Rotary District 2305 Zone 16

Hamar, 28.Juli 2015
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JULI / AUGUST 2015
Kjære rotaryvenner i Distrikt 2305
Et nytt Rotary år har nettopp startet og mange av oss har endrede oppgaver i forhold
til forrige år. Den 30. Juni markerte vi guvernørskiftet i Hamar Vest Rotary klubb. Det
er her jeg hører hjemme. Dette falt sammen med presidentskiftet og årsavslutning i
klubben og tradisjonen tilsier en festlig og verdig ramme med et godt måltid. Knut
Kvalvågnes takket av. Ansvaret var nå ført over til meg og sammen med synlige
symboler kjentes det greit etter mer enn ett år med forberedelser.
Jeg valgte å gjøre endringer i opplæringsprogrammet for klubbenes tillitsvalgte.
PrePets ble endret til Klubb- og Kompetanse Seminar (KK-Seminar). Og gjennomført
etter PETS. Hensikten er at all opplæring skal skje i god tid før klubbene går i gang
med å legge mål og planer for kommende Rotary år. Litt senere på våren
gjennomførte vi en samling for de Assisterende Guvernører. De har nå fått en
ytterligere markering av oppfølgingsansvar overfor klubbene når det gjelder
medlemsutvikling og TRF-bidragene. Det siste har hatt en sterkt varierende
oppmerksomhet i klubbene.
Klubbledelsen og Distriktets ansvarlige ledelse og hjelpeapparat kjenner målene som
er satt for 2015 – 2016.
 Medlemsutvikling: Netto økning, ett medlem pr. klubb
 Bidrag til TRF:
100 US Dollar pr. medlem.
Flere klubber har en stabil og god medlemsutvikling. Distriktet hadde totalt en
nedgang også siste år, men mye tyder på at bremsene er satt på og at vi ser klare
tendenser på en positiv utvikling. Dette tyder på at klubber som lykkes nå er de som
har en aktiv og kritisk holdning til hva de byr sine medlemmer og potensielt
interesserte kandidater. Her må hver klubb være sin egen skredder. Presidentene
møtes jevnlig i Presidentforum hvor ideer kan utveksles og nye ideer skapes. Litt
innsats – og dere får det til.
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Distriktskonferansen 2015 foregår på Scandic Ringsaker Hotell ved Hamar 11 – 12
Oktober. Dere er allerede invitert. Invitasjon ble sendt ut i Juni og vi ser fram til at du
melder deg på. Vi kan by på 100% relevante rotarytema og til en pris vi har holdt så
langt nede som overhodet mulig. Vennskapets Hus har mye å by på og fortsatt har vi
plass til klubber som vil vise fram hva de har av lokale prosjekter eller internasjonale
samarbeid. Meld fra til Assisterende Guvernør i klubbens område.
Klubb-håndboka er utlevert til president, sekretær og kasserer i klubben, men du
kan finne den på distriktets hjemmeside ved å gå inn på Rotary Distrikt 2305. Boka
fornyes for hvert år og der vil du finne mye interessant lesning. I det hele tatt vil
distriktets hjemmeside bli oppdatert fortløpende. Følg med.
Klubbesøkene starter allerede 24. August i Midsund Rotary klubb og så går det slag
i slag fram til 15. Desember i Eda – Eidskog Rotary klubb. Jeg gleder meg virkelig til
å ta fatt på runden og håper at besøket vil gi noe begge veier.
Til slutt vil jeg få presentere klubbens to foresatte. RI President K.R.Ravindran og
meg selv DistriktsGuvernør Odd Jarle Hagen.
Rotaryhilsen
Odd Jarle Hagen

RI president 2015 -2016. K.R. « Ravi » Ravindran

Kort presentasjon av K.R.Ravindran
K.R.Ravindran eller Ravi som han gjerne kalles er medlem av
Rotary Club of Colombo, Vestre Province, Sri Lanka. Han
opplevde som tiåring at hans mor ble syk av polio. Takket være
farens Rotary venner klarte de å skaffe til veie en jernlunge.
Hun lå lenge uten bevissthet men sakte og sikkert kom hun til
krefter og fikk et godt liv. Denne opplevelsen har preget Ravi.
Han har bidratt med betydelige summer til Polio men også til
gjenoppbygging av et stort antall skoler etter Sunamien som
traff landet så hardt i 2004.
K.R.Ravindran er grunnlegger og styreleder i et børsnotert
selskap som pakker te og har kunder over hele verden. Hans
selskap Printcare Pic har vunnet nasjonale og internasjonale
priser, Han sitter også i styret for flere selskap og humanitære
organisasjoner. Han er grunnlegger og president i The Sri
Lanka Anti-Narcotic Assosiation.
K.R.Ravindran har vært Rotarianer siden 1974 og bl.a. vært
RI’s treasurer, direktør, Foundation trustee og guvernør.
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Årets Rotary tema: Be a gift to the world
Ravi har sagt at han vil prioritere medlemskap på topp i Rotary, Som han sier er medlemmene
grunnfjellet i enhver organisasjon. «Det må legges vekt på fortsatt fokus på den yngre generasjon»
sier han og «i tillegg må vi søke å tiltrekke de nettopp pensjonerte og erfarne inn i Rotary.» Han sier at
det er viktig for rotarianere å dele sine historier, spesielt gjennom sosiale medier, slik at andre kan se
virkningen Rotary har hatt i våre liv.

Distriktsguvernør, Distrikt 2305, 2015 - 2016, Odd Jarle Hagen
Odd Jarle Hagen,f.16.04.42. Bondesønn fra Ringsaker.Har bodd i
Hamar fra 1960 med unntak av 5 år som landhandler i Engerdal. Gift
med Ragnhild Kleppe siden 1964. Tre barn og åtte barnebarn.
Medlem av Hamar Vest Rotary klubb siden 1996. President 20022003. Ass.Guvernør 2013-2014. Engasjert i lokale og internasjonale
Rotary prosjekter i flere år. Besøkt ca.40 land i fire verdensdeler og
Rotaryklubber i flere av dem.
Etter endt allmenutdannelse ble det Handels og markedsutdanning.
Forsikringsøkonom Høyere Forsikringseksamen HFE fra
Forsikringsakademiet BI, og Driftsøkonom, Gjennomført studie til
1.avd. juridicum Yrkeskarriere fra Forsvaret, Kontorsjef i Handels- og
håndverksbedrift, Kjøpmann, Assurandør,
Forsikringsmegler,Regiondirektør i Forsikringsselskap, Gründer og
Næringssjef. Klassifikasjon: Kommunal Administrasjon. Styreleder i
næringslivs-bedrifter og regionale og nasjonale organisasjoner.
Pensjonist.
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