
 

Guvernørens månedsbrev for januar 
 

 

Halvgått løp 
Jule- og nyttårsfeiringen er over, og vi har lagt halvparten av rotaryåret 2018-2019 bak oss. For 
Tordis og meg betyr det at vi får litt mer tid til å tenke over alle klubbesøkene vi har vært gjennom. 
I august føltes det som om vi hadde en strevsom høst foran oss med mye tid i bilen, mange 
hotellovernattinger og krevende møter. Slik ble det ikke. Bilturene og hotellene fikk vi erfare, men 
klubbmøtene har utelukkende vært positive og har oppveid alt annet. Vi kommer til å savne alle 
positive menneskene som har tatt imot oss med varme og vennlighet. Stoltheten av å være med i 
Rotary har blitt mye større i løpet av høsten. Det gleder oss også at det har kommet mange gode 
tilbakemeldinger.  Tordis og jeg sender en stor takk til alle klubbene vi har besøkt. 
 

Nå gjenstår et viktig arbeid i klubbene med å videreutvikle 
klubbmiljøet som grunnlag for å verve nye medlemmer og sørge 
for at de blir gode rotarianere som blir værende i klubbene. 
Dersom vi klarer dette, vil vi se at medlemstallene i klubbene 
vokser og vi blir en organisasjon med enda større slagkraft til å 
gjøre godt i lokalmiljøet og ute i verden. Å se at vi vokser gir i seg 
selv energi til innsats og glede over medlemskapet til den enkelte. 
LYKKE TIL MED JOBBEN! 

 

Presidentsamling på Fevik 11. - 12.  januar. 
De aller fleste presidentene møttes til 
midtveissamling på Strand hotell på Fevik for å 
få en gjennomgang av målene som vi satte på 
PETS (presidentskolen) i mars i fjor. Mange i 
Distriktsadministrasjonen var involvert for å 
lage og gjennomføre programmet. 
Engasjementet blant deltakerne var meget bra, 
og vi fikk en gjennomgang av mange emner og 
vi hadde gode diskusjoner i AG-gruppene. Med 
så mange ulike mennesker er det vanskelig å 
lage et program som passer alle, men i det 
store og hele fikk vi gode tilbakemeldinger, og 
som deltaker på mange presidentsamlinger, 
satt jeg igjen med et inntrykk av at vi traff ganske bra. Selvfølgelig kan dette gjøres enda bedre, og 
vi kommer til å sende ut en e-post til presidentene som deltok for å be om tilbakemelding på noen 
få spørsmål om hva som var bra og hva som kan bli bedre. 
Jeg takker alle som holdt innlegg for jobben de gjorde, og takker AG-ene for ledelse av godt 
gjennomførte gruppedrøftinger. Dessuten takker jeg Inger Berit Mjølund for jobben med å sette 
sammen programmet og lede oss gjennom dagene og takker Aud Nilsen og Arnold Dragland for 
praktisk tilrettelegging. 



 
Ledige stillinger i Distrikt 2290. 
Stillingene under vil bli lyst ut på Distriktets hjemmeside http://d2290.rotary.no/ 
 

Ungdomsutvekslingen 
Tone Kolbenstvedt har i en årrekke vært alene om å drifte denne oppgaven i distriktet, og har gjort 
en fantastisk innsats som det står stor respekt av! Hun har holdt god kontakt med klubbene som 
har tatt imot studenter, og ikke minst har hun holdet kontakt med studentene som har reist ut fra 
distriktet vårt. Resultatet av jobben hun gjør, viser seg ved at vårt distrikt har nesten like mange 
utvekslingsstudenter som alle de andre norske distrikter til sammen! 
Vi kan ikke forvente at Tone skal fortsette med en så stor jobb, og Distriktsrådet har bestemt at det 
skal opprettes en komite bestående av tre personer som fordele arbeidet seg imellom. Jeg ber 
derfor klubbene om å sjekke blant egne medlemmer om det finnes personer som kan tenke seg å 
bestå i dette viktige arbeidet og melde fra til meg. 
 

Kommunikasjonskomiteen. 
Vi trenger flere medlemmer i kommunikasjonskomiteen, og jeg regner med at det må finnes 
personer som kan tenke seg en slik oppgave. Det ideelle vil være å få med personer fra alle AG-
områdene (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold 1 og Vestfold 2). 
 

RYLA  
RYLA er et lederkurs for unge mennesker mellom 18 
og 25 år, og det går årlig på Gavelstad Gjestegård i 
Lardal https://gavelstad.no/ . Datoene i år er 5. – 8. 
mars.  
De som har deltatt på dette kurset, gir tilbakemelding 
om at det er meget lære- og opplevelsesrikt, og det er 
ønskelig at flere klubber finner kandidater til kurset. 
Prisen i år er kr 3750,- pr. deltaker som klubbene må 
dekke. Dette er billig for et firedagers kurs som får meget god omtale. Beløpet dekker opphold og 
kursavgift. 
Temaene som dekkes er Etablering, Igangsettelse, Ledelse, Etikk, Entreprenørskap og Ungt 
lederskap. 
Dessverre har vi et inntrykk av at informasjonen om RYLA ikke når ut til medlemmene i alle 
klubbene, og jeg ber presidentene om å ta dette opp i egen klubb. Mer informasjon finner dere på 
http://d2290.rotary.no/no/ryla#.XD3Q0s17lPY 
 

Ungdomskontakt i klubbene 
De fleste klubber har en ansvarlig for ungdomsutveksling, CYEO. Distriktet ønsker at denne 
funksjonen skal omfatte alt som har med ungdom å gjøre slik at all informasjon om ungdom som 
klubben mottar, blir oversendt til denne personen eller til komiteen som klubben har for 
ungdomsutveksling. Grunnen til at vi ønsker dette, er at slik informasjon ofte stopper opp når det 
ikke er mottaker av stoffet. Et slikt eksempel er informasjon om RYLA. 
 

Vennlig hilsen 

Gaute 
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