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                                                                                          Oslo, 25. juni 2015. 

TIL  
 KLUBBER I DISTRIKT 2310, PDGer, DISTRIKTSRÅDET/AGer OG ROTARACT 
GUVERNØRBREV NR. 12 I ROTARYÅRET 2014-15 - DISTRIKT 2310. 
 
Kjære presidenter og klubbmedlemmer! 
 
Guvernørbrev nr. 12 markerer at Rotaryåret 2014-15 om få dager er historie. 

Et nytt rotaryår med nye temaer og symboler skal vise oss veien videre til det beste for 

Rotary lokalt og internasjonalt i sin bestrebelse etter mottoet "DOING GOOD IN THE WORLD”. 

 

LIGHT UP ROTARY har vært vårt tema. Målet er å bli mer synlige for omgivelsene gjennom å vise frem 

våre aktiviteter og vårt idegrunnlag. LIGHT UP ROTARY skulle synliggjøre hvordan vi lever I Rotary, 

hvordan vi tenker og føler, hvordan vi jobber. "Det handler om hvordan vi skaper en forskjell hver 

dag, i hver klubb, i hvert distrikt og i hvert land vi finnes".  Ordene er hentet fra RI president Gary C.K. 

Huang’s åpningstale i San Diego januar 2014. Han understreket også at vi skulle se hvor Rotary 

behøves og å tenne lys for mennesker som “sitter i mørke”. Guvernørens inntrykk er at klubbene har 

hatt dette budskapet i fokus for sitt arbeid og valg av aktiviteter. Det pågår mange flotte aktiviteter i 

regi av klubbene. I alt ca. 60 prosjekter/aktiviteter er meldt inn til distriktets prosjektkomité. Tiltak 

som gjennom en betydelig egeninnsats også skal skaffe midler til prosjekter det er ønskelig å 

igangsette av en  humanitær og samfunnsmessig karakter. Jeg har fått anledning til å bli kjent med 

flere at tiltakene, og er imponert over engasjement og gode resultater. 

 

I distriktet skal vi ikke drive prosjekter, men vektlegge service til distriktets klubber. Det har vært en 

viktig prioritering så vel for komiteer som for guvernøren. Jeg vil trekke frem følgende tiltak som 

distriktet har utarbeidet dette rotaryåret, og som klubbene skal kunne benytte : 

 

• Det er utarbeidet en ny strategisk plan for D 2310 for årene 2015-17. 

• Det er utarbeidet en veileder i prosjektarbeid. 

• Tilbud innen kompetanseutvikling er videreutviklet gjennom etablering av Rotaryakademiet. 

• Det er utarbeidet en presentasjon av Rotary D 2310 til bruk for medlemsrekruttering som er 

oversatt til flere språk. 

• Det er utarbeidet en “Rotary Reiseklubb” som kan bidra til flere felles turer for rotarianere i 

distriktet. (Se hjemmesiden) 

• Det er utviklet en ny WEB-løsning (gjelder alle distriktene). 

• Det har vært satset mye på opplæring og veiledning/sertifisering av klubbene i Global  

Grant og District Grant aktiviteter. 

• Guvernørens økonomiutvalg har utarbeidet en mal for en bedre fremstilling av distriktets 

budsjett og regnskap, og som skal gi klubbene en bedre innsikt i distriktets økonomi. 

• Komiteen for ungdomsarbeid har løftet ungdomsutveksling frem slik at det nå 
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blir 2 utvekslingsstudenter i rotaryåret 2015-16. 

• Det er gjennomført et pilotprosjekt i mentoring som skal styrke samarbeide mellom 

Rotaract og Rotary. Tiltaket fortsetter også i 2015-16. 

 

  

Det er guvernørens ønske at klubbene skal ha glede av ovennevnte aktiviteter, slik at det både 

stimulerer og effektiviserer deres arbeid. Ikke minst så håper vi at dette gir ideer til nye aktiviteter 

organisert av Rotary lokalt og internasjonalt. 

 

Samarbeide mellom klubber i regionene og mellom regionene kan bli bedre. Klubbene i Bærum og 

i Asker er gode eksempler på nært samarbeid om enkelte aktiviteter og klubbmøter. Det er flott. 

Klubbene i spesielt region 1 og 2 har mye å hente her, f.eks. samarbeide om Intercitymøter. Det er 

ofte invitert svært dyktige innledere som fortjener at mange stiller opp og engasjerer seg. Dessuten 

er det et ordtak som heter “ Gjennom kjennskap til vennskap"! Paul Harris sa i et foredrag han holdt i 

1933: “Friendship is the Foundation Rock on which Rotary is built on “. Uttalelsen er beskrivende for 

rotarianere. Vi er en verdibasert organisasjon for fremme av yrkesetikk, fredsarbeid og humanitære 

tjenester. Dette ville ikke være mulig å realisere fullt ut, uten det vennskapet et medlemskap i Rotary 

betyr. Vårt motto “SERVICE ABOVE SELF” er bærebjelken i Rotary. Likeledes skal vi gjennom våre 

yrkesetiske prinsipper og 4-spørsmålsprøven vise dette i vår adferd i alt vi gjør sammen i klubben, i 

nærmiljøet og internasjonalt. Vårt engasjement og felles kompetanse skal komme våre 

medmennesker til gode. Ingen sak er for liten eller for stor. Selv om Rotary ikke kan være der for alle, 

så kan vi være der for noen – Vi har aktiviteter over hele verden. Vårt globale felles engasjement for 

å utrydde POLIO, er et eksempel på dette. Nå er resultatet nær full utryddelse av POLIO som 

epidemi. Takk til alle klubber som har bidratt med til dels betydelige tilskudd. En særlig takk til Oslo 

Vest Rotary Klubb som nylig overrakte en sjekk på kr 180.000 til RI President Elect Ravi Ravindran ved 

hans besøk i Oslo i mai . Jeg vil også takke alle klubber som har bidratt med nødhjelp til NEPAL i vår. 

 

Vedrørende medlemsutvikling og rekruttering, så har vi alle en felles utfordring fremover. Vi når ikke 

den målsetting som klubbene og Distriktet satte ved årets begynnelse, men vi har likevel et mer 

stabilt medlemskap enn de andre norske rotarydistriktene. Vi må bare stå på. Endelig tall kommer vi 

tilbake til i årsmeldingen for 2014-15. Det blir viktig fremover å ha en strategi for å få medlemmer 

blant våre nye yrkesinnvandrere. De trenger et sosialt yrkesnettverk og vi trenger medlemmer som 

kan bidra til vår fornyelse i klubbene. Befolkningen innen D 2310 vil øke med ca. 30 % i løpet av 20 år. 

Den muligheten må vi ikke gi fra oss. 

 

Som guvernør for rotaryåret 2014-15, vil jeg takke alle klubbene v/presidentene for den positive 

måten jeg har blitt møtt på ved “guvernørbesøkene”. Det har for meg vært en reise i glede og 

kunnskap. Klubbene har et godt miljø og engasjement som viser at Rotary har en fremtid vi skal ta 

vare på. 

Jeg vil takke alle AG'ene, styret, komiteer, DICO, Webmaster, medlemmer i Distriktsrådet  for alt det 

gode frivillige arbeide som er lagt ned , og som har gjort det mulig å utvikle og forbedre 

organisasjonen. Det er flott at de fleste blir med videre i den nye distriktsadministrasjonen. En stor 

takk til Groruddalen Rotary Klubb og til guvernørkomiteen som har gitt meg mye hjelp og støtte og 

og ikke minst min mann “ past president” Terje. Takk til Rotaract for et fint samarbeid. Som IPDG vil 

jeg ha et ansvar for Sub-komiteen POLIO i distriktets TRF-komité, lede arbeidet med Tiltaksfondet og 

være medlem i Distriktsrådet. Jeg har påtatt meg å være mentor for en Rotaracter. Sist, men ikke 

minst, skal jeg være Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator i Zone 16. Jeg ser frem til en 

fortsatt hyggelig og god kontakt med dere alle! 

 

Beste rotaryhilsen til hver Rotarianer i Distrikt 2310 og til Guvernør 2015-16,Trygve Danielsen, fra 

  

BJØRG MÅNUM ANDERSSON  

GUVERNØR 2014-15 


