
                                                                                                                

  MÅNEDSBREV MARS 2022 
 

KRIGEN I UKRAINA  

For å kunne hjelpe nødlidende og flyktninger fra Ukraina har Rotary opprettet «Rotary’s Disaster Fund» som raskt skal kunne 

benyttes til å bistå med hjelp. Klubbene har mottatt et skriv fra distriktet med anbefaling på distriktets strategi for hjelp til 

ofrene for krigshandlingene i Ukraina. Distriktet har besluttet å bidra med 25.000,- USD til fondet fra oppsparte TRF-midler. 

Samtidig gir distriktet honnør til de klubber som på egenhånd har bidratt med betydelige midler.  

PETS (PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR) – DOMBÅS 12.-13. MARS 

Forberedelsene til et nytt Rotaryår er i full 

gang. Innkommende presidenter for 

2022/23 fikk sin opplæring og oppdatering 

på Rotary Internationals satsningsområder 

for det kommende år. Ikke minst fikk vi 

høre den nye verdenspresidentens budskap 

til klubbpresidentene. Så skal 

klubbpresidentene ha mottatt 3 

klubbhåndbøker til fordeling i klubben. 

Håndbøkene inneholder mye nyttig stoff for 

styrene i våre klubber. 

STYRESEMINAR – ØST OG VEST 

Det som gjenstår da er å gi distriktets tilbud om opplæring av klubbenes styrer og andre ressurspersoner (Styreseminaret). Egen 

invitasjon blir sendt ut. Kursing skjer i Ålesund 30. april for klubbene i vest og på Honne/Gjøvik 7. mai for klubbene i øst. Fint om 

dere tidlig klarlegger hvem i klubben som bør delta og båndlegger datoen. 

ANDRE SAKER 

- Et viktig tema for Rotary er hvordan vi kan fremme jenters mulighet til utdannelse og å bestemme over sine egne liv. 
Rotary Day with UNICEF gjennomføres 25. og 26. mars, og har følgende tema: «Styrking av jenter - Hvordan skaper vi en 
trygg og mer robust verden for jenter når vi gjenåpner samfunn etter Covid?». Er du interessert i å vite mer og eventuelt 
delta på webinar, gå inn på: Rotary Day with UNICEF (rotaryundaynyc.org) 

- På My Rotary finner du en rekke kurs du kan ta på Learning Center, om du logger inn. Flere av kursene er oversatt til 
svensk, om du finner at dette språket er å foretrekke. Etter at du har logget inn finner du mer på denne adressen: 
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/dashboard/channel/116 

- Polio: Fortsatt kun ett tilfelle i Afghanistan og ingen i Pakistan så langt i år. BRA! 
- Neste styremøte i distriktet er 29. april. Dette er neste mulighet for å få behandlet søknader på distriktets Fond for tiltak, 

utvikling og ungdomsarbeid. Informasjon finnes på distriktets hjemmeside https://d2305.rotary.no/no/fond-og-
tilskudd#.YjOSO3rMKUk 

- Status på medlemsutvikling: Etter nyttår har vi ifølge Medlemsnett en positiv utvikling og økt medlemstallet med 5 i 
distriktet. Nå er mitt håp at vi fortsatt kan få stiftet minst en ny klubb eller en satellittklubb før 30. juni. Potensialet er stort. 
Min oppfordring: Klargjør hva du kan «selge» - hvorfor skal noen bli medlem i klubben din? Det er fortsatt mange som ikke 
vet hva Rotary egentlig driver med. 

 
Med Rotary-hilsen                                                                                                                                                                   

 

Hans Olav Osbak 
Distriktsguvernør 2021-22 
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