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Guvernørens månedsbrev for mars 2018. 

Vi skriver 1. april i dag og det er på tide å summere opp hva 

som har skjedd på distriktsnivå i vårt distrikt.  Jeg trodde at 

jeg skulle skrive om blomstrende krokus og blåveis, men 

slik gikk det ikke.  I natt var det 4 nye kulderekorder i Sør-

Norge og i store deler av Finnmark og Troms er det stor 

rasfare og stengte veier.  Her i Trøndelag har vi hatt ei fin 

påske med stabilt kaldt vær.  Det er fremdeles mye snø. 

Håper ikke alt smelter på en gang….. 

I dag fant jeg forresten noen snøklokker og skjæra bygger 

reir øverst i grana. Så da blir det nok vår i år også. 

 

Besøk i Longyearbyen Rotary klubb mandag 12.3.18 

Longyearbyen Rotary klubb hadde charterdato 20.6.17.  President Carl Einar Ianssen og hans 

styre har arbeidet godt for å bygge opp klubben.  Mandag 12.3.18 var det på tide å avlegge 

klubben et besøk.  Jeg reiste sammen med ass. guvernør Arne Markussen fra Harstad.  Vi ble 

møtt av sekretær Kirstin Mobakken og 

web. redaktør Birgitte Følstad.  Ass 

guvernør fikk gjennomført et godt 

arbeidsmøte med disse hvor de 

gjennomgikk My Rotary, medlemsnettet 

og hjemmesiden.   

 

Deretter var det møte med klubbens styre i 

klubbens lokaler i Huset.  Styret hadde 

utarbeidet et godt måldokument som var 

grunnlag for samtale om klubbens drift.  Klubben har i dag 15 medlemmer og har som mål å 

ha 20 medlemmer innen sommeren.  De har medlemmer fra Lokalstyret, Avinor, universitetet, 

reiseliv og lokalt næringsliv.  De har gode foredrag og planlegger nå et lokalt prosjekt.  Flere 

ideer ble diskutert. Longyearbyen er en livskraftig klubb og klubben har kun yrkesaktive 

medlemmer. 

På bildet fra venstre: Ass guvernør Arne 

Markussen, styremedlem Anders 

Ringheim, webredaktør Birgitte Følstad, 

sekretær Kirstin Mobakken, president 

Carl Einar Ianssen og styremedlem Kjetil 

Figenschou 

 

 

 

 

mailto:toralf_pedersen@hotmail.com


                                                                 
 

Toralf Pedersen 

Distriktguvernør 2275 2017/18           

toralf_pedersen@hotmail.com 

+47 48 16 99 70 

Guvernøren overleverte det såkalte 

charterdokumentet til president Carl 

Einar Ianssen som bevis på at klubben 

var godkjent hos RI. 

 

Vi ønsker klubben lykke til videre og 

lover at vi fra distriktets ledelse skal 

bidra med de ressurser vi har 

tilgjengelig. 

 

Her følger linken til en artikkel i 

Stjørdals-Nytt om besøket: https://s-

n.no/index.php/stjordal/sentrum/item/

11615-rotary-sjefen-fra-stjordal-tett-pa-den-nyeste-og-nordligste-klubben  

 

 

Prosjekter: 

Vi har 3 viktige strategiske satsingsområder for i år:1)Støtte og styrke klubbene 2)Arbeide 

med prosjekter 3)Synliggjøre prosjektene. Prosjektene kan deles inn i to hovedgrupper i 

forhold til finansiering.  Global Grant er de store internasjonale prosjektene hvor det er krav 

om at det skal være en samarbeidende klubb som står ansvarlig for gjennomføring av 

prosjektet lokalt.  For å trekke erfaring har distriktet gått inn i et sykehusprosjekt i Armenia 

for å skaffe utstyr for undersøkelse av gravide kvinner.  Sist uke fikk vi bilder fra Armenia 

som viste at det nye ultralydutstyret er på plass og allerede tatt i bruk. 

    
 

TRF-komiteen planlegger nå et stort Global Grant-prosjekt som de kaller Streetlight.  Flere 

klubber har sagt seg interessert og det arbeides nå med å få på plass et samarbeid med en lokal 

Rotary klubb.  
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Vi har flere prosjekter som er delvis finansiert gjennom District Grant.  Distriktet får hvert år 

tildelt et beløp for utdeling til såkalte District grant-prosjekter.  Beløpets størrelse er tildelt i 

forhold til det beløp klubbene har betalt inn til fondene i Rotary.  Ved å gå inn på vår 

hjemmeside og søke på fanen «prosjekter» vil du finne omtale av prosjektene. Se linken til 

Prosjekter: http://d2275.rotary.no/no/prosjekter#.WsIDZy6uypo  

 

PETS i Trondheim 7. og 8. april 2018 

PETS er obligatorisk opplæring for innkommende presidenter.  Mange klubber sender også 

sekretæren i tillegg til presidenten.  Jeg er overbevist om at DGE Thor O Olsen og hans 

ledelse har alt klart for ei aktiv helg.  I forbindelse med PETS blir det gjennomført et TRF-

seminar.  Dette er en nødvendig opplæring i hvordan Rotary Foundation er organisert og 

hvordan fondene forvaltes.  

Jeg vil samtidig gjennomføre det som kalles Distriktrådsmøte med min ledelse for å diskutere 

hvor vi står pr 1.4 og hvilke tiltak vi skal iverksette. 

For å få på plass et budsjett for neste år vil det også bli gjennomført et såkalt Distriktsamråd 

lørdag kveld.  Hver klubb kan her stille med det antall delegater de har i forhold til antall 

medlemmer i klubben.  Innkalling til alle møtene er sendt ut i rett tid og vi ser fram til å møtes 

i Trondheim. 

 

Medlemsoversikten: 

Det arbeides godt med medlemsrekruttering i mange klubber.  Jeg må selvfølgelig trekke fram 

Longyearbyen og Trondhjem Rotary klubber som begge har fått på plass 5 nye medlemmer 

fra årsskiftet.  Ved årsskiftet var vi 1162 medlemmer og i dag 1.4.18 er vi 1184 medlemmer. 

Det er en medlemsvekst på 22 i løpet av 3 måneder.  Det er kjempebra og vi må fortsette det 

gode arbeidet.  Inntil det motsatte er bevist er det min klare overbevisning at det finnes en helt 

ny generasjon Rotarianere der ute, men noen må spørre dem om å bli med.  Vi har en jobb å 

gjøre! 

 

Kanskje ser vi en ny vår for Rotary og vi sier som Bjørnstjerne Bjørnson: 

Jeg velger meg april. I den det gamle faller. I den det nye får feste. Det volder litt rabalder, 

dog fred er ei det beste, men at man noget vil.  Jeg velger meg april, fordi den stormer, 

feies, fordi den smiler, smelter, fordi den evner eier, fordi den krefter velter,- i den blir 

somren til. 

 

Så mine venner: Spøtt i nævan og ta åran fatt. 

 

Med hilsen 

 

Toralf Pedersen DG 2275 
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