
 

Guvernørens månedsbrev for oktober 
 

 
 

Hei igjen gode rotarianere i Distrikt 2290. 
Her kommer nytt månedsbrev fra 
en reisende guvernør. Til nå har 
min jeg besøkt 27 klubber av til 
sammen 44. Min kone Tordis har 
vært en trofast følgesvenn på de 
fleste klubbesøkene, og vi har hatt 
en oppsummering etter hvert 
besøk. Det er en del forskjeller på 
klubbene, og det gjør besøkene 
interessante. Tordis og jeg kommer 
til å ha en liten gjennomgang av dette på presidentsamlingen på Strand hotell 11. og 
12. januar. 
Bildet er fra guvernørbesøk i Nøtterøy rotaryklubb. 
 
 

Inkluderende klubbmiljø og medlemsverving. 
Dette er tema på alle klubbesøkene, og mine to etterfølgende guvernører, DGE Sten 
Hernes og DGN Berit Reppesgård, kommer til å følge opp temaet slik at det ikke blir 
en ettårig satsing.  
Den utsendte Helsesjekken har fått noe kritikk i noen klubber, men det er viktig for 
meg å påpeke at den ikke er et kontrollskjema for distriktet. Hovedhensikten er å 
sette klubbmiljøet på dagsorden i den enkelte klubb. Noen klubber har gjort sin egen 
helsesjekk enten på papir, men også på nettet. Sandefjord rotaryklubb laget en flott 
nettbasert utgave som sikkert kan tas i bruk av andre klubber ved en senere 
anledning. 
 
 

Pre-PETS 
DGE Sten Hernes er i gang med pre-PETS for 
innkommende presidenter. Det er det første 
møtet med innkommende guvernør. Opplegget 
ligner på fjorårets, og inkluderende klubbmiljø vil 
være tema også her.  
Samlingene foregår i Telemark 23. oktober, 
Vestfold 31. oktober og Kristiansand 6. november. 



Jeg ønsker Sten og alle AG-ene lykke til med samlingene og håper at deltakerne «ser 
lyset». 

 

Medlemsverving. 
Som de fleste kjenner til, har vi satt et 
hårete mål om å bli 2000 medlemmer i 
distriktet vårt. Nå er vi nede på rundt 1900. 
Dette er et tema på klubbesøkene, og vi 
trenger ikke mer enn netto 2-3 pr. klubb for 
å nå målet. De fleste klubbene jeg har 
besøkt, har sagt at det skal de klare jobben 
før 1. juli neste år. Dersom vi står på i 
fellesskap, er 2000 medlemmer et oppnåelig 
mål. Da vil vi ha fått inn en god del yngre 
medlemmer som kommer til å bidra til å 
vitalisere klubbene – noe mange klubber trenger.  
Vi skal la det spire og gro i klubbene! 
 
 

Kunnskap om Rotary. 
På min ferd i klubbene i distriktet vårt 
har det ofte kommet opp ønske om 
kurs for medlemmene i Rotary-stoff. 
Mange føler at de ikke kan nok om 
organisasjon vår, og det er nok rett. 
Det blir også påstått at nordiske 
rotarianere kan mindre enn 
medlemmer i andre land. Noen 
klubber har tatt tak i dette og har 

avsatt litt tid til informasjon om Rotary i begynnelsen av møtene. Jeg minner om at 
det ligger mye informasjon og kurs på de internasjonale web-sidene rotary.org. Her 
er det et «Learning Center» som både klubbene og det enkelte medlemmet kan 
benytte seg av, men du må logge deg inn på «My Rotary». Mange av kursene er 
korte. Forsøk med «Getting Started» på «Learning Center». Du finner også en 
individuell kurskalender på sidene «My Activities» og «My Dashboard». 
Noen av kursene finnes til og med på svensk! Klikk på «Rotary Courses – All 
Languages» og oppgi det språket du søker etter. 
Lykke til! 
  

Vennlig hilsen 

 

Gaute 


