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Kjære Rotarianer! 

To måneder har allerede gått av min periode som ansvarlig for distriktet. Det har vært spennende og morsomt, og en 

veldig aktiv periode, selv om juli bar preg av sommerferie for de fleste. 

Vi må være mer i forkant av begivenhetene. Ikke minst i kommunikasjon ut i lokalmiljøet slik at de der ute vet hva og 

hvem vi er, men også medlemmene må vite hva og hvem vi er. At klubbene er godt organisert er viktig om vi skal nå 

målsettingen om å ha gode lokale prosjekter, men like viktig er å følge de regler som gjør at vi kan kalle klubben vår 

en Rotaryklubb. Er du ny i styret eller som komitéleder, eller skal du inn i styret fra neste år. Da må du melde deg på 

RLI-lederopplæringen1. Vi gjennomfører et kurs nå i september, men kontakt Tor Petter Guldbrandsen, distriktets 

kurskoordinator slik at du kommer med på neste kurs.   

Målet for årets stab er å etablere en moderne og åpen organisasjon som kommuniserer via digitale medier både 

internt og eksternt. Staben arbeider med å etablere distriktets nettsider som et godt verktøy for presidentene slik at 

de kan lede sin klubb i tråd med RI2 sine lover og retningslinjer. Vi har en vei å gå om vi skal bli et attraktivt alternativ 

overfor potensielle nye medlemmer. Da må dere alle bidra til at sidene er oppdaterte med aktuell informasjon. Husk 

vi er ikke formidler av nyheter, men vi informerer om våre aktiviteter, – det er aktivitetene som forteller hva og hvem 

vi er. Trenger dere hjelp til egne nettsider, eller har dere en aktivitet dere ønsker å dele med andre, kontakt distriktets 

kommunikasjons- og PR-ansvarlig, Irmelin Kårbø.  

Det er klubber som ennå ikke har lagt inn klubbens mål og plan for året 2019-20 i RCC3. Flere klubber har fått hjelp 

av distriktets IT-ansvarlig Trygve Danielsen som gjerne bistår. Så ta kontakt med distriktets IT-ansvarlig slik at også 

målene for din klubb blir registrert. Les mer om RCC på distriktets nettside.  

Mitt første klubbesøk var til Bærum Vest Rotaryklubb sammen med distriktets kommunikasjons- og PR ansvarlig 

Irmelin Kårbø. Vi tilbrakte en flott ettermiddag sammen med et engasjert styre og motiverte medlemmer. Klubben har 

mange gode, spennende og interessante lokale prosjekter som kan brukes i klubbens promotering av hva og hvem 

de er. Imponerende!  

Klubbesøkene fortsetter for fullt utover høsten, og for de klubber som ikke har booket meg inn allerede, - bruk gjerne 

vinterhalvåret til å booke besøket. Jeg kommer! 

Jeg reiser til Sverige på besøk til Midnattsdistriktet i Skåne i midten av oktober. Vi får gjenbesøk fra dem på årets 

Distriktskonferanse den 2. november på Ullevaal stadion. Foreløpig program og program for årsmøtet blir publisert 

på nettsidene som oppdateres fortløpende ved endringer. Sett av dagen og møt mannsterkt opp på Ullevaal stadion. 

På vegne av meg selv og staben ønsker jeg dere mange flotte møter med godt besøk, og ønsker nye medlemmer 

om bord i vår flotte organisasjon. Vi knytter verden sammen med det vi står for. 

Alt godt til dere alle fra  

 
1 Rotary Leadership Institute (lederseminar) 
2 Rotary International 
3 Rotary Club Central 
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