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Guvernørens månedsbrev 
   nr. 5, november 2012 
 

Kjære Rotaryvenner! 

 

Vi skriver november, - det er senhøstes, klokka er stilt tilbake, 

dagene blir kortere, snøen har vært innom, og naturen har gått i 

dvaletilstand. Men dvalen gjelder ikke for Rotary! I klubbene møter 

jeg lys, varme, godt kameratskap og full aktivitet! I skrivende stund 

har jeg hatt 42 av våre 55 klubber i tale, og får stadig tilført energi 

gjennom alt det fine jeg hører, ser og opplever. Takket være deres 

og klubbenes innsats, holder jeg motivasjonen oppe, - til tross for et 

stramt program denne høsten!   

 

”Ta noen i å gjøre noe bra” og skap glede i høstmørket! 

Jeg håper dere presidenter også kan glede dere over det gode som 

skjer i klubbene deres. Let etter det positive og bygg på det! Fokuser 

på det som går bra, og skap glede og optimisme rundt dere, så 

smitter det over på medlemmene! Vi skal ha det trivelig i klubben, - 

møtene skal være et ”vannhull” for uka. Latter er sunt, året rundt! 
    

November – måneden for The Rotary Foundation (TRF) 
Jeg minner om Rotarys – månedskalender”, se månedsbrev nr. 

1/2. Programkomiteene har forhåpentlig fått den? I november 

skal vi fokusere særlig på TRF; den sterkeste ”muskelen” vi har 

for ”doing good in the world” og ”Service above self”. I 

klubbesøkene har vi snakket om målet for D 2305 i 2012-13, 

som er 35 USD pr. medlem. Drøft i klubbene hvordan dere best 

kan bidra til TRF.  Jeg ber dere også slå et slag for Avtalegiro-

ordningen: 

Kr. 50.-/mnd. til TRF, minus kr 14 i skatt, = netto 36kr. (Se 

vedlegg). De fleste av oss vil ikke engang merke det i det 

daglige. Slik kan vi enkelt utgjøre en forskjell for de som er i 

nød. Den enkeltes innbetalte beløp regnes også med i klubbens 

totale bidrag til TRF.  

  
”Rotary Peace Center”, med utdanningen av Masters i fred og 

konfliktløsning, jfr. D-konferansen (Gert Danielsen) og mitt 

foredrag under klubbesøkene, finansieres også gjennom TRF. 

 
For øvrig vil dere kunne hente ut mye stoff om TRF fra 

distriktets hjemmeside, og fra RI’s hjemmeside. 
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TRF - finansierte prosjekter. 

Distrikt 2305 har en jobb å gjøre når det gjelder å opprette prosjekter som finansieres 

av TRF. I distriktets historie (1 og 1/3 år), har det iflg. TRF - chair John Stennes, ikke 

blitt startet ett eneste Matching Grant-prosjekt. Det er heller ikke tildelt utdannings -

stipend. Vi håper at noen klubber kan gå sammen om prosjekter, slik at de kan benytte 

seg av midler som vi kan hente ut av TRF. Hvis dere ønsker å vite mer om type prosjekt-

er og midler som finnes, og evt. hvordan dere går fram for å starte et TRF-finansiert 

prosjekt, ta kontakt med TRF-chair John Stennes.  
 

Hvem blir den 5. guvernøren i D 2305? 

Nominasjonsprosessen ble satt i gang i e-post fra D.sekr. Jan Bark til alle klubbene den 

27.09.12. Svarfristen var 5. november. Det har hittil ikke kommet inn noe forslag fra 

klubbene. Distriktet skal ha en guvernør som 

springer ut av en klubb i D 2305 hvert rotaryår. 

Nominasjonskomiteen består i år av IPDG Einar 

Driveklepp (DG 2011-12), leder, Margit Bjugstad 

(DG 2012-13) og DGE Roy Heine Olsen (2013-14). Vi 

vet at det finnes egnede kandidater i klubbene. Det 

er viktig at dere engasjerer dere i å foreslå en 

kandidat. På denne måten kan dere påvirke hvordan 

distriktet skal ledes i 2015-16. For nærmere informasjon om hvordan nominasjons - 

prosessen foregår, se vedlegg til dette månedsbrevet og e-posten av 27.september. 

Forslag på kandidater sendes undertegnede innen den nye fristen 30.november.  

 

Ta vare på kompetansen i klubben! 

Det har vært holdt 2 seminarer i distriktets regi i oktober, på Vestnes 13.10 og 

Rudshøgda 20.10: 

 Medlemsutvikling  

 The Rotary Foundation 

Det er viktig at deltakerne får litt tid til å informere om hva de har lært i klubbmøter. 

Informasjonen fra kursene skal tilfalle alle medlemmene, ikke bare den som har deltatt. 

Slik øker vi den generelle kunnskapen om Rotary og de ulike satsningsområdene, noe som 

kommer klubben til gode bl.a. når det skal velges presidenter, komiteledere m.v. for nye 

år. Rotasjonsprinsippet gjør at vi må sørge for at kompetansen blir i klubben når noen 

går ut av sine verv. Dette gjelder for alle funksjoner. Det er svært viktig at etter - 

følgerne får overført kunnskapen fra sine forgjengere. Slik kan vi bli vi bedre, år for år! 

Materiale fra seminarene er også lagt ut på hjemmesida til D 2305; 
http://d2305.rotary.no. 

 
Arkivet – klubbens felles hukommelse! 

For å ivareta kompetansen i klubbene og få kontinuitet i arbeidet, er det også viktig at 

klubben har et fungerende system for arkivering. Mange klubber har regler for hva som 

skal tas vare på og hvordan dette skal gjøres, men ikke alle. For de som ikke har noen 

http://d2305.rotary.no/
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”policy” på dette, kan det være klokt å ta det opp i styret. Kanskje kan de to-tre siste 

presidentene og sekretærene sette seg sammen og lage et opplegg. De har alle 

erfaringer for hva de har hatt/kunne hatt bruk for, og kan komme med et forslag til 

hva som bør tas vare på. I dag finnes det også flere muligheter for lagring på data; eks. 

på hjemmesida, på CD, minnepenn m.m. 

Det er normalt presidenten og sekretæren i klubben som har ansvaret for at det som 

skjer i hvert rotaryår blir tatt vare på for ettertida.  

 

Medlemsutvikling – et oppdrag for alle medlemmene i klubben! 

Under mine besøk i klubbene, har jeg fått innblikk i mye godt arbeid som nedlegges for 

å rekruttere og beholde medlemmer. Mange krefter er i gang for at Rotary-hjulet skal 

rulle også i framtida! For at vi skal ha framgang i arbeidet, er det viktig at alle 

medlemmene engasjerer seg. Medlemskapskomiteen trenger hjelp fra alle medlemmene. 

Skal vi bli flinke til å rekruttere, er det også viktig at vi sørger for at medlemmene får 

kunnskap om Rotary. Tilførsel av kunnskap gjennom ”små drypp”, som ”3-minuttere”, kan 

være en måte å øke kunnskapen på. Her kan det serveres faktakunnskap, men også 

opplevelser. ”Mitt Rotary - øyeblikk”, som vi fikk anbefalt på Guvernørskolen, består i at 

medlemmer forteller om sitt beste Rotaryminne eller en god opplevelse knyttet til 

Rotary på klubbmøtene.  

 

Medlemsregisteret og halvårskontingenten til RI (SAR) 
I håndboka for D 2305, finner dere på side 22 informasjon om halvårsavgiften til RI 

(SAR). Neste frist er 1. januar. Sørg for at dere, i løpet av november, oppdaterer 

medlemsoversikten på Medlemsnett. Slik blir regningen dere får fra RI korrekt. NB! Om 

innbetalingen ikke har skjedd innen 6 mndr. etter fristen, risikerer klubben å bli 

strøket av RI. Det er det samme som at klubben blir nedlagt. Rima Gerber ved Europa-

kontoret vil bistå dere mht. ev. spørsmål. Kontaktadresse :  rima.gerber@rotary.org  

 

ShelterBox – viktig informasjon  

Som dere kanskje registrerte, var ShelterBox ikke på Distriktskonferansen vår i år. 

Dette skyldes at ShelterBox Norge inntil videre har innstilt sin virksomhet pga. 

uoverensstemmelser med ”ShelterBoxTrust”, som leverer boksene. Det samme har også 

skjedd i noen andre land. Alle vi 6 guvernørene i Norge går nå ut til alle klubbene våre og 

henstiller om å avvente det som skjer videre. Klubbene bes om ikke å reklamere for 

ShelterBox som et Rotary-prosjekt eller foreta nye ShelterBox – bestillinger så lenge 

situasjonen er uavklart.  Det vil bli gitt ny informasjon om situasjonen endrer seg.  

 

”Norsk Rotary Håndbok” 
NORFO utarbeidet forrige rotaryår en ny håndbok for 2012. Denne ble sendt ut i noen 

eksempler til hver klubb i juni d.å. Jeg har i klubbesøkene erfart at ikke alle sittende 

presidenter og sekretærer har fått kjennskap til dette. Spør deres forgjengere om 

klubbens eksemplarer. De er ment å skulle ”gå i arv”.  

 

mailto:rima.gerber@rotary.org
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Offisielt heter boka ”Norsk Rotary Håndbok for distriktene 2250, 2260, 2275, 2290, 

2305 og 2310 av Rotary International”. Boka er på 96 sider og inneholder nyttig Rotary-

informasjon både for nye og eksisterende medlemmer. Håndboken koster kr. 25,- pluss 

porto og kan bestilles fra Klubbservice. En fin ”julegave” til styret eller til hele 

klubben? 

 

 

 

Lykke til videre! 

 

 
 

Beste hilsen 

DG Margit 

 

mailto:klubbservice@rotary.no

