
                                                                                                                

  MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2021 

ÅRETS DISTRIKTSKONFERANSE 

Det er fortsatt mulig å melde seg både konferansen og på Rotary Torget, så lenge hotellet har plass. Vi holder påmeldingen 
åpen lengst mulig, slik at de som ikke har vært sikre på om det passet kan få muligheten til å delta.  

Trenger du hjelp til påmeldingen, ta kontakt med executive secretary Vigdis Osbak (vosbak@hotmail.com eller tlf 92886241). 

Til Rotary Torget kan du kontakte Åshild Lundgaard (lundgaard.ashild@gmail.com eller tlf 90850872). På torget ønsker jeg at 
alle klubber viser fram prosjekter de er stolte av og som andre klubber kan bli inspirert av eller kanskje bidra til 
gjennomføringen av. 

MVA-KOMPENSASJON 

Jeg var nok litt for optimistisk når det gjaldt muligheten for å søke, da omsetningen i klubben må være over kr 100.000,- og det 
er det mange som ikke har. Men jeg og Norsk Rotary Forum (NORFO) jobber videre med saken med tanke på kommende år.  

MEDLEMSUTVIKLING  

Jeg har så langt besøkt 8 klubber og synes det tegner godt med å ta RI-
president Shekhar Mehta og guvernørens oppfordring om å sette et 
sterkt fokus på medlemsutvikling. Statistikken sier at vi i distriktet totalt 
sett har mistet 6 medlemmer siden 1. juli, men så møter jeg engasjerte 
medlemskapskomiteer og klubbstyrer med klare oppgaver og mål om å 
ta tak. Dette lover bra!  

Så prøver jeg å inspirere til å stifte nye klubber. Vi vet alle hvor vanskelig 
det er å få engasjert ungdom til å trives i de klubber som i hovedsak 
består av pensjonister. Jeg oppfordrer dere alle til å diskutere de nye 
klubbmodellene som Rotary har etablert, for også å fange opp 
medlemmer som daglig lever med møteplasser på nettet og sosiale medier, og kanskje er langt mer på reisefot enn dagens 
medlemmer. Husk: Ungdommen utgjør 25 % av befolkningen i dag, men 100 % av fremtiden! September er også måneden for å 
ha fokus på Rotary’s femte tjenestegren – Nye generasjoner. Hvorfor ikke lage et klubbprosjekt for å stifte en ny klubb? Det har 
ingen i distriktet gjort på over 30 år! 

 

PROSJEKTER OG UNGDOMSUTVEKSLING - FRISTER 

Fristen for å søke District Grant er 15. nov, og skjema for dette og distriktets fond finner dere på distriktets hjemmeside. De 
som ønsker kan gjerne ta kontakt med distriktets komiteleder for TRF: Gunnar Kvalsund (gunnar.kvalsund@gmail.com eller tlf 
92035608). Fristen for å søke på ett års utveksling er 1. nov. og nærmer seg raskt. Du finner informasjon på vår hjemmeside 
eller du kan kontakte komiteleder for Ungdomsutveksling, Elina Tomren (rotaryelina@gmail.com eller tlf 41370308). 
 

END POLIO NOW 
 

Polio-dagen 24. oktober nærmer seg med ”stormskritt”. Det gir en fin 
anledning for klubbene å synliggjøre seg med stands og informasjon om 
aksjonen, og samtidig markedsføre Rotary med tanke på å rekruttere flere 
medlemmer. Start planleggingen nå er min oppfordring. 
 
Med Rotary-hilsen                                                                                                                                                                   

 

Hans Olav Osbak 
Distriktsguvernør 2021-22 
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