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Guvernørens månedsbrev for mai 2018 

 

Jeg må starte dette månedsbrevet med å hente fram 

noen strofer fra en kjær barnesang: 

«Kom, mai, du skjønne, milde,  

gjør skogen atter grønn, 

og la ved bekk og kilde 

fiolen blomstre skjønn!» 

Slik skal mai være, fylt av glede over en ny vår og 

sommer.  Mai er også måneden med alle helligdagene 

og «inneklemtukene» som vi sier i Trøndelag.  Jeg 

håper at dere alle har fått anledning til å være med på 

å feire 17. mai og benyttet fridagene til ladding av 

batteriene. 

 

Dugnadsmåneden: 

Mai er også måneden for dugnader.  Jeg er sikker på at mange av oss har deltatt i dugnad 

på kirkegårder, parker og fellesområder.  På denne måten har vi bidratt slik at mai ble 

som forventet. Det hadde vært hyggelig om noen kunne sende over noen bilder og noen 

ord til Finn Jarle Sørli slik at han kan legge det ut på vær hjemmeside. 

 

Hjemmesiden: 

Jeg har som mål at hjemmesiden skal inneholde mer informasjon om hva Rotary holder 

på med.  Jeg ønsker at den skal bli mer «fargerik».  Den har blitt mye bedre blant annet 

ved at leder av TRF-komiteen Jon Gjemble har lagt ut beskrivelse og bilder av prosjekter 

TRF støtter.  Jeg ønsker nå at flere klubber sender inn noen bilder og noen ord om alle de 

flotte prosjektene som dere har rundt om i distriktet. Skriv også noen ord om hendelser 

som skjer i din klubb.  Det er kjekt for oss andre å se hva dere holder på med samtidig 

som det gir et mangfoldig bilde av hva Rotary gjør. Husk: Rotary er hva Rotary gjør! 

 

Vurdering av klubbene: 

Det nærmer seg avslutning for mitt rotary-år og Rotary International krever at jeg legger 

inn en vurdering av hver enkelt klubb i Club Central.  Det er ingen omstendelig sak og det 

er bare guvernøren som har tilgang til dette. Jeg vet ikke hvor habil jeg er til dette 

arbeidet, fordi svært mange klubber fikk veldig mange stjerner. Jeg har skrevet referat fra 

alle møtene med klubbene og sett på hjemmesider med mer.  Jeg tror at jeg har et ganske 

godt bilde av hva den enkelte klubb står for. Jeg vil bruke denne informasjonen til å gi 

honnør til de klubbene som har best måloppnåelse i forhold til vår strategiske plan: 

«Støtte og styrke klubbene, arbeide med prosjekt og bedre Rotary sitt omdømme ved å 

synliggjøre hva Rotary gjør» 
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Kommunikasjonskomiteen har fått oppgaven med å vurdere hvilke klubber som er best på 

PR/kommunikasjon. Kanskje vil det vanke pris til beste klubb, beste prosjekt og best på 

PR/kommunikasjon under årets distriktskonferanse. 

 

Medlemskapsutvikling: 

Gjennom vinteren og fram til nå har vi ligget stabilt på ca. 1185 medlemmer.  Dette er 

svært gledelig.  Dette innebærer at avgangen er erstattet med nye medlemmer.  Klarer vi 

å holde «status qou» ut året, vil jeg håpe og tro at vi er i en positiv trend.  De som har 

vokst mest i medlemstall fra 1.7 til 21.5 er: Kirkenes 4, Malvik 4, Tromsø Syd 4, 

Trondhjem 4 og Longyearbyen 6 (fra nyttår).(Det er noe usikkerhet om tallene).  Noen 

klubber har tilsvarende medlemmer i frafall og har en jobb å gjøre.  Tre av distriktets 

klubber mangler kvinner og slik kan vi ikke ha det i 2018. Min påstand er: Det finnes en 

ny generasjon flotte rotarianere der ute, men vi må spørre dem om å bli med.   

 

GDPR - General Data Protection Regulation (EUs nye personvernforordning) 

Fra og med 1. juli 2018 må alle norske virksomheter forholde seg til de nye 

personvernreglene i EUs forordning om personvern.  

Norfo har ansvaret for å ordne vårt medlemsnett slik at det er overensstemmende med 

regelverket.  De uttaler: «I samarbeid med vår leverandør jobber nå Norfo med å 

kartlegge løsningen og dokumentere alle punkter relatert til den nye forordningen. Det er 

også en dialog med RI med hensyn til hvilke endringer som de krever gjennomført. Plan 

for gjennomføringen samt GDPR Rapport og Assessment er under utarbeidelse.» Fristen 

for Norge er utgangen av juni.  De øvrige har iverksettelsesdato 25.5.18. 

Rotary International har iverksatt det nye regelverket for sin organisasjon.  

 

Huskeliste: 

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

Mangler du info tar du kontakt med vår distriktkasserer 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)Innkommende presidenter: Vennligst bygg opp din organisasjonsplan og lag en plan 

for ditt rotaryår.  Da er du godt forberedt når du tar over kjedet i 1.juli. Lykke til. 

 

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

 

Med hilsen Toralf Pedersen DG 2275 
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