker for det nye Rotaryåret:
1. Bidra til å synliggjøre Rotary!
2. Fortsette alle allerede inngåtte forpliktelser i Rotaryåret 2014 - 2015, herunder:
2.1 Fredsarbeid
2.2 Helsevern
2.3 Vann og avløp
2.4 Mor og barn
2.5 Utdanning
2.6 Økonomi og samfunn
3. Forpliktelsene fortsetter. Alle frie ressurser kanaliseres mot ett enkelt mål: "End Polio
now!"
4. Støtte helhjertet opp om TRF. Vi trenger en økning en økning av bidraget til TRF og
Annual Giving slik at vi kan initiere våre egne prosjekt og har tilstrekkelig innbetalt til
å gjøre dette. Det kan doneres midler herfra til Polio, fredsfond og til andre distrikt
ved samarbeid om prosjekt. Imidlertid må bidragene innom TRF først.
5. Øke netto medlemstall med ett til to medlemmer i hver klubb. Husk at det er
gjennom gode prosjekter at vi får opp en stolthet og en basis for rekruttering av nye
medlemmer.
6.

Fem mål for det nye Rotary året:
Samtlige Rotaryklubber i Distrikt 2305 skal i løpet av Rotaryåret ha:
1. Gjennomført minst ett møte der klubbens bruk av Rotary Grants og bidrag til
Rotaryfondet er hovedtema.
2. Gjennomført minst ett møte der Rotarys ungdomstjenester, «Youth services» =
tidligere «New Generations» er hovedtema.
3. Gjennomført minst to åpne møter i løpet av Rotaryåret, der temaet er informasjon
om hva Rotary står for og hva Rotary gjør, - med spesiell oppmerksomhet på kampen
mot polio.
4. Drøftet hva som kan gjøres for at medlemsmassen i klubben i større grad enn i dag
skal gjenspeile det varierte arbeidslivet i lokalsamfunnet.
5. Bidra aktivt til å synliggjøre Rotary i lokalsamfunnet der vi bor. "Light up Rotary!" =
"Light up Rotary!" = "Synliggjør Rotary!"
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4. Årets Distriktskonferanse, Rica Seilet hotell i Molde 27. – 28.
september 2014
Arrangementskomiteen er i nå i ferd med å legge siste hånd på verket. Kort etter avsluttende
møte i komiteen mandag 7. juli, vil invitasjon bli sendt ut til klubbene ved presidentene, og
invitasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden til Rotary distrikt 2305. Påmelding skal skje på nett
og det er en fordel om klubbene koordinerer påmeldingene ved at klubbsekretæren sender
samlet påmelding fra sine klubber
Guvernørens klubbesøk

Guvernørens klubbesøk er ferdig planlagt. Påtroppende guvernør har all grunn til å takke
distriktssekretæren og AG'ene for å ha gjort en stor innsats med dette. Husk at god
planlegging er halve jobben!
Vi har så langt det har vært mulig, forsøkt å holde klubbenes faste møtedager. Men vi må
erkjenne at vi har litt for mange mandags- og tirsdagsklubber til at det har vært mulig å få
"kabalen" til å gå opp. Guvernøren ønsker derfor også å takke de klubbene som har vist
fleksibilitet på dette området.

5. Med ønske om et framgangsrikt Rotary år for alle klubber i distriktet
Da gjenstår det bare å avslutte mitt første guvernørbrev med et helhjertet ønske om et godt
samarbeid i året vi står foran og en riktig god sommer til alle!
Jeg ønsker alle tillitsvalgte i klubber og i distriktsorganisasjonen lykke til med sine verv!

Med vennlig hilsen
Knut Kvalvågnæs
DG Rotary distrikt 2305
2014 - 2015
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