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GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV – JUNI 2017 

Dette er mitt siste månedsbrev som Guvernør. Kort oppsummert. 

Et for meg fantastisk år med mange oppturer, men også noen 

nedturer. Jeg liker ikke å fokusere på det negative, men heller 

se på alt det positive som har skjedd i året. 

MEDLEMSVERVINGEN: 

Jeg lovte i månedsbrevet for mai at det i månedsbrevet for juni 

skulle komme en orientering. Sammenligningen med 1. juli 2016 

da vi overtok og nå pr 1. juli 2017 viser følgende utvikling 

(nettotilgang pr klubb).Tallene er hentet fra medlemsnettet. 

- Bodø Sentrum Rotaryklubb  11 medlemmer 

- Kristiansund Rotaryklubb    4 medlemmer 

- Egge Rotaryklubb     2 medlemmer 

- Frei Rotaryklubb     2 medlemmer 

- Namsos Rotaryklubb     2 medlemmer 

- Stjørdal Rotaryklubb    2 medlemmer  

- Verdal Rotaryklubb     2 medlemmer 

- Frosta Rotaryklubb     1 medlem 

- Gauldal Rotaryklubb     1 medlem 

- Klinga Rotaryklubb     1 medlem 

- Skogn Rotaryklubb     1 medlem 

- Longyearbyen Rotaryklubb  20 medlemmer (Eget 

pkt) 

GRATULERER TIL OVERNEVNTE KLUBBER FOR GOD JOBBING. 

Dette er et bevis på at det nytter dersom en gjør de riktige 

tingene. 
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14 klubber har samme medlemstall som 1. juli 2016. Gratulerer 

også til disse klubbene. 

22 klubber har nedgang i antall medlemmer. Noen til dels kraftig 

nedgang. Ser ut som om de samme klubbene har tatt en 

«kraftig» opprydding i sin medlemsmasse før dette Rotaryåret er 

over. 

Ellers er to klubber lagt ned i dette Rotaryåret, Averøy 

Rotaryklubb i juni 2016 og Sunndal Rotaryklubb i juni 2017. 

Hadde håpet å berge begge disse to klubbene, men det lykkes 

dessverre ikke. Jeg håper at om få år kan disse klubbene bli 

etablert igjen. 

ETABLERING AV NY KLUBB, LONGYEARBYEN ROTARYKLUBB: 

Den 20 juni ble Longyearbyen Rotaryklubb etablert på Svalbard 

med 20 medlemmer på oppstartsmøtet. 

President ble Carl Einar Ianssen. 

Jens Erik Rasmussen var RIs representant på møtet. I tillegg 

deltok undertegnede, distriktskasserer Hans Furfjord samt 

presidenten i Harstad Rotaryklubb, Gassan Al Haddad, som er 

fadderklubb. Redaktøren av «Rotary Norden», Ottar Julsrud var 

også med. Det vil trolig komme en større reportasje i magasinet 

til høsten. 

Guvernøren hadde på forhånd mottatt en hilsen fra H.M. Kong 

Harald i forbindelse med etableringen. «Jeg sender mine beste 

ønsker til Longyearbyen Rotaryklubb og hilser til alle som er 

samlet på Svalbard i anledning etableringen den 20. juni 2017. 

Harald R.» 
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NY COL REPRESENTANT. ( LOVRÅDET ) 

Eiliv Todal Moe overtar som ny 

lovrådsrepresentant etter Torbjørn Akersveen, 

som hadde anmodet om fritak fra vervet. 

Takk til Torbjørn for utmerket arbeid i lovrådet, 

og lykke til Eiliv. 

NY GUVERNØR HAR OVERTATT: 

Mandag 26. juni ble guvernørkjedet 

overlevert til guvernør Toralf Pedersen, 

Stjørdal Rotaryklubb. 

Stjørdal Rotaryklubb sto for et særdeles 

flott arrangement. Over 50 personer var 

tilstede. Stor takk til klubben. 

TAKK FOR MEG: 

Et fantastisk år er passert. Det å være 

guvernør i et så stort distrikt som vårt er en 

fulldags jobb. Jeg vil takke alle presidentene for en fantastisk 

mottagelse under guvernørbesøkene. Det varmet godt etter lange 

flyturer og lange kjøreturer å bli mottatt på en slik positiv måte. 

I dette året har jeg også hatt et godt team rundt meg. Ellers 

har det heller ikke vært mulig. Men den aller beste 

medarbeideren jeg har hatt er nok min kone. Det står stor 

respekt av hennes arbeid. 

Takk til alle i mitt team. 
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Nå er det Toralf som er guvernør. Har arbeidet sammen med han 

de siste årene. Han er rett person på rett plass. 

Ta godt imot han. 

Lykke til med arbeidet Toralf. 

Mvh 

Helge Schjølberg 

 

Her er noen bilder fra etableringen av Longyearbyen Rotaryklubb: 
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