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          Dato: 07. 08. 2021 

 

Innhold i dette månedsbrevet: 

➢ Orientering fra Guvernøren 

➢ Klubbjubileer 

Hei alle sammen 

En måned går temmelig raskt, og jeg synes det ikke er lenge siden jeg skrev månedsbrev for 

juli.....   

Tema for august er ”Membership and new club development month”,  Medlemskap og måneden 

for utvikling av nye klubber. 

Som jeg nevnte i juliutgaven, har vi en oppgave å gjøre i distriktet i forhold til medlemstallet.  

Rotary Internasjonal har utfordret oss til å nå 1.100 medlemmer innen 1.7.2022.  Vi er nå 1.022 

medlemmer.  Dette skal vi klare sammen. 

Verdenspresidentens motto er ”Each one – bring one”.  Ganske enkelt forså vidt, men dersom vi 

går sammen klarer vi dette målet. 

Komite for Medlemsutvikling har dette som fokus, og de kan kontaktes for bistand.  Det er Terje 

Gaarden (Åsen Rotaryklubb) og Thor O. Olsen (Trondhjem Rotaryklubb) som har ansvaret for 

denne komiteen. 

Det hadde vært fint om vi kunne ha utvidet komiteen med et medlem – helst fra de nordligste 

fylkene i distriktet.  Hør gjerne fra dere dersom dere har forslag på kandidat eller det er noen 

som kan tenke seg å være med i komiteen. 

De første klubbesøken blir gjennomført den 16.8.21 i Kirkenes og 18.8.21 i Alta.  Da er vi i gang.  

Jeg har vært i kontakt med flere klubber for avtale om besøk, og har avtaler i Narvik og Hadsel.  

Det er flere klubber som ikke har kommet skikkelig i gang enda – noe som i stor grad tilskrives 

coronasituasjonen.  Derfor har vi ikke fått laget liste for klubbesøk.  Det har vært et unntaksår, 

men vi må nok begynne å komme i vanlig gjenge igjen ganske snart. 

Jeg minner også om Distriktskonferansen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i tidsrommet 1.-

3.10.21.  Det vil bli sendt ut innbydelse i løpet av den nærmeste tiden.  Allikevel anbefaler jeg at 

dere setter av datoene og deltar på Konferansen.  Dere er hjertelig velkommen til Stiklestad.  

Med håp om en god og trivelig høst i klubbene og at fokus blir satt på Medlemsutvikling – altså få 

nye medlemmer, ønsker jeg alle ei god helg. 
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Ingen klubbjubileer i august 

 

 


