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Kjære rotaryvenner! 

Ny, trykket håndbok vil være klar til utsendelse til klubbene innen 1. juli. Den inneholder håndbokstoff 

på samme måte som den gamle Norsk Rotary Årbok, slik mange har etterspurt. og blir kjempefin! Hver 

klubb vil få to eksemplarer gratis. Flere eksemplarer kan kjøpes til en svært rimelig pris, og den vil bli 

lagt ut på hjemmesiden som pdf-fil, klar til nedlasting. Matrikkeldelen finner dere som kjent allerede på 

Medlemsnettet og kan skrives ut på egen printer av hver enkelt  om dere ønsker en tryket utgave. Mer 

informasjon følger! 

NORSK GETS

Å bli guvernør er ingen spøk, og de som vi har valgt til denne funksjonen må gjennom et omfattende 

opplæringsløp. Første trinn for vår DGN (District Guvernor Nominee) Elisabet Stray, som skal lede 

distriktet i 2013/2014, var norsk GETS (Guvernor Elect Training Seminar) denne helgen. Det er Norsk 

rotaryforum som står for opplæringen og undertegnede er dermed en del av trenerteamet. Fredag 

møttes kullkameratene fra de seks norske distriktene for første gang, 4 kvinner og 2 menn. I løpet av to 

intense døgn fikk de mye informasjon. I tillegg til praktisk opplæring fikk de et inspirerende møte med 

vår sonekoordinator for TRF, Grethe Christensen og vår egen RI-direktør, Barry Matheson. 

Future Vision: Fra 2013 skal vi arbeide med internasjonale prosjekter på en ny måte. Et 100-år 

gammelt TRF-system blir nå erstattet med Future Vision. Mange av oss har strevd litt med å finne ut 

hva dette betyr i praksis og hvordan det skal oimplementeres. Grethe kom med med fersk oppdatering 

fra RI, og kunne samtidig fortelle om det imponerende opplærings-prosjektet  som nå er i gang. I første 

runde rettes det mot distriktenes TRF-ansvarlige. I neste omgang vil de oppdatere klubbene. Om noen 

av dere vil lese dere opp på staus for dette, anbefaler jeg ganske enkelt at dere går inn på rotary.org 

og bruker søkeordene « Future vision». Her ligger det mye god informasjon. 

Barrys hovedbudskap er at Rotary må være relevant. På sitt engasjerende vis satte han fingeren på 

Rotarys styrker og utfordringer.  Våre grunnverdier står fast: Service, fellowship (nettverk) , mangfold, 

integritet og lederskap, men vi må bli flinkere til å formidle det som er spesifikt for vår organisasjon. 

KARTLEGGING AV OPPLÆRINGSBEHOV

Jeg har tidligere nevnt at det er sendt ut et spørreskjema til klubbenes presidenter. Det er laget for å 

kartlegge hva som finnes av opplæringsprogrammer i klubbene og for å få et bilde av behovet for 

brosjyrer med mer. Noen distrikter fikk sendt ut skjemaene nokså sent. Vi har derfor forlenget fristen, 

og vil sende ut skjemaene på nytt. Det vil komme mer informasjon om dette direkte til presidentene. 

FRISTER:

30. april: Frist for innkommende presidenter for å levere inn Klubbens mål og planer til sin respektive 

AG'er 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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