
 

 

Side 1 av 2 
 

          Dato: 03 – 05 – 2022 

Innhold i dette månedsbrevet 

➢ Jubileer 

➢ Distriktskonferansen i Finland 
➢ Klubbesøk 
➢ Status medlemsutvikling 

 

Våren – kanskje den fineste tida på hele året?  Det er ikke noe værmessig som tyder på at våren har 

slått skikkelig rot.  Men vi får håpe at det blir noen fine dager fram mot sommeren.  Det har snødd 

her i kveld, og marka er hvit.   

April måned har vært innholdsrik sett fra Guvernørens side.  Det har vært flere klubber som har hatt 

jubileum: Stjørdal, Heimdal samt at Tromsø Syd hadde et forsinket 50 års jubileum.  På grunn av 

Covid 19 situasjonen, ble denne markeringen utsatt i 2 år.  Klubben fylte med andre or 52 år når 

jubileet ble markert.  Bedre sendt enn aldri.  Jubileumsfeiringene ble gjennomført på en stilig og flott 

måte – verdig en Rotaryklubb. 

Dessuten deltok jeg på Distriktskonferansen i distrikt 1410 i Finnland.  En gjenvisitt da guvernøren 

der var gjest på vår Distriktskonferanse på Stiklestad høsten 2021.  Trivelig også der, men alle innlegg 

gikk på finsk språk, og det var litt utfordrende.  Men jeg var heldig som hadde en person fra Godby 

Rotaryklubb på Åland.  Hun oversatte til svensk, slik at jeg stort sett fikk med meg de som ble sagt fra 

scenen. 

Neste års guvernør Trygve Roaldset er godt i gang med planleggingen av neste års drift av distrikt 

2275.  Vi har hatt en god og tett dialog gjennom vinteren – noe som har vært til stor nytte. 

Jeg begynner å bli ferdig med klubbesøkene etter hvert, og regner med at alle klubbene har hatt 

besøk av årets guvernør før 1. Juli.   

Sist uke var jeg i Lofoten Vestvågøy Rotaryklubb på Leknes.  Det var første gang jeg overhode satte 

min fot i Lofoten, men det blir nok ikke den siste.  Klubbmøtet ble gjennomført på Lofoten 

Gårdsysteri.  En flott ramme rundt møtet og smak på en del av gårdens produkter.  Dagen etter ble 

jeg invitert av president Torgunn Rist til besøk på bedriften hun jobber – Lofoten Seafood.  Det ble 

noen timer der, og jeg fikk god informasjon om produksjonen i bedriften.  Et særdeles tiltalende 

anlegg med god forankring i nærmiljøet. 

En spesiell takk til Torgunn for denne omvisningen. 

Når det gjelder hovedmålsettingen for året – om å unngå redistriktering, så har vi frist til 30.06.22 

med å nå 1.100 medlemmer.  Dette målet blir nok helt umulig å nå.  Vi har søkt om å få et års 

utsettelse på dette kravet, men har ikke fått svar fra RI om de godtar det. Jeg mener fortsatt at vi har 

klart å ”stoppe” den negative utviklingen i medlemstallet.   
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Det er trivelig å se at det jobbes godt i klubbene.  Medlemsutvikling er sentralt tema i stort sett alle 

klubbene.  Det er sammen vi kan nå de målene RI har satt for antall medlemmer i distrikt 2275.  Jeg 

vil orientere om at i vår naboland Sverige er det besluttet å redusere antall distrikt fra 10 til 6 med 

virkning fra 2025. 

 

Ønsker alle en fortsatt fin vår. 

 

 

 

Klubbjubileer: 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for klubben. Tabellen viser hvilke klubber som har 
fødselsdag og jubileer denne måneden. En spesiell hilsning til Mo i Rana som fyller 70 år. 
 
 

 

Klubb Dag Måned År # år

Finnsnes 4 5 1968 54

Røros 15 5 1957 65

Mo I Rana 21 5 1952 70

Fauske 26 5 1969 53

Bodø 27 5 1946 76

Bjugn 27 5 1988 34


