
 

Guvernørens månedsbrev for februar. 
 

Rotaryhjulet ruller videre. 
Rotasjonsprinsippet i Rotary bringer med seg både fordeler og utfordringer. Årlig 
skiftes en mengde personer ut med nye. Det gir mange muligheter for å gå inn i roller 
som er både lærerike og interessante, men det er ikke alltid lett å ivareta 
kontinuiteten i klubbene, distriktet og Norfo (informasjon om hva Norfo er, kommer 
lenger nede i dette brevet). 
Den påtroppende guvernøren, DGE Sten Hernes, er i full gang med å forberede neste 
års aktiviteter. For 14 dager siden hadde han seminar med sin distriktsadministrasjon 
(DTTS) i Tønsberg etter at han har vært på guvernørskole (IA) i San Diego i januar. 
Hans neste oppgave er å arrangere presidentskole (PETS) og kurs for påtroppende 
sekretærer og kasserere i Arendal fredag og lørdag 8.og 9. mars på Tyholmen hotell. I 
august starter han besøksrunden i klubbene, og i januar 2020 arrangeres 
presidentsamling på Strand hotell, Fevik. 
 

Årsplaner og treårsplaner. 
I klubbene planlegges det for neste rotaryår. Komiteer settes sammen, og program 
for neste høst legges. I denne prosessen er det viktig at vi sørger for at kontinuiteten 
ivaretas ved at avtroppende tillitsvalgt planlegger neste år sammen med 
påtroppende. Mange klubber har treårsplaner som ivaretar kompetanseoverføringen, 
og jeg oppfordrer sterkt de klubbene som ikke har slike planer, om å utarbeide dem. 
En stor hjelp i planleggingen av nytt rotaryår er å 
benytte distriktets håndbok som alle nåværende 
presidenter har. På min besøksrunde i klubbene sist 
høst har mange ønsket at håndboka burde trykkes til 
alle medlemmene i distriktet. Det blir dessverre for dyrt 
å trykke 1900 eksemplarer, men den ligger på distriktets 
hjemmeside som pdf-fil: 
http://d2290.rotary.no/file-manager/file/DG/2018%20-
%20Gaute/Handbok_D2290_2018-
19_rev_20.03.18.pdf?context=mosdoc 
Ny håndbok for 2019-2020 er under produksjon og vil 
bli utdelt til påtroppende presidenter på 
presidentskolen (PETS) i mars. Den blir også lagt på 
distriktets hjemmeside. 
 

Forkortelser i Rotary. 
Mange fortviler over alle forkortelsene som brukes. Vi som jobber daglig med 
rotarystoff, blir etter hvert kjent med betegnelsene og bruker dem dessverre for ofte. 
I teksten i det første avsnittet i dette brevet, har jeg vist at det går an å benytte 
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norske betegnelser. Allikevel er det noen viktige forkortelser som alle rotarianere må 
kjenne til. Her er noen viktigst (og som jeg vet at mange rotarianere ikke kjenner): 
 
TRF, The Rotary Foundation som er stiftelsen vår og som forvalter pengene som 
brukes til de aller fleste prosjektene i Rotarys regi. Å spre forståelse for TRF er en 
svært viktig oppgave for tillitsvalgte på alle plan i organisasjonen. Uten denne 
«pengesekken» hadde Rotary vært en puslete organisasjon på verdensbasis. Her har 
vi alle en jobb å gjøre ved å sørge for at klubbene/medlemmene betaler inn til 
fondet! 
RI, Rotary International som er hovedorganisasjonen vår. Det er klubbene som er 
medlemmer i RI. Den enkelte rotarianer er ikke medlem av RI, men medlem av 
klubben. 
Norfo, Norsk Rotary forum et multidistriktsorgan som skal ivareta felles saker for alle 
de seks norske distrikter. Det gjelder felles tiltak og aktiviteter for 
utvekslingsstudentene, kursing av innkommende guvernører, distriktssekretærer, 
kasserere, ansvarlig for IKT i distriktene, nasjonale prosjekter etc. Norfo har en 
samordnende funksjon og er et service-organ for alle distriktene men kan ikke gi 
pålegg til klubber og distrikter. 
Håndbøkene i kommunikasjon som alle klubbene i landet har fått, er utarbeidet av 
Norfos kommunikasjonskomite. Det samme gjelder informasjonsmateriell om Rotary 
på norsk, og det norske medlemsnettet driftes av Norfo. 
Driftsmidlene til Norfo kommer fra alle klubbene i landet. Det betales kr 150,- pr. 
medlem årlig, og dette utgjør 1,5 mill. kroner. 
 

 

KOMMUNIKASJON ER SPENNENDE. 

I Rotary har vi mye vi vil kommunisere, både internt blant egne medlemmer og ut til 
omverdenen.   

Vi kommuniserer via aviser, i mange land også via radio og TV, og mye av 
kommunikasjonen skjer via sosiale medier og på hjemmesider. Med Rotarys 
mangfold av yrker vet vi at vi har mange i distriktet med mye kunnskap og erfaring 
med kommunikasjonsarbeid. Kan du tenke deg å bruke din faglige bakgrunn og gode 
kunnskap om Rotary i distriktets kommunikasjonskomite?  Vi ønsker flere 
komitemedlemmer og fra alle deler av distriktet. 

For mer informasjon eller for å melde din interesse, ta kontakt med nåværende leder 
av kommunikasjonskomiteen, Edrund Olaisen. Epost: edrund@online.no,  

tlf>: 92838186 

 

Vennlig hilsen 

Gaute 


