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Guvernørens månedsbrev-August 2018 

 

Klubbesøk 

En av de viktigste, mest arbeidskrevende og triveligste 

oppgavene guvernøren har, er å besøke alle klubbene 

rundt om i distriktet.  Jeg begynner med mine klubbesøk  

mandag 20. august, og starter i Finnmark. Gjennom høsten 

og vinteren blir dette mange turer, og jeg gleder meg 

veldig til å bli kjent med klubbene fra Svalbard  til 

Nordmøre. 

Gjennom klubbesøkene får jeg god innsikt i hvordan det 

står til med klubbdriften rundt om.  Dersom du har lyst til å 

evaluere din egen klubb, finnes det enkle hjelpemidler til 

dette som kan lastes ned fra nettet. En enkel, 

svenskspråklig video om temaet finner du på 

https://youtu.be/_IGWDRMh7Ao 

Et av skjemaene i norsk versjon  finner du her 

https://www.dropbox.com/s/2ykqv6445rppl1k/Hvordan%20evaluere%20klubben%20din_NO

.pdf?dl=0 

Vi har nettopp startet et nytt Rotaryår, og det kan være interessant og nyttig å ta en 

«helsesjekk på klubben». 

 

 

Månedstema 
Hver måned har sitt månedstema i Rotary. For august er 

månedstemaet Medlemsskap , et tema som er veldig viktig for 

klubbenes utvikling og virksomhet. Medlemsskapkomiteen i vårt 

distrikt har utarbeidet et emnehefte om Medlemsutvikling, som 

er et meget godt hjelpemiddel for klubbene i arbeidet med 

medlemsutvikling. Ta fram dette heftet igjen nå i årets 

medlemsskapsmånedsom hjelp og inspirasjon i 

medlemsskapsarbeidet utover i Rotaryåret. 
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Distriktskonferansen 2018 
Jeg minner igjen om Distriktskonferansen, som foregår på  Scandic Hotel Lerkendal, 

Trondheim, fredag 21. september til søndag 23. september. Dette er høstens anledning til å 

komme sammen med Rotaryvenner fra hele vårt langstrakte distrikt. Lørdagen holdes også 

distriktets årsmøte hvor alle klubbene møter med sine representanter.   

 

Hele programmet for Distriktskonferansen finner du i innbydelsen til Distriktskonferansen, 

som er sendt alle klubbene, og som også er lagt ut på distriktets webside. Du finner den også 

direkte på denne linken  på http://d2275.rotary.no/file-

manager/file/DK_2018/Innbydelse_Distriktskonferanse_2018.pdf?context=mosdoc 

Innbydelsen har detaljert informasjon om påmelding og valg av deltakerpakker, med og uten 

hotell. 

Velkommen til distriktskonferansen. 

                         Sommerhilsen    fra   Thor O.  
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