
                                                                                                                

  MÅNEDSBREV JANUAR 2022 
 

GODT NYTTÅR! 

Ja, godt nytt år til dere alle! Et nytt år har startet, og vi er halvveis i vårt Rotary-år. Guvernørens besøk til distriktets 50 klubber 

er fullført, men med ett unntak: Det siste møtet med Eda/Eidskog 13. desember måtte utsettes grunnet pandemien. Inntrykket 

mitt er: Hver klubb har sitt eget gen og det er stor variasjon i aktiviteten, men alle klubber bærer Rotarys visjon og formål høyt. 

Det har vært jobbet godt med hovedmålet: Å rekruttere nye medlemmer. Bare i november fikk vi 19 nye medlemmer, men så 

kom desember – med nye utfordringer grunnet pandemien. Nå tegnes det et lys med bedre tider for de kommende månedene, 

og da er min oppfordring at vi må ta opp tråden fra november og setter «Grow Rotary» øverst på agendaen. Gode programmer, 

gode prosjekter og godt miljø kan fremme vår tiltrekningskraft.    

NOMINERING AV DISTRIKTSGUVERNØR FOR 2024-25 

Klubbene ble tilskrevet høsten 2021 med oppfordring om å nominere kandidater til distriktsguvernør for 2024-25. Ingen forslag 

kom inn innen fristen. Distriktets nominasjonskomite har så gått i dialog med en kandidat om denne kunne være villig, og der 

oppgavene som guvernør ble gjennomgått. Siden det er klubben som formelt har forslagsrett ble klubben kontaktet, og denne 

stilte seg bak forslaget og fremmet dette. På bakgrunn av ovenstående er Lidun Hareide fra Ulstein Rotaryklubb offisielt 

nominert som guvernør for angjeldende år. Nominasjonskomiteen har bestått av guvernør, tidligere guvernør og innkommende 

guvernør.  

OVERSIKT OVER KLUBBENES PROSJEKTER 

Klubbprosjekter er viktige for både å synliggjøre klubbene, for å rekruttere medlemmer og å bidra til å gagne andre – eller 
«doing good in the world». Vi har en oversikt under utarbeidelse over prosjekter som klubbene har jobbet med - eller som de 
fortsatt jobber med. Ikke alle innspill er kommet inn ennå. Oversikten er ment både som en idekilde som kan inspirere andre til 
å lage tilsvarende prosjekter og å kunne se etter mulige samarbeidsklubber. Ta gjerne kontakt med klubber som du synes har 
gode ideer og få hjelp om ønskelig. Lista er lagt ut på distriktets hjemmeside og vil bli oppdatert fortløpende. Dere har alle mye 
å være stolt av! 
 

ANDRE SAKER 

- Nytt klubbstyre skal være lagt inn ved årsskiftet i Medlemsnett. Jeg ber om at klubbene sjekker dette, slik at det blir mulig å 
sende informasjon til rett person for neste Rotary-år.  

- Status for polio ved årsskiftet forble uendret: 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: Påmeldingsfristen er forlenget til 1. mars. Du finner mer informasjon på distriktets hjemmeside. 
- Short term exchange/summercamps: Selv om det er usikkerhet om pandemiens innvirkning på gjennomføring av årets 

leire, så finner man oppdatert liste på Norfo’s side https://rye.rotary.no/. Her er det «først til mølla» med tanke på 
påmelding som gjelder. 

- Distriktledelsen gjennomfører midtveissamling 19.-20. februar. Dette skjer på Dombås, eller på nett om det ikke er mulig å 
gjennomføre dette fysisk. Her evalueres 1. halvår og målsettinger for kommende Rotary-år utarbeides. 

- Datoer for PETS (President Elect Training Seminar) er planlagt til 12.-13. mars på Dombås. Alternativt gjennomføres disse 
på nett. Her møtes alle de innkommende presidenter for år 2022-23 for kursing. 

- Styreseminarer for klubbstyrene er planlagt slik: Styreseminar Vest – 2. april i Ålesund. Styreseminar Øst - 7. mai på Honne.  
- Neste styremøte i distriktet er 28. januar. Eventuelle søknader bør foreligge senest en uke før. 
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