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  Guvernørens månedsbrev 
   Nr. 9 – mars 2013 
 
Kjære Rotaryvenner!  

 

Årets tredje måned – mars -, er verken vinter eller vår, men litt 

begge deler. Er vi heldige med været er det likevel kanskje mest vår.  

Vi kan oppdage hestehoven stikke opp i solhellinger og grøftekanter, - 

naturen våkner til liv! Det gir oss ny energi! 

 

Mars – RI’s måned for opplæring 

I vårhalvåret foregår det tradisjonelt mye på opplæringsfronten i 

Rotary; - internasjonalt, nasjonalt og i D 2305. Det starter i januar 

med RI’s opplæring av innkommende guvernør (DGE) i San Diego, 

fortsetter med Pre-PETS i D 2305 i februar, PETS i mars, og så 

kommer den første opplæringen for nominert guvernør (DGN) i 

NORFO-regi i april. I tillegg arrangerer D 2305 også årlige kurs for de 

ansvarlige på områdene TRF, Medlemsutvikling og klubbenes ansvarlige 

for hjemmesidene (CICO - ene). Klubbsekretærer og kassere får som 

kjent sin opplæring under PrePETS. Ikke minst på grunn av rotasjons - 

prinsippet er denne årvisse opplæringen svært viktig. Vi må bygge 

kompetanse og sørge for kontinuitet. 

 

Kurs for ansvarlige for klubbens hjemmesider (CICO-ene) er nettopp 

gjennomført, hhv. i Ålesund og på Biri. Til sammen har 25 medlemmer  

fra 21 av distriktets klubber nå fått opplæring og trening i å håndtere 

hjemmesidene. Fra klubbesøkene husker dere at jeg er opptatt av 

hjemmesidene som en kanal for å nå ut med alt det fine arbeidet som 

skjer i klubbene. Derfor er jeg også glad for at så mange klubber fant 

anledning til å delta på kursene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er 

gode, og jeg har allerede registrert resultater på nettet! Stor takk til 

leder av Opplæring - og kommunikasjonskomiteen, Per Joar Mediås og 

DICO Aril Bjørkøy for innsatsen med planlegging og gjennomføring! 

 

PrePETS-ene for 2013 i Øst og Vest er nå gjennomført, med seminaret 

på Vestnes 2. mars. Stemningen har vært fin og deltakerne har gitt 

gode tilbakemeldinger i flg. DGE Roy. Det lover godt! 

 

RYLA Øst ble gjennomført på Gjøvik i helga 8. - 10. mars. Her møtte 

29 interesserte ungdommer og en topp motivert seminaransvarlig, 

Tore Wien. Jeg hadde gleden av å få være tilstede ved starten av 
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seminaret og fikk møte de flotte, reflekterte ungdommene. Tilbakemeldingene fra deltakerne 

er svært gode. Fornøyde RYLA - deltakere er med på å gi Rotary et godt omdømme i 

befolkningen. De vil formidle sine opplevelser til familie og venner. Det som også er gledelig, er 

at Hovdetun, overnattingsstedet, har gitt ungdommene de beste skussmål for måten de har 

oppført seg på under oppholdet der. Slik har de også på denne måten bidratt til å gi Rotary et 

godt omdømme. Kjempebra! Takk til alle klubbene som fikk fram så gode leder - emner!! 

 

Omdømmebygging kan lett bli ett av mange ord som bare ”flyr omkring”, uten at vi reflekterer 

over hva det betyr. I flg. eksperter på området, skal vi med begrepet ”omdømme” forstå: de 

    verdier som en person tillegger en organisasjon ut fra det inntrykk 
    den har gjort på personen. Dette kan være verdier som ekthet, 

    ærlighet, ansvarsfølelse, integritet osv.  

    Nøkkelen til god omdømmebygging ligger i det vi gjør og hvordan vi 

    oppfører oss, men også i måten vi kommuniserer med omverdenen 

    på, og vår evne til å etablere gode forbindelser til omverdenen. Bruk 

av hjemmesider for å fortelle om det vi gjør, og at vi kontakter media når vi har noe å meddele 

er viktig. Våre prosjekter i lokalsamfunnet er sentrale i omdømmebyggingen. Det avgjørende er 

likevel at vi selv blir flinkere til å fortelle andre om Rotary og hvorfor vi er med. Ingenting slår 

”munn-til-munn”-metoden når det gjelder markedsføring!  

 

”Vårens vakreste eventyr” – et krafttak i medlemsutvikling? 

Medlemsutvikling og omdømmet vårt er uløselig sammenvevd i et gjensidig avhengighets - 

forhold. For å ha noe å vise fram for omverdenen, trenger vi livskraftige klubber og aktive 

     engasjerte, medlemmer. Jeg vet at det nå i vårhalvåret 

     jobbes  mye og godt med medlemsutvikling i mange klubber.

     Jeg gleder meg over tilbakemeldinger om nye medlemmer

     som kommer til. Samtidig føler jeg med de av dere som 

forteller om godt rekrutteringsarbeid, men at klubben likevel - samlet sett - har fått færre 

medlemmer på grunn av frafall. Dette opplevde jeg også selv i min tid som klubbpresident. Men 

ikke gi opp! Kanskje kan medlemmene motiveres til å bruke ”vår-energien” til et krafttak for 

medlemsutvikling? Vi har alle, uansett alder, et nettverk rundt oss.  Hvor mange av klubbens 

medlemmer har spurt minst en person om å bli medlem i klubben hittil i dette Rotaryåret? Her 

har vi alle en utfordring! Tar vi den? 

 

Jeg har, som dere har sett, gjort det til en vane å henvise til linker hvor dere kan finne 

Rotarystoff for å øke kunnskapen om Rotary i klubbene, men også til informasjon for dere 

selv. Som ledere bør vi helst være litt mer oppdaterte enn medlemmene. Til bruk i 

medlemsutviklingen, ligger det ute på nettet flere videoer til fri nedlastning på flg. adresse: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/rotary-minute/id477989770 

 

 

https://itunes.apple.com/us/podcast/rotary-minute/id477989770
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SAR – halvårsavgiften til Rotary pr. 1. januar 2013 – vi kommer oss! 

  Jeg har nettopp mottatt en rapport fra RI om hvordan det står til med  

  SAR-innbetalingen fra klubbene i D 2305 for inneværende halvår. 

  Det gleder meg at det er en god forbedring fra første halvår!  Hatten av 

 med for alle dere som nå har ”gjort opp”! Så håper jeg at de som står igjen også er à 

jour før neste månedsbrev i april! Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på! 

 

”Rotaryfamilien” – viktig å huske Inner Wheel og Rotaract  

Til Rotary- familien regner vi Inner Wheel (IW) og Rotaract. Familien samarbeider om  

  ulike prosjekter og arrangementer. Det er viktig at vi holder god kontakt  

  og inviterer hverandre til våre konferanser. Sist helg hadde Inner Wheel  

  D 27 sitt distriktsårsmøte, hvor DG i 2305 var invitert. Takk til president  

  Gunvor i Aalesund Øst som representerte meg på en fin måte! Etter at Rotary  

D 2305 ble etablert, stemmer ikke IW’s og vårt distriktskart med hverandre.  

To IW-distrikter, D 27 og D 30, har klubber innefor D 2305’s geografiske område. 

Les mer: http://innerwheel-norge.org/distrikter-og-klubber 

Om Rotaract, les mer: http://www.rotaract.no/index.php/omrotaract (Se også månedsbrevet 

for februar.) 

 

Mentorskap – en viktig oppgave for årets klubbtillitsvalgte 

Førstkommende helg går PETS 2013 av stabelen. Deretter er det opp til klubbene selv å sørge 

for at de tillitsvalgte for 2013-14 blir best mulig satt i stand til å ta over. Her har særlig 

presidenter, sekretærer og kasserere for inneværende år en viktig oppgave med å gi råd og 

veiledning. Ved siden av det som gjelder for alle Rotary -tillitsvalgte i klubbene, og som 

dermed blir behandlet på PrePETS og PETS, har gjerne den enkelte klubb spesielle regler, 

rutiner og tradisjoner som det forventes blir ivaretatt. Tenk tilbake til da dere selv skulle 

forberede dere; - hva var det særlig dere lurte på da? Og hva har dere lært og erfart 

gjennom dette Rotaryåret så langt, som kan være til nytte for deres etterkommere? 

 
Denne gangen vil jeg avslutte månedsbrevet med å sitere fra Nobels fredsprisvinner i 

1991, Aung San Suu Kyi’s sitt Nobelforedrag som hun holdt i Oslo i juni i fjor: 

 

”Hver eneste vennlighet som ble vist meg, det være seg liten eller stor, overbeviste meg 

om at det aldri vil bli for mye vennlighet i verden. Å være vennlig er å reagere med 

følsomhet og menneskelig varme på andres håp og behov. Selv det minste anstrøk av 

vennlighet kan lette et tungt hjerte. Vennlighet kan endre folks liv”. 

 

Med vennlig vårhilsen fra 

 

DG Margit

http://innerwheel-norge.org/distrikter-og-klubber
http://www.rotaract.no/index.php/omrotaract
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