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"Omdømmebygging og Lederskap"
Rapport fra Distriktskonferansen i Porsgrunn!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen

RAPPORT FRA DISTRIKTSKONFERANSEN I PORSGRUNN 7. til 9. september 
i STRÅLENDE VÆR OG med AKTIVE, POSITIVE  DELTAKERE!!!!

For en guvernør så er Distriktskonferansen en av de viktigste milepæler!
Hensikten er at den skal fremme vårt virke gjennom kameratskap, inspirerende foredrag og 
kulturopplevelser!
Og etter alle brev, kort, mailer og sms-er fra dere som har tikket inn til meg etter 
konferansen, så må jeg få lov å konkludere med at årets distriktskonferanse var vellykket! 
Tusen takk for at dere har gitt meg/oss alle disse tilbakemeldingene! Dermed ble dette 
krukkepåfyll både for dere og for meg!

Porsgrunn Rotary ved leder i Distriktskonferansekomiteen Torkel Stene, alle underkomiteledere 
 og sin president Jan Waldemar Sørensen gjorde virkeleig en stor innsats. Takk for det!

Noen har bedt om innledningsfordraget mitt til bruk i klubben til inspirasjon. Jeg legger det 
vedlagt utsendingen av ukebrevet!
Dere har fått tilsendt på mail foredraget til RI representant Christina Bredin.

Fredagens "Stedsans" traff oss alle. Det er noe å lære av hvordan Porsgrunn viser fram sine 
industri- og boområder og sine kulturkrefter i dette opplegget. Operaen, framføringen "YNDE" 
mellom gammel og ung, vandringene gjennom indistribydelen Vestsiden og gjennom parken gav 
oss store opplevelser og noe å tenke på videre....
På hvilken måte viser vi fram Rotary slik at befolkningen vet hva vi driver på med? Gjør vi det 
like attraktivt som Stedsans slik at ressurspersoner ønsker å være medlemmer hos oss? Lar vi 
de rundt oss få sansen for Rotary?

Fra hilsningstalene lørdag ønsker jeg å vise til presentasjonen til Christina Bredin. Rotary er og 
skal være den ledelde organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik 
yrkesbakgrunn, som arbeuider for å gangne andre. Tenk medlemskapsutvikling og arbeidet blant 
unge som Rotaract , mentorskap og RYLA!

Kreativitet, forførelse og imagebygging har alltid vært en del av kultur- og næringsutviklingen, 
la kunsthistoriker Tommy Sørebø vekt på. Og han stilte mange spørsmål til refleksjon og 
inspirasjon.
Så ble det lunsj i Rådhustrappen etterpå med underholdning av Grenland Brass og Grenland 
Dansekompani!
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Ass Direktør i Hydro, Per Vold la fram Grenlands "Prosjekt muligheter"
Fra mørke skyer ble nedbemanningen på magnesium et spenntak for vekst og utvikling. Lærte vi 
noe i forhold til Startegien mor år 2010;Rotarys i vekst for å gavne andre?

Mia Brambani fra Færder RK tok tak i Omdømmebygging i klubbene. Hun stilte spennende 
spørsmål i forhold til hva vi tror at andre mener at Rotary er og viste hvordan klubbene i 
praksis kan jobbe med omdømmebygging via nettsider, medlemsoversikter og gode prosdjekter i 
nærmiljøet.Virkelig noe å ta tak i!

Og så kom de 7 flotte utvekslingene våre og viste oss et eksempel på at det virkelig nytter!!! 
Merk dere Ungdomsutveksling!!! Dette er Rotary i praksis!
Fristen for å melde seg som vertskap for Ungdomsutveksling for kommende år er 1. november 
2007. Kontaktperson er Stein Graf i Sem RK, tlf 900 39 077!
Og at vi kan få ting til å nytte ved å etablere en Rotaractklubb i Grenland gav 
landspresidenten for Rotaract oss en god innføring i. Vår kontaktoperson er Niels Jørgen 
Andersen i Brevik RK, tlf 908 23 025

Og til sist tok sykehusprest og medlem i Skien RK, Terje Talseth Gundersen
med i en vandring i vårt personlige omdømmeskap som rotarianere!! Dette bler virkelig en økt til 
inspirasjon og ettertanke!

Banketten lørdagskvelden ble uforglemmelig!!! Stemning, program, toastmaster mm og 230 
personer i polynese til Sandefjord Storband på 20 personer!!
Dette var stort! Og Porsgrunn RKs  D`er Laila var morsom!

Søndagen startet 65 personer med morgensang og refleksjon i den katolske kirke i Porsgrunn. 
Pater Reidar Ibsen Voith gav oss en uforglemmelig stund, historisak og åndelig sett. Etikk i 
Rotary og i samfunnet var hans tema!

Så var det generalforsamling der vi fikk oppsummering av IPDG Svein Aanestads guvernørår. 
Vel blåst Svein! Og PDG Edrund Olaisen la fram rewsultat fra Lovrådet 2007 på en svært 
forståelig måte. Manuset hennes er sendt dere!

Konferansen ble avslutta med at PDG Oddmund Wallevik tok fram RI president Wilf 
Wilkinssons tema innen Litracy- lese- og skriveopplæring. Her må vi bli flinkere i 2290.
Past president Per Harald Hermansen fra Ulefoss RK prenterte Ulefoss samarbeidprosjekt med 
2 utenlandske klubber i form av et Vannprosjekt. Imponerende!
PDG Edrund Olaisen understreket Rotary Shares- Det nytter å drive prosjektarbeid innenlands 
og internasjonalt. Og vi har en distriktsorganisasjon som hjelper dere til å komme i gang! 
Kontakt henne på tlf 928 38 186

RI representant og guvernør takket av ;
ROTARY SHARES- DET NYTTER! 
Spre det dere har fått med dere i krukken til medlemmene i klubben!

Igjen takk til Porsgrunn Rotary.
Dette var verdt all forberedelse og planlegging! 
Det ble nyttig og morro! 

Beste hilsen DG Laila
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