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Kjære rotarianere og venner av Rotary i Distrikt 2305! 

Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 
Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at alle medlemmer i den enkelte Rotaryklubb får 

tilgang til distriktsguvernørens månedsbrev. Dette er det første månedsbrevet i det nye 

Rotaryåret og siden frammøtestatistikken ennå ikke er klar, følger den ikke med i dette 

månedsbrevet. 

1. Stafettpinnen er overlevert! 

Dette er en spennende og viktig dag for de av oss som er tillitsvalgte i Rotary. Dette er dagen 

da stafettpinnene skifter hand i mer enn 34 000 Rotaryklubber og mer enn 530 Rotary 

distrikter verden over. Dette er dagen da Ron Burton overtar som president for Rotary 

International etter Sakuji Tanaka og dette er dagen da innholdet i mottoet ”Peace Through 

Service” videreføres og videreutvikles gjennom formuleringen ”Engage Rotary - Change 

Lives”.  Helt siden Rotary International startet med sine årlige mottoer har det vært en ”rød 

tråd” som binder mottoene sammen og det er: ”Service above self”. Det å gagne andre uten 

tanke på egen nytte, er det verdigrunnlaget som Rotary International bygger på og som den 

enkelte rotarianer velger å forplikte seg til gjennom sitt medlemskap i en Rotaryklubb .   

Rotary International og mer enn 1,2 millioner rotarianere verden over, arbeider langsiktig og 

kontinuerlig for fred og for at morgendagen skal kunne bli litt bedre for menneskeheten 

gjennom de seks fokusområdene våre:  

 

 

 Fred og konfliktforebygging/-løsning  

 Sykdomsforebygging og behandling 

 Rent vann og sanitærforhold 

 Mødre - og barnehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet 

 Lokal økonomi og samfunnsutvikling 
 

Dette er arbeid som krever langsiktighet, kontinuitet, kunnskap og aktiv oppslutning fra 

hvert eneste medlem av den enkelte Rotary klubb. Rotarys omdømme og oppslutningen om 

Rotary er avhengig av at hvert enkelt klubbmedlem kjenner til hva Rotary International gjør 

på disse områdene og hvorledes Rotary International arbeider, gjennom klubb prosjekter 

gjennom bidrag til Rotary Foundation og ikke minst gjennom kampanjen ”Polio Pluss” eller 

”End Polio Now!”.  
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Rotary er hva Rotary gjør! Omdømmet vårt er avhengige av at lokalsamfunnet vet hva vi 

gjør. Derfor må vi snakke om hva Rotary gjør til familiemedlemmene våre, til vennene våre, 

på arbeidsplassene og på de andre møtestedene der vi treffer folk.  

Det må være en selvfølge at vi viser at vi er rotarianere, både gjennom gjerningene og 

holdningene våre, men også ved å bruke de Rotarymerkene som viser at vi er rotarianere.  

Det er viktig at Rotarys fokusområder er regelmessige temaer på klubbmøtene våre, slik at 

alle medlemmene er oppdatert.  Klubbenes kontakter for Rotary fondet (The Rotary 

Foundation = TRF)får regelmessig viktig informasjon fra distriktets TRF komité. Ellers finner vi 

mye spennende Rotary stoff både i handboka for klubbene i Distrikt 2305: 

http://d2305.rotary.no/files/cms_userfile/Dokumenter/Rotaryaret_2013-

2014/PDF_Handbok__Distrikt_2305_revidert_13_05_2013.pdf , på hjemmesiden for Distrikt 

2305: http://d2305.rotary.no  og på Norsk Rotary Forums hjemmeside: 

http://www.rotary.no 

2. Distriktsguvernør for Rotary distrikt 2305 

Det er med ydmykhet jeg tar over stafettpinnen som guvernør for Rotary International 

Distrikt 2305, etter IPDG Margit Bjugstad. Hun har gjort en fantastisk innsats for det nye 

distriktet vårt så langt og jeg er takknemlig for at hun har takket ja til å overta som distriktets 

leder for kommunikasjon og opplæring etter PDG Per Joar Mediås som har levert en solid og 

god innsats som «Distrikt Trainer» både under Einars og Margits ledelse. 

Som dere er kjent med, starter det nye Rotaryåret den første juli. Heldigvis har samtlige 

tillitsvalgte i Rotary forgjengere som gode veiledere og hjelpere når vi står fast på noe. Ingen 

av oss starter på «bar bakke». Allikevel er det slik at jeg nok deler «kriblingen i magen» med 

mange andre tillitsvalgte som i dag overtar nye verv i sine klubber og innen 

distriktsorganisasjonen. 

  

http://d2305.rotary.no/files/cms_userfile/Dokumenter/Rotaryaret_2013-2014/PDF_Handbok__Distrikt_2305_revidert_13_05_2013.pdf
http://d2305.rotary.no/files/cms_userfile/Dokumenter/Rotaryaret_2013-2014/PDF_Handbok__Distrikt_2305_revidert_13_05_2013.pdf
http://d2305.rotary.no/
http://www.rotary.no/
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Gjennom dette handtrykket med RI president Ron Burton i San Diego i januar 2013, har jeg 

lovet å bringe mottoet ”Engage Rotary – Change Lives” ut til alle Rotaryklubber i distrikt 

2305. Sammen skal vi bidra til at Rotary klubber i Distrikt 2305 styrker Rotarys omdømme 

ved å vise i praksis at vi engasjerer oss og at vi er stolte av å være aktive rotarianere.  

3. Distriktsguvernørens ønsker, mål og planer for Rotaryåret 2013 -14 

Som jeg har fortalt på PETS, har jeg:  

Ti ønsker for det nye Rotary året: 

1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene 

våre. 

2. At samtlige rotarianere skal slutte opp om kampanjen «End Polio Now» på en måte 

som vil synes godt i klubbens bidrag til bekjempelsen av poliomyelitt. 

3. At vi som ledere aktivt søker ny kunnskap om de aktivitetene og prosjektene som 

Rotary International står bak. Rotary er hva Rotary gjør! Hvem er vi da?  

4. At samtlige Rotaryklubber deltar i, støtter eller planlegger minst ett prosjekt, stort 

eller lite innen 01 07 2014. 

5. At vi blir flinkere til å fortelle utad hvilke aktiviteter vi har i klubben vår og om hva 

Rotary står for.  

6. At vi arbeider aktivt for å øke kvinneandelen i klubben vår. 

7. At samtlige medlemmer inviterer med seg minst en god venn, ett familiemedlem 

eller en kollega på et åpent møte i klubben sin i løpet av 2013 – 2014. 

8. At samtlige pensjonerte medlemmer ser det som sin oppgave å kontakte en 

yrkesaktivt utøver av faget sitt, med tanke på å vekke interessen for Rotary 

9. At vi i løpet av 2013 – 2014 har bidratt til etablering av minst tre Rotaractklubber i 

distriktet vårt. 

Fem mål for det nye Rotary året: 

Samtlige Rotaryklubber i Distrikt 2305 skal i løpet av Rotaryåret ha: 

1. Gjennomføre minst ett møte der klubbens bruk av Rotary Grants og bidrag til 

Rotaryfondet er hovedtema. 

2. Gjennomføre minst ett møte der Rotarys ungdomstjenester, «Youth services» 

=tidligere «New Generations» er hovedtema. 

3. Gjennomføre minst to åpne møter i løpet av Rotaryåret, der temaet er informasjon 

om hva Rotary står for og hva Rotary gjør, - med spesiell oppmerksomhet på kampen 

mot polio. 

4. Drøfte hva som kan gjøres for at medlemsmassen i klubben i større grad enn i dag 

skal gjenspeile det varierte arbeidslivet i lokalsamfunnet. 

5. Økt medlemstallet sitt med minst ett medlem innen 01 07 2014. 
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Fem planer for det nye Rotaryåret: 

1. Den klubben som har best måloppnåelse innen 1. juli 2014, spesielt med tanke på å 

øke medlemstallet, vil få dekket deltakeravgiften til Distriktskonferansen for to av 

klubbens medlemmer. 

2. Markedsføre assisterende guvernører og distriktets komiteer som en ressurs som den 

enkelte Rotaryklubben kan dra nytte av. 

3. Oppmuntre til samarbeid mellom naboklubber om gode prosjekter og møteprogram.  

4. Presentere en oppdatert omtale av de enkelte klubbenes aktiviteter og prosjekter på 

Distriktets hjemmesider. 

5. Stimulere til en tettere kontakt og samarbeid mellom Rotaract klubber, Inner Wheel klubber 

og Rotaryklubbene i distriktet. 

4. Deltakelse i Rotary Conventions 

Sammen med en rekke andre norske deltakere har jeg nettopp kommet hjem fra Rotary 

Convention i Lisboa. Jeg skulle ønske at alle rotarianere kunne få dele den opplevelsen det er 

å være deltaker på et slikt internasjonalt Rotary arrangement. Sammen med 25 000 andre 

rotarianere fra nær alle land i verden føler du at du hører til og er en del av en stor og viktig 

internasjonal organisasjon med engasjerte deltakere. Gjennom ulike «plenary sessions», 

«work-shops, «House of Friendship» og «Break out sessions» får du oppleve bredden i den 

innsatsen som Rotary International gjør for å gi en handsrekning til de mennesker som 

trenger dette for å kunne bedre sine levekår. Rotary International er en av verdens største 

serviceorganisasjoner, målretter sine prosjekter slik at ressursene når fram dit de skal og har 

stor internasjonal gjennomslagskraft.  

Under årets Convention i Lisboa annonserte lederen for «Bill & Melinda Gates Foundation» 

at stiftelsen ser på Rotary International som sin viktigste samarbeidspartner blant frivillige 

organisasjoner i kampen mot polio. De peker på at kampen mot polio nå trenger en siste 

kraftanstrengelse for å lykkes. Bill& Melinda Gates har derfor bestemt at de hvert av de 

neste fire år, innenfor en grense på 35 millioner US dollar pr år, vil doble den økonomiske  

innsatsen Rotary Foundation samler inn til fordel  for aksjonen «End Polio Now».  

Mer om The Lisbon Convention kan du lese på http://www.rotary.org  

I 2014 arrangeres Rotary Convention i Sydney, Australia. For de som har anledning til det, 

anbefales en tidlig påmelding, da en gjennom dette kan få gunstigere priser. 

5. Årets Distriktskonferanse, Scandic Hamar 28. – 29. september 

Alle Rotaryklubber i Distrikt 2305 skal nå ha fått tilsendt invitasjon og 

påmeldingsinformasjon til årets Distriktskonferanse. Invitasjonen vil bli lagt ut på 

hjemmesiden til Distrikt 2305. Klubbene oppfordres til å sørge for at denne invitasjonen når 

ut til alle klubbens medlemmer. Påmelding skal skje på nett og det er en fordel om klubbene 

koordinerer påmeldingene ved at klubbsekretæren sender samlet påmelding fra sine 

klubber. 

http://www.rotary.org/
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6. Guvernørens klubb-besøk 

Guvernørens klubb-besøk er under planlegging. Av hensyn til vei og føreforhold over fjellet, 

er det en fordel for meg å kunne besøke klubbene «vest for fjellene» før snøen har lagt seg. 

Jeg vil imidlertid gjerne ta hensyn til evt. jubileumsarrangement eller andre spesielle 

begivenheter, så jeg ber om eventuelle spesielle ønsker fra klubbene så raskt som mulig. 

7. Med ønske om et framgangsrikt Rotary år for alle klubber i distriktet! 
Da gjenstår det for meg å avslutte mitt første guvernørbrev med et ønske om et godt samarbeid og 

en riktig god sommer til alle! 

Jeg ønsker alle tillitsvalgte i klubber og i distriktsorganisasjonen lykke til med sine verv! 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør D-2305 

2013 - 2014 


