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Rotaryvenner! 
Sommeren har gått, mange klubber har gått på sparebluss (i beste fall), det 
gjelder visst også guvernøren!  Men nå er vi i gang.  Jeg har hatt mitt første 
klubb-besøk i Flekkefjord, og jeg har nå gleden av å sende ut mitt første 
månedsbrev.  Planen er at de skal komme ca. midt i hver måned fra nå og ut min 
”regjeringsperiode”, og de må gjerne brukes som informasjon i klubben. 

 
Medlemsskapsmåneden. 
August er måneden for ”Membership and Extention” i Rotary, og RI president Sakuji Tanaka 
sier at han vil at alle rotarianere skal være i stand til å sende et sterkt budskap til andre om hva 
Rotary er og hvorfor de ble med.  For vi er ikke alltid like klare på hvorfor vi er med i Rotary og 
hva Rotary gjør.  Hva er nøkkelen til å øke medlemstallet?  Jo, at alle rotarianere er overbevist 
om at det er en bra sak å være en rotarianer, og at de vil formidle denne overbevisningen til 
andre.  Vi trenger ikke gjemme oss bort i all hemmelighet – vi har noe å være stolte av.  
 
Distriktskonferansen. 
Jeg minner om Distriktskonferansen i Sandefjord 14.-16. september.  Temaet er ”Et bedre 
samfunn”, og det skal handle om å ta samfunnsansvar.  Vi har spennende foredragsholdere og 
et rikholdig program.  Det er ennå ikke for sent å melde seg på.  Gå inn på distriktets 
hjemmeside, d2290.rotary.no og se under Distriktskonferanser, der finner dere Sandefjord og 
Registrering.  Men vær rask! 
Under konferansen finner også distriktets årsmøte sted.  Der har alle klubber stemmerett, og 
det er viktig at alle klubbene er representert.  Hvis ikke presidenten kan møte, kan han/hun gi 
fullmakt til en annen fra klubben til å stemme.  
 
Rotary World Convention i Lisboa 23.-26.06.2013 
Mens vi snakker om konferanser – Distriktskonferansen er guvernørens samling - da er World 
Convention RI-presidentens distriktskonferanse!  Her kan vi vente minst 15.000 deltakere 23.-
26. juni 2013 i Lisboa.  Når konferansen foregår i Europa, er det en god og ikke altfor dyr sjanse 
til å oppleve Rotary som verdensorganisasjon.  Om dere går inn på rotary.org vil dere finne 
opplysninger om Convention i Lisboa.  I vårt distrikt er det IPDG Ingrid Grandum Berget som 
er kontaktperson.  Man melder seg på selv på nettet og finner også hotell selv.  Men det er 
selvsagt hyggelig å avtale med noen om å reise sammen.  Bruk sjansen til å oppleve Rotary på 
en ny og utvidet måte. 
 
Guvernør for 2015-2016. 
Prosessen med å nominere distriktsguvernør for rotaryåret 2015-2016 er nå i gang.  Innen 15. 
september må vi ha forslagene i hende, og de kan sendes til guvernøren.  Den klubben som 
nominerer en kandidat, må også være klar til å ta jobben med å støtte guvernøren i hans 
arbeid, særlig gjennom å planlegge og arrangere distriktskonferansen.  Og kandidaten selv må 
ha vært med i Rotary i minst 7 år, ha vært president, være ved god helse og ha tid og lyst til å 
gjennomføre løpet, som strekker seg over 6-7 år, med selve guvernøråret som et høydepunkt i 
midten av denne perioden.  Tenk over hvem som kunne være aktuell og send inn forslag. 
 
Med vennlig hilsen 
Njål Gjennestad, 
DG 2012-2013 


