
                                                                                                                

  MÅNEDSBREV FEBRUAR 2022 
 

ROTARY DAY OF SERVICE 

Norge er i ferd med å åpne opp og gå tilbake til en mer normal hverdag. Det betyr at vi forhåpentligvis kan gjenoppta våre 

møter og aktiviteter, og normalisere aktiviteten vår. Og det er etterlengtet og BRA! RI president Shekhar Mehta har ønsket at 

alle klubber minst en gang i dette Rotary-året lager en stand, og presenterer klubben og hva Rotary er og bidrar til. Formålet er 

å bli mer synlig, skape forståelse for hva vi er og gjør – og bidra til å fjerne misforståelser noen kan ha om Rotary. Skal vi 

rekruttere bedre må vi bli mer synlig og øke kunnskapen om Rotary. Dette har også vært mitt budskap til klubbene gjennom 

klubbesøkene, og jeg håper dere ser nytten og viktigheten av å gjøre dette. Og det er selvfølgelig mulig å gjøre dette tiltaket 

flere ganger i året. Lykke til med forberedelser og gjennomføring.  

ROTARY NORDEN  

Alle medlemmer av Rotary må abonnere på et medlemsblad. For oss som bor i Norden er Rotary Norden vårt offisielle blad. Det 

finnes også RI sitt blad som man i tillegg kan abonnere på, om man går inn på My Rotary. På Rotary Norden har klubbene en fin 

mulighet til å få informert og profilert sine gode prosjekter og aktiviteter. Sist år har Land, Hunn/Gjøvik og Østre Toten RK hatt 

fine innlegg, og distriktskonferansen ble også profilert. Benytt muligheten til å dele alt det gode dere gjør. Ta gjerne kontakt 

med den norske redaktøren Ottar Julsrud, epost: julsrud@online.no, mobil 905 23 939. 

ANDRE SAKER 

- Alle henvendelser fra distriktet går normalt til klubbens president og sekretær, og jeg håper alle nå har registrert 
nøkkelroller i Medlemsnett. Klubben må selv lage rutiner for hvem som distribuerer post internt i klubben. Har du 
problemer med innlogging eller andre tekniske problemer, så er veien kort til å få hjelp. Kontakt distriktets DICO, Svend 
Strand (svstrand@gmail.com tlf 90980650). Følgende roller kan registreres i Medlemsnett: Club President, Club Secretary, 
Club Executive Secretary (det kan være lurt å registrere et medlem her slik at flere har tilgang til denne rollen), Club 
Treasurer (kasserer), CYEO (Ungdomsutvekslingsleder), CRFC (TRF-leder), Club Membership Chair, Club PR, CICO (klubbens 
nettløsninger), Past President, President Elect, Web editor (hjemmesideansvarlig – mulig å registrere 3 stk) og Reporter. 

- Har noen i din klubbs område studenter som er interessert i fredsstudier? Hvert år får 130 studenter studieplass på et av 
universitetene der Rotary har avtaler. Det er få (om noen?) i vårt distrikt som har benyttet seg av dette unike tilbudet. 
Søknadsfristen er 15. mai for år 2023-24. Se mer på  https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships. Det går 
et seminar på nettet 15. februar med mer informasjon. Du kan kontakte guvernøren for link til seminaret.  

- Nevner også Georgia-stipendet som er et tilbud om studie i USA til ungdom mellom 18 og 24 år. Søknadsfrist er 1. oktober 
året før man reiser. Les mer på: https://rotary.no/no/georgiastipendet#.Yf-dSZqZOUk  

- Polio: Ingen nye tilfeller i Afghanistan og Pakistan så langt i år, og Pakistan har nå over ett år uten nye tilfeller. BRA! 
- 23. februar er Rotarys stiftelsesdato. Da blir vi 117 år! 
- Status på medlemsutvikling: Etter nyttår har vi rekruttert og mistet like mange. Status Quo. Stå på og prioriter rekruttering 

når vi nå kommer i gang med normal virksomhet.  
- RYLA-vest gjennomføres 21. – 23. april. 
- Det blir 8 studenter som reiser på ett års utveksling i kommende skoleår – og fra følgende klubber: Kongsvinger, Elverum, 

Hamar (2), Gjøvik, Ringebu, Moelv og Østre Toten. Takk for at dere bidrar til denne viktige aktiviteten for Rotary. 
- På distriktets hjemmeside finner dere datoer for styremøter og andre aktiviteter i kalenderen.  
- Distriktledelsen gjennomfører midtveissamling på Dombås 19.-20. februar. Her evalueres 1. halvår og målsettinger for 

kommende Rotary-år utarbeides. Klubbene bør benytte anledningen til å informere sine Assisterende Guvernører om det 
er forhold eller tjenester de ønsker at distriktet skal bidra med. 
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Hans Olav Osbak 
Distriktsguvernør 2021-22 
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