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          Dato: 03 – 07 – 2022 

Innhold i dette månedsbrevet 

➢ Ny Guvernør tar over 

➢ Medlemsutvikling 

➢ Klubbesøk 

➢ Ny leder av Medlemskomiteen  

➢ Utvekslingsstudenter 

 

Da er min tid som guvernør i Rotary Distrikt 2275 over, og Trygve Roaldseth fra Surnadal RK tok over 

rollen ved et møte i Surnadal fredag den 1.7.22. 

Å være Distriktsguvernør i 2275 har vært utrolig spennende og interessant.  Det er klart at starten på 

året med et utvetydig krav fra Rotary Internasjonal om at medlemstallet i distriktet over tid har blitt 

for lavtt, har vært utfordrende.  Antall medlemmer har blitt redusert med ca. 850 og antall klubber er 

redusert med 21 de siste ti årene. 

Kravet fra RI var minimum 1100 medlemmer innen 01.07.22.  Pr. 01.07.21 var medlemstallet 1022.  

På grunn av dette kravet ble arbeidet i distriktet siste året konsentrert om medlemsutvikling for å se 

om kravet kunne innfris. 

Guvernøren har hatt den glede å besøke alle 44 klubbene, og det har vært en utrolig fin og god reise.  

Utrolig fine møter og temaet ved klubbesøkene har stort sett dreiet seg om medlemsutviklingen i 

klubbene. 

Det ble nokså klart at det var svært vanskelig å nå kravene fra RI, og vi søkte derfor den 1.3.22 RI om 

utsettelse med å nå de måltallene som var satt.  Styret i RI har ”innvilget” vår søknad og gitt frist til 

01.07.24 med å nå måltallet.  Det er derfor viktig at klubbene går inn for å øke medlemstallet i hver 

enkelt klubb innen fristen som RI har satt. 

Guvernør Roaldseth og DGE Sissel Slettum Bjerke har vært svært deltakende i arbeidet rundt å legge 

til rette for samarbeid med klubbene – der det er ønskelig.  Ny leder av Medlemskomiteen er Tore 

Jørgen Slettahjell, Heimdal Rotaryklubb. 

Distriktets ledelse oppfordrer klubbene til å tenke på muligheten for å delta i programmet for 1 årig 

utvekslingsstudent.  Inneværende år har distriktet 1 student som skal utveksles med en ungdom fra 

Mexico.  Distriktets ansvarlige for utvekslingsprogrammet – May-Lis Sjåstad Levanger Rotaryklubb er 

kontaktperson for utvekslingsprogrammet. 

Da gjenstår det for meg å takke dere alle medlemmene i klubbene i Rotary distrikt 2275 for 

samarbeidet dette året.  Møtet med dere har gitt meg en masse – ikke minst trivsel i møtene og god 

kunnskap om klubbene. 

Takk for meg og lykke til videre i arbeidet med å styrke klubbene i Rotary Distrikt 2275. 
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Klubbjubileer: 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for klubben. Tabellen viser hvilke klubber som har 
fødselsdag og jubileer denne måneden. En spesiell hilsning til Harstad, Longyearbyen og Rana som 
henholdsvis fyller 75, 5 og 40 år. 
 
 

 

Klubb Dag Måned År # år

Surnadal 1 6 1983 39

Klinga 6 6 1980 42

Alta 13 6 1956 66

Stjørdal Rotaryklubb 14 6 1961 61

Harstad 18 6 1947 75

Longyearbyen 20 6 2017 5

Rana 28 6 1982 40


