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Et åpnere, varmere og mer omfamnende Rotary!

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

"Et åpnere,varmere og mer omfamnende Rotary",
var temaet på Distriktskonfernasen i Sandviken, Sverige hvor Kjell og
  jeg representerte de nordiske guvernører, 5-7. oktober.

Det ble en flott opplevelse såvel faglig, kulturelt og sosialt.
Konferansen var lagt til Høgbo brukshotell i Sandviken hvor natur- og 
kulturaktiviteter representerte fantastiske verdier for konferansen i det 
vakre høstværet. 

Innledningsvis tok Ola Berggren, idrettspsykolog og prestasjonspsykolog 
oss med på en spennede refleksjonsreise omkring framtidens lederskap i 
Rotary i forhold til hva mennesker vil bruke fritiden sin til. Det ble en 
inspirasjon til et omfattende gruppearbeid om Rotarys framtid i 
distriktet, for den enkelte klubb og for det enkelte medlem!
Med utgangspunkt i Rotaryårets tema Rotary Shares fikk vi alle være 
med å dele med oss kunnskap og erfaringer for det framtidige Rotary .

Distriktsguvernør Herik Jakenberg hadde med sin stab lagt opp til et 
spenstig forberedelsesarbeid i klubbene med følgende spørsmålstillinger;
*Medlemskapsutvikling
*Ungdomsprogram
*Å gjøre Rotary Foundation mer tilgjengelig
*Vi skal "ha kul" dvs trives i Rotary
Hvilke spørsmål kjennest viktig for deg å løfte fram?

Disse temaene var gitt ut på USB- minne til klubbene i juli mnd.
Klubbene dokumenterte nye tanker, ideer og spørsmålstiliinger og 
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returnerte disse til konferansestaben som hadde bearbeidet svarene 
meget kommunikasjonsvennlig.

Under konferansen ble det lagt opp til diskusjoner i grupper og 
oppsummerende workshops i plenum
På denne måten ble en felles framtidsplan for sistriktet arbeidet 
fram. Dette er en ny måte å jobbe på i Rotary som virkelig engasjerte den 
enkelte klubb! 

Elles så ble det gjennom hele konferansen lagt ut ulike konkurranser,
loddsalg, og en kunstauksjon hvor det totalt kom inn 30 000 Svenske 
kroner til Rotary Foundation. Guvernør Laila fikk oppgaven som 
kunstausjonarius, en morsom oppgave for en god sak!
Alt i alt et rotarymøtepunkt til stor inspirasjon!

Viktige meldinger fra guvernøren denne uke;
1) Mail om GSE-2007/2008 med ansvarsliste for klubbene er sendt ut I 
denne omgang søkes temleder for GSE-teamet som skal  til Frankrike 
rundt påsketider. Søknadsfrist er 6. november 2007
Etterhvert kan dere begynne å tenke fram teammedlemmer også.
Lykke til! Se nærmere informasjon i meilen fra meg,

2) Nominasjon av Distriktsguvernør for 2010-2011 er ferdig.
Inger-Britt Zeiner fra Færder RK er foreslått.
Hun vil bli en flott distriktsguvernør for 2290. Se mail med CV.
Innvendinger / eventuelle motkandidater fremmes innen 25. oktober

Ha en fin uke i Rotary og ellers! Rotary Shares fra Laila
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