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Kjære rotarianere og venner av Rotary!                     Elverum 30.06.2014 

Et Rotaryår er tilbakelagt og presidentkjeder og 

guvernørkjede skifter forvaltere! 

Presidentskifter og guvernørskifte 
De fleste Rotaryklubber har nå gjennomført sine tradisjonelle presidentskifter. Arrangementet for 

guvernørskiftet for Rotarydistrikt 2305 går av stabelen på Melgården, Deset i Åmot kommune.  

http://www.oninstagram.com/profile/melgaarden 

Det er avtroppende president i Elverum Rotaryklubb Kirsti Marit Mykleby, som har invitert 

rotarianere med ledsagere til kombinert presidentskiftet og guvernørskifte i hjemmet sitt på denne 

staslige storgården fra ca. 1875. Kirsti Marit har også lagt opp til opptak av et nytt Rotarymedlem ved 

denne anledningen. 

En flott opplevelsesramme for sosiale arrangementer i Rotaryklubbene er viktige, enten de skal 

foregå i klubblokalet, eller som denne gang i mer historiske omgivelser. Det er viktig for 

kameratskapet i Rotaryklubben at vi deler gode opplevelser sammen, og at vi åpner for ledsagere og 

potensielle nye medlemmer.  

Både min kone, Karen, og jeg ser fram til dette arrangementet i kveld, selv om jeg også åpent 

innrømmer at jeg opplever at dette Rotaryåret har gått raskere enn forventet og at stafettpinnen 

overlates til nestemann, før alle mine egne forhåpninger om hva som skulle gjøres i løpet av disse 12 

månedene, ikke helt er innfridd. Er det flere tillitsvalgte i Rotary som kjenner seg igjen i dette?  

Tilbakeblikket 
Besøkene i alle klubbene og møtet med så mange engasjerte rotarianere, er blant høydepunktene for 

mine opplevelser i disse 12 månedene. Jeg takker for den måten jeg ble tatt i mot på i alle klubbene 

som jeg besøkte. Den inspirasjonen hvert av disse besøkene ga, har styrket min forståelse for 

mangfoldet i Rotary og mitt engasjement for en videre innsats for organisasjonen vår. Hver 

Rotaryklubb er unik, samtidig som vi deler et felles verdigrunnlag som binder oss sammen i et 

verdifullt fellesskap. 

De mange positive tilbakemeldingene som jeg og arrangørklubben, Hamar Vest Rk, har fått etter 

Distriktskonferansen vår i Hamar i september 2013, har varmet.  Det er tydelig at de budskapene som 

innlederen ga, har gitt inspirasjon til engasjement og innsats for Rotary.  

De opplevelsene som vi deler og den inspirasjonen vi får under distriktskonferansene er viktige og jeg 

håper at samtlige Rotary klubber i distriktet vårt velger å sende flere representanter til årets 

Distriktskonferanse i Molde.   

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
mailto:dg.2305@rotary.no
http://www.oninstagram.com/profile/melgaarden
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Det er viktig for meg å understreke at Distriktsguvernøren ikke står alene, men har et godt team å 

støtte seg på. Jeg sender en stor takk til ledergruppa, som for uten DG, består av IPDG, DGE og DGN. 

Distriktskasserer, distriktssekretær og leder for opplæring og kommunikasjon deltar fast i 

ledergruppas møter og er ellers nære og viktige medarbeidere for Distriktsguvernøren.  

Det skal allikevel ikke stikkes under en stol at funksjonen som Distriktsguvernør, både er fysisk og 

mentalt utfordrende. Oppgavene krever god helse og mentalt overskudd. Fra og med dette 

Rotaryåret har Rotarydistrikt 2305, i samsvar med vedtak i Lovrådet i 2013, bestemt at årsmøtet skal 

velge viseguvernør, VG, blant en av de tidligere guvernørene. VG skal fungere som en erstatning for 

DG dersom denne midlertidig eller permanent blir ute av stand til å utøve sine oppgaver/plikter. I 

dette Rotaryåret er det IPDG Margit Bjugstad som har fungert som VG for Rotarydistrikt 2305. Hun 

har bla. representert Distriktsguvernøren under ulike arrangementer der Distriktsguvernøren har 

vært forhindret fra å stille. Heldigvis har det ikke Distriktsguvernøren hatt noen sykefravær i 

Rotaryåret 2013-2014.    

Distriktets ledergruppe for 2013-2014 hadde sitt siste møte og et enkelt avslutningsarrangement i 

det nye Rica Hotell, Elgstua i Elverum, den 6. juni 2014. På bildet kjenner dere igjen; DG Roy, DGE 

Knut, IPDG Margit og DGN Odd Jarle. Elgen i bakgrunnen er ikke medlem av ledergruppa!  

 

Uten dyktige, engasjerte og aktive assisterende guvernører hadde ikke jobben som Distriktsguvernør 

vært mulig. Jeg retter en stor takk til hver og en av dem! 

Likeledes gjør distriktets komiteledere og komitemedlemmer en uvurderlig innsats. De fortjener også 

en stor takk. Det er viktig at komiteenes viktige arbeid kommer tydeligere fram i lyset og jeg vil 

foreslå for min etterfølger at det avsettes litt plass i Guvernørens nyhetsbrev til «Nytt fra 

komiteene». 

Jeg vil også rette en stor takk til alle tillitsvalgte og rotarianere i Rotaryklubbene i distriktet vårt. 

Rotarys omdømme er avhengig av den servicen som den enkelte Rotaryklubben utfører, både i 

lokalsamfunnet og internasjonalt. Det er viktig å huske at det er den enkelte Rotaryklubb som er 

medlem av Rotary International og at det er det enkelte medlem (= Rotaryklubb) som er grunnlaget 

for organisasjonen vår. Det er derfor det arbeidet som utføres i den enkelte Rotaryklubb som gir 

Rotary legitimitet. Rotary er hva Rotary gjør!   
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Det felles verdigrunnlaget som alle Rotaryklubber bygger på og de seks fokusområdene våre; 

 fred og konfliktforebygging/-løsning  

 sykdomsforebygging og helsehjelp 

 trygt drikkevann og trygge sanitærforhold 

 mødre- og barnehelse  

 grunnutdanning og leseferdighet  

 økonomi og lokalsamfunnsutvikling 

er det som binder Rotaryklubbene sammen til en av verdens viktigste humanitære 

serviceorganisasjoner.  

 

Derfor er det viktig for oss å løfte fram alle de gode prosjektene Rotaryklubbene gjennomfører. Uten 

engasjerte enkeltrotarianere ville ikke disse prosjektene vært mulige.  Jeg retter derfor også en stor 

takk til den innsatsen som enkeltrotarianere i distriktet vårt utfører. Jeg vil minne klubbenes 

tillitsvalgte om at tildeling av PHF, er en anerkjennelse for en ekstraordinær innsats, både overfor 

rotarianere og ikke-rotarianere, som blir satt pris på av de som mottar den.  Det er mange rundt oss 

som fortjener en slik anerkjennelse for sin innsats! 

Kommunikasjonen i Rotarydistrikt 2305 
Kommunikasjon er ofte vanskelig. Spesielt når du skal henvende deg til mange som du ikke kjenner 

så godt og som du ikke så lett kan oppklare misforståelser med. Det er da lett å trå feil. På 

Rotaryårets siste møte, drøftet ledergruppa noen viktige kjøreregler for kommunikasjon. 

Ledergruppa var enig om at disse kjørereglene skal formidles til alle Rotaryklubbene i distriktet vårt. 

Her kommer de:  

Noen enkle kjøreregler: 

 Vi bør huske på Rotarys «fire spørsmålsprøven», - også i all vår kommunikasjon med andre. 

Vi bør tenke gjennom hvorledes meldingene våre blir oppfattet, om de fyller kravene i «fire 

spørsmålsprøven» og om de kan virke støtende på de vi kommuniserer med. 

 Kommunikasjon på vegne av Rotary distriktet, er ikke av privat karakter. Vi unngår å bli for 

private i det vi sier, skriver og gjør, når vi opptrer på vegne av Rotarydistrikt 2305. Vi husker 

på at e-post lett kommer på avveie og at den raskt kan havne hos uvedkommende. 

 Hovedoppgaven vår er å motivere og engasjere klubbene til innsats. Dette oppnår vi best ved 

å opptre positivt, gi positive tilbakemeldinger når det er fortjent, men unngå smiger eller 

unødvendig kritikk. 

 Vi er tydelige på hvem som er hovedadressat og hvem som evt har behov for å få kopi. Vi bør 

ha et kritisk blikk for hvem som har behov for kopier. 

 Unødig mange og lange e-poster fyller raskt opp epostkassen, noe som bidrar til at vi risikerer 

at viktige meldinger ikke kommer fram. 

 Overskriftene bør inneholde tydelige nøkkelord som viser til innholdet i meldingen. Dette for 

lettere å finne den igjen, dersom vi ikke rekker å lese hele meldingen med det samme.  

 Vi holder oss til saken og forsøker å gjøre hovedbudskapet vårt så tydelig som mulig. Dette 

innebærer at vi forsøker å fatte oss i korthet.  

 Vi husker på at det som uttrykkes skriftlig, ofte oppfattes sterkere enn det som sies i en 

samtale. Det er ikke like lett å oppklare misforståelser eller mistolkninger når vi uttrykker oss 
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skriftlig som når vi har en direkte samtale.  Vi bør tenke nøye gjennom om meldingen vil bli 

forstått slik vi mener det, før meldingene sendes. 

 Vi bør huske at det er mange av mottakerne av meldingene våre som bruker jobb-mail.  Det 

er blitt et problem på mange arbeidsplasser at ansatte bruker lang tid på privat e-

postkorrespondanse.  

 Unngå negative uttalelser om organisasjonen vår, om klubber, eller om personer. «Sov på 

det», dersom en e-post eller hendelse irriterer. Det kommer sjelden noe godt ut av det vi 

uttrykker i affekt. 

 OBS pass på funksjonen «svar til alle» når vi har mottatt e-post. Det er ikke sikkert at hverken 

den meldingen vi har mottatt, eller vårt umiddelbare svar, egner seg for «svar til alle». 

 Det samme gjelder funksjonen «videresend». Vi bør være kritiske før vi bruker denne 

funksjonen. Det er ikke alltid at en e-post vi har fått, er ment for andre og det er atskillig 

vanskeligere å «kalle tilbake» et uheldig utsagn, dersom det er spredt til mange, enn om det 

kun er sendt til en. 

End Polio Now! 
Til tross for betydelige framskritt i kampen for å utrydde poliosmitte som en trussel mot verdens 

barn, er kampen dessverre ikke vunnet ennå. Fortsatt dukker det opp nye tilfeller av poliosyke barn 

og unge. Krig, konflikt, mangel på helsehjelp, manglende tilgang på trygt drikkevann og trygge 

sanitærforhold, fortsatt lav vaksinasjonsdekning i utsatte områder, manglende leseferdighet og 

mulighet til å tilegne seg kunnskap om hvorledes poliovirus spres og fattigdom og dårlige sosiale 

boforhold er de viktigste årsakene til at kampen mot poliospredning må fortsette.  

I Rotaryåret 2013 - 2014 har samtlige Rotaryklubber i Rotarydistrikt 2305 bidratt med NOK 230.734,-

til kampen mot polio! Dette er et fantastisk resultat som vi har grunn til å være stolte av. Sammen 

med bidragene fra Melinda og Bill Gates Foundation, utløser dette nær USD 113.500 for kjøp av 

vaksiner!  

Uten at innsatsen fra noen andre klubber skal nedvurderes, må jeg få rose Moelv Rotaryklubb som 

gjennom hele dette Rotaryåret har kommet med nye bidrag, som til sammen summerer seg til hele 

NOK 33.753,-! All ære til medlemmene i Moelv Rotaryklubb som har ytt en imponerende innsats til 

fordel for End Polio Now i Rotaryåret 2013-2014.  

Medlemsutviklingen i Rotaryåret 2013- 2014 
Den 01.07.13 var det registrert i alt 1 893 medlemmer i klubbene i distriktet vårt. Tallene i 

Medlemsnett i dag den 30.06.14 er det registrert 1 814 rotarianere i de 52 klubbene i Rotarydistrikt 

2305. De klubbene som har hatt størst registrert medlemsvekst per dato, er: Hamar Rk, Hamar Vest 

Rk og Mesna Rk. De tre klubbene har tilsammen bidratt med en medlemsvekst på 17. Det er i alt 21 

klubber som enten har hatt en medlemsvekst, eller som har samme medlemstall som per 

01.07.2013. Dessverre er det hele 31 klubber som er registrert med en reduksjon i medlemstallet per 

dato. Nå vet jeg heldigvis at det er noen klubber som skal ta opp nye medlemmer i kveld. 

Oppfordringen da er å registrere inn disse i Medlemsnett så raskt som mulig! 

 



 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305   

5 
 

Norsk Rotary Forum, NORFO får ny styreleder 
 Vår egen Margit Bjugstad tiltrer som ny styreleder for NORFO den 01 07 2014. Å lede styret for det 

nasjonale koordinerende leddet for Rotarydistriktene i Norge, eller for «Multidistriktet» som er den 

betegnelsen som brukes, er en viktig og utfordrende oppgave. NORFO har viktige oppgaver for 

Rotary distriktene og -klubbene i Norge og det er viktig at lederen har god kunnskap om Rotary og 

om det lovgrunnlag og retningslinjer som Rotary klubber, distrikter og Rotaryaktiviteter skal drives 

på.  Det er derfor med stolthet vi ser fram til at Margit skal tiltre denne funksjonen. Alle vi som 

kjenner Margit, vet at hun har de kvalifikasjoner og de kvaliteter som skal til for å løse de viktige 

oppgavene som NOFO nå står foran. Jeg oppfordrer alle tillitsvalgte i distriktet og i klubbene våre å 

følge godt med på hjemmesidene for NORFO, i tillegg til hjemmesidene for Rotarydistrikt 2305.  

 

Takk for meg som Distriktsguvernør!  
Da gjenstår det bare for meg å takke alle for innsatsen og for samarbeidet i det Rotaryåret som nå 

ebber ut i kveld og ønske alle nye tillitsvalgte lykke til med oppgavene og utfordringene i det 

Rotaryåret som ligger foran oss.  

Mottoet for det nye Rotaryåret er som kjent: 

Light up Rotary! 

Oppfordringen og utfordringen er å gjøre Rotary bedre kjent. For at det budskapet vi går ut med skal 

bidra til et positivt omdømme, er det viktig at vi husker på «Fire spørsmål prøven» og på at den 

viktigste måten å styrke Rotarys omdømme på er å vise at:   

Rotary er hva Rotary gjør! 
 

La oss ønske hverandre lykke til i et nytt Rotaryår! 

 

 

Vennlig hilsen 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør 2013 – 2014 

Rotarydistrikt 2305 

Mob 913 81 309 


