
                            

Månedsbrev nr. 12/juni 2018 

Rotaryvenner! 

Tid for å takke 
Et år går veldig fort og dette er faktisk mitt siste månedsbrev. Det er tid for å reflektere 
over det året vi har bak oss, og å se fremover og sikre kontinuiteten i hele 
organisasjonen. Jeg overtok et veldrevet distrikt, og jeg vet at min arvtager Gaute har 
det som skal til for at det neste året skal bli enda bedre. For Grethe og meg er det 
besøket i klubbene som kanskje har vært det mest positive. Alle klubbene er forskjellige 
og har sin egenart. De største klubbene er nødvendigvis ikke alltid de beste. Små 
klubber med gode prosjekter som engasjerer medlemmene og styrker samholdet gir en 
høy trivselsfaktor. Noen klubber har faste opplegg for guvernørbesøk, andre klubber tar 
det mer på sparket. Begge deler har vi satt stor pris på, og vi har blitt tatt godt imot 
overalt. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke klubbene for besøkene og det 
vennskapet vi er blitt møtt med. 
 
Medlemsutvikling og innbetalinger til TRF 
Det er spesielt to tall som det i Rotary fokuseres på og som jeg som guvernør også blir 
målt på. Det ene er antall medlemmer og det andre er innbetalinger til TRF. Når det 
gjelder medlemsutvikling var det i vårt distrikt 1910 medlemmer 30. april, og det er en 
nedgang på 5 medlemmer fra 1. juli. Jeg håper at vi klarer å nå målet om å ikke miste 
medlemmer i mitt år som guvernør. En trøst er det imidlertid at vi er det nest beste 
distriktet i Norge. Jeg har også i min periode oppfordret klubbene til å øke 
kvinneandelen der denne er lav. En høy kvinneandel er en berikelse for klubben og gir 
en bedre gjennomføring av prosjektene. 
Når det gjelder innbetalinger til TRF er det mange klubber som har oppnådd sine mål og 
det er bra. Men det er 7 klubber som enda ikke har gjort sin innbetaling, og de har da 
ikke mulighet til å få distrikts- global grant midler fra fondet. Jeg regner med at disse 
klubbene foretar sin innbetaling før fristen. 
 
Rotary Convention i Toronto 
Vi gleder oss til å være med på årets Convention. Det er 13 personer i fra distriktet vårt, 
og det er ikke så mange. Dette blir vår 3dje Convention, og det blir ikke den siste. Det er 
en stor opplevelse å være med på et slikt arrangement, og vi kombinerer det med en 
ekstra uke der borte. Convention i år er så sent som 23. til 27. juni. Det betyr at 
Guvernørskiftet er fremskyndet til 16. juni. 
 
Så da vil jeg ønske dere alle en god sommer! 
 
Med vennlig hilsen 
Erik Gran 
DG 2017-2018 


