
                                                                                                                

  MÅNEDSBREV OKTOBER 2021 

ÅRETS DISTRIKTSKONFERANSE 

Konferansen på Scandic Lillehammer er endelig gjennomført, etter et år hvor vi ikke hadde mulighet til å samles grunnet 
pandemien. 180 personer deltok på konferansen, noe som jeg er meget godt fornøyd med. Tilbakemeldingen fra RI-
presidentens representant, Chris Davis, var også entydig positiv.  

Vi hadde et lotteri til inntekt for Polio Plus under arrangementet, noe som innbrakte over kr 19.000,-. Takk til dere alle for 
dette. Det var to vinnerlodd som ikke hentet premien: Rosa K76 og Hvit Z18. Ta kontakt om dette gjelder deg.  

Presentasjonene fra konferansen blir lagt ut på distriktets hjemmeside, så snart vi har fått godkjennelse fra eksterne 
foredragsholdere til dette. 

LEDIGE VERV I DISTRIKTSORGANISASJONEN 

Vår komiteleder for Kommunikasjon/PR flyttet til Sverige og rollen står derfor ubemannet. Vi trenger å fylle denne posisjonen 
slik at distriktet kan ivareta den viktige informasjonsoppgaven i forhold til klubbene, og vi ønsker at klubbene ser om de har 
aktuelle kandidater jeg kan kontakte. Distriktet trenger også at klubbene kommer med forslag på guvernør for 2024-25, med 
frist 1. november. I tillegg er det flere av rollene i distriktsorganisasjonen som blir ledig. Dette er verv som har en varighet på 3 
år. Klubbene er tilskrevet og oppfordres til å komme med forslag.  

POLIODAGEN  

24. oktober er verdensdagen mot Polio. Distriktet oppfordrer 
alle klubber til å ha et eksternt arrangement med polio som 
hovedtema denne dagen/uken. Kombiner det gjerne med 
Shekhar Mehtas ønske om å arrangere «Rotary Days of 
Service», som har som formål å gjøre befolkningen mer kjent 
med hva Rotary faktisk er. Alt for mange vet ikke hva 
klubbenes aktiviteter er og hva Rotary står for. Ja, noen tror 
av denne grunn vi kanskje er en lukket klubb med hemmelige 
ritualer? Jeg vet at flere klubber allerede har planer for 
markering av denne dagen og ikke minst for å skaffe til veie 
midler vi kan sende videre til PolioPlus som innebærer at Gates Foundation sørger for at bidragene totalt triples.  

Rotary har kjempet denne kampen siden 1985 og må stå løpet ut. Hittil i år er det kun bekreftet 2(!) tilfeller av vill-polio i 
verden; ett i Afghanistan og ett i Pakistan. Vi er med andre ord nærmere enn noen gang til å utrydde sykdommen. Takk for den 
innsatsen dere har gjort og fortsatt gjør knyttet til dette arbeidet! 

 

ANDRE SAKER 

- Minner om fristen 15. november på å søke om midler til District Grants. 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 

- Hunn/Gjøvik arrangerer RYLA (Rotary Youth Leadership Award) før påske neste år. Klubbene bes starte prosessen med 
å finne kandidater. Foreløpig avventer vi om når det kan bli RYLA på vestsiden. 

- Jubileer: Moelv feiret 50 års jubileum 25. september og Hadeland feirer sitt 50 år 5. november – etter at dette måtte 
utsettes 9 måneder på grunn av pandemien. Distriktet gratulerer! 

 
Med Rotary-hilsen                                                                                                                                                                   

 

Hans Olav Osbak 
Distriktsguvernør 2021-22 


