
                                                                                                                

  MÅNEDSBREV DESEMBER 2021 
 

OPPSKRIFTER PÅ SATELLITTKLUBB 

Ønsker du å rekruttere flere til klubben, men de du kontakter kan ikke møte på klubbens møtedag eller møtetidspunkt? Du 

trenger kun 8 personer for å lage en satellittklubb - som holder sine egne møter når det passer dem, men de er medlemmer i 

din klubb. Ta gjerne en titt på hvordan de har gjort dette i Stavern: 20210325 Stavern satelittklubb - medlemsskapsseminar 

kun foredrag - YouTube. Du kan også ta en titt på distriktets hjemmeside med samme tema. 

LOKALE OG INTERNASJONALE PROSJEKTER 

Klubbprosjekter er viktige for både å synliggjøre klubbene, for å rekruttere medlemmer og å bidra til å gavne andre – eller 
«doing good in the world». Vi har snart fått utarbeidet en oversikt over prosjekter som klubbene har jobbet med eller som de 
fortsatt jobber med. Oversikten er ment både som en idekilde som kan inspirere andre til å lage tilsvarende prosjekter og å 
kunne se etter mulige samarbeidsklubber. Lista legges ut på distriktets hjemmeside når den blir ferdig.  

STATUS PÅ NYE MEDLEMMER 

Etter snaut seks måneder av dette Rotary-året har følgende klubber rekruttert flest ifølge Medlemsnett: 4 nye medlemmer: 
Løten. 3 nye medlemmer: Hamar Vest, Hareid, Midsund og Valdres. 2 nye medlemmer: Brumunddal, Herøy, Hunn/Gjøvik, Land, 
Raufoss, Stranda, Ulstein og Aalesund. Guvernøren oppfordrer fortsatt til «Each one – bring one». Alle må bidra – og lykke til! 
 

ANDRE SAKER 

- Oppdaterte kriterier for tildelinger fra distriktets fond (Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid) finner du på distriktets 
hjemmeside Hjem | NORFO (rotary.no). Følgende ble tildelt prosjektmidler i desember: Raufoss RK (aktivitetshjelpemidler i 
demensomsorgen) og Grue RK (minnelund for de 116 ofrene for kirkebrannen 1. pinsedag 1822). Styret behandler 
søknader på styremøtene. Neste styremøte er 28. januar. 

- Distriktet mottok 5 søknader på District Grant. Disse er fortsatt til behandling. 
- Fra neste år vil alle kun motta Rotary Norden i digital utgave. Om noen fortsatt ønsker den på papir er det bare å printe ut 

den digitale versjonen selv, eller gå sammen med flere å få utført dette på en kopisentral/trykkeri. 
- Ønsker du å lese den årlige rapporten for 2020/21 fra Rotary International kan du gå inn på denne linken: 2021 Annual 

Report | Rotary International 
- Oppdatering av medlemsoversikten på Medlemsnett. Senest før årsskiftet må klubbene kontrollere at medlemsoversikten 

er korrekt. Status ved årsskiftet danner grunnlaget for fakturering av kontingenter.  
- Status for polio nå: 4 tilfeller i Afghanistan og 1 i Pakistan, en meget positiv utvikling - etter at vi hadde 140 tilfeller i de to 

landene i 2020.   
- RYLA øst på Honne: Forrige månedsbrev anga 1. – 3. mars 2021 som kursdager. Det rette er 1. – 3. april 2022. Invitasjon 

skal være sendt klubbene, og invitasjonen ligger også på distriktets hjemmeside. Det anmodes om rask påmelding – med 
frist 31. desember 2021.  

- Aalesund RK planlegger også å gjennomføre RYLA i april neste år. Datoer og invitasjoner vil komme etter hvert. 
- Styreseminarer for klubbstyrene avholdes slik: Styreseminar Vest – 2. april i Ålesund. Styreseminar Øst - 7. mai på Honne.  
 

SÅ ØNSKES DERE ALLE EN RIKTIG GOD OG PANDEMIFRI JUL –  
OG ET GODT NYTT ROTARY-ÅR – MED MANGE NYE MEDLEMMER! 
 
Med Rotary-hilsen                                                                                                                                                                   

 

Hans Olav Osbak 
Distriktsguvernør 2021-22 

https://www.youtube.com/watch?v=hglkXIIuiAU
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