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Rotaryvenner! 

Vi nærmer oss innspurten på dette Rotaryåret 
Alle klubbpresidentene har vært samlet på presidenttreffet i Arendal 2. uken i januar. 
Der ble det utvekslet erfaringer og lagt planer for resten av presidentperioden. Det er 
viktig at klubbene når de målene en har satt seg, og at presidentene overlater sin 
klubb i god stand til den nye presidenten og det nye styret når den tid kommer. I 
dette Rotaryåret har vi gjennomført en digitalisering av klubbenes mål og planer. Det 
har ikke gått smertefritt for alle, men det er viktig at de klubbene som sliter med dette 
søker hjelp hos sine AGer slik at alle kommer over på den digitale plattform før det 
neste Rotaryåret starter. 
 
Strategisk plan og visjonserklæring 
Rotarys strategiske plan gir rammen for vår fremtid, og sikrer at vi fortsetter å bli kjent 
som en respektert, dynamisk organisasjon som fremmer lokalsamfunn over hele 
verden. Den strategiske planen utvikler seg med rotarianernes ambisjoner. Den er 
formet med regelmessig innsending fra medlemmer gjennom undersøkelser, 
fokusgrupper, komiteer og møter. Den strategiske planen skal hjelpe oss med å nå 
våre mål. I juni godkjente Rotary en ny visjonserklæring. Den lyder slik: "Sammen ser 
vi en verden hvor mennesker arbeider sammen for å skape varig forbedring - over 
hele verden, i våre lokalsamfunn og i oss selv». Den nye visjonserklæringen hjelper 
oss med å sette en fremtidig kurs slik at Rotary kan utvikles i årene som kommer. 
Den gjenspeiler også virkningen Rotary ønsker å ha på verden og hos våre 
medlemmer. 
Distriktet og klubbene vil i dette halvåret utarbeide sine planer for neste Rotaryår. Det 
ville vært spennende om flere klubber ble inspirert til å etablere sin egen 
visjonserklæring som skal gjelde for klubben.  
  
Neste års motto er «BE THE INSPIRATION». 
RI President-elect Barry Rassin presenterte tema for Rotaryåret 2018-19 i San Diego 
nå i januar. Rotarianere blir oppfordret til å inspirere til forandring i verden og i 
hverandre. Han ber oss om å se alvorlig på miljøproblemene som påvirker helse og 
velferd rundt om i verden og at vi gjør det vi kan for å hjelpe. Viktigst av alt, må vi 
være inspirasjonen til positiv forandring, både i klubbene, i våre lokalsamfunn og 
rundt i verden, for å møte dagens utfordringer med mot, optimisme, og kreativitet. 
Bedre kan det vel ikke formuleres. 
 
Med vennlig hilsen 
Erik Gran 
DG 2017-2018 


