
 

Guvernørens månedsbrev for juni 
 

 

Så er det slutt! 
 
Dette er mitt siste månedsbrev. 
Lørdag 15. juni hadde vi rotaryårets siste distriktsrådsmøte, og i den forbindelse 
foretok vi en overrekkelse av guvernørkjedet til nestemann i rekka av guvernører: 
Sten Hernes fra Re rotaryklubb. Formelt er jeg fremdeles guvernør for D2290 fram til 
månedsskiftet. 
 
Det har vært et spennende år for Tordis og meg. Å møte ulike klubber og bare 
positive mennesker har gitt oss mange gleder og mye energi. Vi har mye å være stolte 
av i distriktet vårt.  
 

Ambisiøst mål. 
 
Jeg hadde satt et mål for året som det ikke gikk helt som forventet med: Et 
medlemstall i D2290 på 2000 ved utgangen av juni i år. Det har ikke gått så godt som 
jeg trodde, og jeg ble advart mot et så ambisiøst mål av flere i distriktsrådet. Nå ser vi 
at vi ligger omtrent på samme medlemstall som for ett år siden. Målet på 2000 
medlemmer er ikke fjernet, men vi har flyttet det noen år fram. 
Det positive som tross alt har skjedd, er at vi er best i landet og i sona vår! Alle andre 
har mistet medlemmer. Jeg takker medlemskomiteen for et meget godt arbeid i året 
som har gått. Laila Lerum som har ledet komiteen, har stått på for å forsøke å øke 
medlemstallet, og hun fortjener en stor takk for jobben hun har gjort! Hun sluttet 
som leder av komiteen og overlater roret til Per Simon Mustvedt fra Skien 
rotaryklubb. Jeg ønsker han lykke til med et viktig verv. 
 

Høna og egget. 
 
Hva kommer først, høna eller egget? 
Dette gamle spørsmålet har jeg noen ganger brukt i 
året som har gått. Grunnen er at jeg tror at skal vi øke 
medlemstallet i klubbene, må det gjøres en jobb i 
mange klubber for å utvikle klubbmiljøet slik at vi 
beholder de sist ankomne medlemmene. Statistikken 
viser at det er de som oftest slutter etter kort tid fordi forventningene ikke stemmer 
med det de møter. 



Dersom høna er klubbmiljøet og egget er medlemstallet, kommer høna før egget. 
Egget er en bonus som følge av høna. 
Vi har satt «Inkluderende klubbmiljø» i fokus i året som har gått, og som dere vet, vil 
de to neste guvernørene fortsette dette arbeidete i sine år. Det gjør at jeg har stor tro 
på at vi skal lykkes med å øke medlemstallet i de fleste klubbene! 
 

Gode hjelpere! 
 

Å være guvernør i D2290 er en 
arbeidsom oppgave, men det er 
også en takknemlig jobb. Når 
jeg tenker tilbake på året som 
har gått, kan jeg ikke huske at 
noen har sagt nei til oppgaver 
som de er blitt spurt om å gjøre. 
Gjennom år er det blitt utviklet 
rutiner som gjør 
guvernørjobben enkel å 
gjennomføre. Når jeg har vært 
usikker på saker, finnes det 
alltid en i distriktsrådet som vet 
hvordan ting skal gjøres. 

Dessuten kommer svaret på en hyggelig og hjelpsom måte. 
Når mennesker vil hverandre vel, skaper det gode relasjoner og vennskap, og livet er 
lettere å leve! 
 

Helt til slutt. 
 
Jeg ønsker Sten Hernes lykke og hell i 
jobben som distriktsguvernør i D2290. 
Du kommer til et dekket bord slik jeg 
gjorde det. Gled deg til å møte de flotte 
klubbene vi har i distriktet vårt, og til 
alle positive menneskene du skal jobbe 
sammen med og som du kommer til å 
møte på din ferd i Agder, Telemark og 
Vestfold. 
 

Takk for meg! 

Hilsen 

Gaute 


