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Guvernørens månedsbrev for april 2018 

Endelig har våren kommet med varmere og lysere 

dager.  Imidlertid nekter vinteren å slippe taket og i 

dag er det stor snøskredfare i Nord-Trøndelag og i 

Nordland.  Håper at alle følger rådene til 

beredskapsetatene slik at ingen blir skadd. 

 

PETS Scandic Lerkendal 7. og 8. april 

DGE Thor O. Olsen gjennomførte sitt lederkurs for 

innkommende presidenter og sekretærer denne helga.  

Samlingen var godt forberedt og vel gjennomført.  Det 

som gledet meg mest var det store engasjementet fra 

deltakerne.  Gode samtaler og gode diskusjoner.  

Flere klubber har unge presidenter og sekretærer og 

det virkelig gnistret energi.  Det gir meg troen på at nye generasjoner finner seg til rette med 

Rotary sitt verdigrunnlag og visjon. 

 

Rotary sin visjon 

DGE Thor O Olsen har mottoet «Be the inspiration» for sitt år og på PETS redegjorde han 

for Rotary sin nye visjon: 

Togehter, we se a world where people unite and take action to create lasting change across 

the globe, in our communities and in ourselves. 

Jeg vil tro at mange synes dette er en god visjon som passer godt til vår virksomhet. 

 

The Rotary Foundation – seminar. 

Lørdag 7.4.18 gjennomførte TRF-komiteen seminar for presidenter og sekretærer.  Jon 

Gjemble og Inger-Ruthgerda Wellendorf hadde ansvar for planlegging og gjennomføring. 

Dette seminaret er obligatorisk for de klubbene som ønsker å gjennomføre prosjekt i regi av 

TRF.   

 

Distriktsråd lørdag 7.4.18 

Jeg fikk gjennomført et distriktsrådsmøte med min distriktsorganisasjon på lørdag formiddag. 

Alle komitelederne orienterte om status innen sine områder og vi diskuterte hvilke tiltak som 

var nødvendig de siste månedene i året.  Det er viktig å merke seg at alle komitelederne 

fortsetter i sine roller inn i det nye året og ivaretar kontinuiteten i arbeidet. 

• Kommunikasjon: Hjemmesiden til distriktet har fått mer info og er mer «fargerik». 

Klubbene er nå «oppe» på medlemsnettet og oppfordres til å ajourføre nettet med nye 

tillitsvalgte.  Det gjør det lettere å kommunisere med presidenter og sekretærer. 

Kampanjen People of action rulles nå ut i full bredde. 

• Ungdomsutveksling: Det arbeides godt og til høsten vil vi etter all sannsynlighet ha 7 

utvekslingsstudenter.  Det er et ønske om at mer info legges på vår hjemmeside. 
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• Medlemskap: Vi har en svak økning i antall medlemmer og vi håper at vi har snudd 

den negative trenden.  Alle ble oppfordret til å arbeide for å få flere medlemmer inn i 

klubbene.  Dette vil vitalisere klubbene.  Det ble påpekt hvor viktig det er å ivareta 

våre medlemmer samtidig som vi arbeider for å få inn nye medlemmer. 

• Rotary Foundation: Flere prosjekter har fått midler fra Distrikt Grant.  Disse 

prosjektene er omtalt på vår hjemmeside under fanen «Prosjekter».  Distriktet er med 

i et Global Grant-prosjekt i Armenia og det planlegges nå et eget Global Grant-

prosjekt som kalles «Skills for life» i Tacloban på Filippinene. Flere klubber har sagt 

seg interessert i å være med.  Se mer info under prosjekter på vår hjemmeside. 

 

Norfo (Norsk Rotary Forum) 

Fredag 13.4.18 var det vårmøte i NORFO.  Dette er et administrativt organ som ledes av 

guvernørene for de 6 distriktene i Norge. Fra vårt distrikt møtte undertegnede og DGE 

Thor O. Olsen.  Kort om sakene som ble behandlet:1)Vedtekter: Det nedsettes en gruppe 

for å utarbeide et forslag til vedtektsendring slik at alle distriktene kan bli representert i 

styret.2)Kommunikasjon: Komiteen v/Ola Morten Ringdal la fram forslag til en 3-årig  

kommunikasjonsplan for alle distriktene. Synliggjøring av Rotary anses som svært viktig i 

tiden som kommer. Planen vedtatt. 3)Distriktsovergripende prosjekt: Det arbeides videre 

med å bygge opp et forslag til et distriktsovergripende prosjekt.  Vår representant i 

komiteen er PDG Jon Eidsvik. 4)Budsjett. Det var diskusjon om fondsavsetningene, 

fordeling av midler til drift og kontingent. En god og nødvendig diskusjon. Budsjettet ble 

vedtatt uten endring i kontingenten.   

 

Huskeliste: 

1)Momskompensasjon: Alle klubber må søke om momskompensasjon innen 15.6.18. 

Mangler du info tar du kontakt med vår distriktskasserer  Stein Morten Holberg.  I fjor 

fikk vi ca. kr. 220,- tilbakeført pr medlem.  Ikke gå glipp av disse midlene. 

2)Innbetaling til Rotary Foundation (Rotaryfondet) 

Bankforbindelse: Nordea Bank Norge AS. Konto nr. 6021.07.19736 Betalt til:Rotary 

International, Witikonerstrasse 15 CH – 8032 Zürich SWITZERLAND 

Merk innbetalingen med Rotary Foundation  annual giving 2017/18 samt klubbnavn og 

klubbnummer. Vårt mål er 100 US-dollar pr medlem.  Innbetalingen har betydning for 

hvor mye vi disponerer på Global Grant og Distrikt Grant.   

3)Ajourføring av medlemsnettet. Vennligst ajourfør medlemsnettet med nye tillitsvalgte.  

Vi er avhengige av denne informasjonen for å få en god kommunikasjon med klubbene. 

 

En oppfordring til slutt: «Spøtt i nævan og ta åran fatt» -  «D e itjno so kjæm tå sæ sjøl» 

 

Med hilsen 
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