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Guvernørens leder: 
I rotaryklubbene er det mange oppgaver å arbeide med. Vi har de fem tjenestegrener, «avenyer»: 
Klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste, internasjonal tjeneste og ungdomstjeneste. I hver 
av disse kategoriene ligger det mange utfordringer. Summen av dem er så stor at det er grunn til å 
ta for seg litt om gangen. I månedsbrevene framover vil jeg se på ett tema i hvert brev. Denne 
gangen er temaet medlemskap. I tillegg kommer jeg til å fortelle om aktiviteter i klubbene som jeg 
mener har allmenn interesse og som kan være til inspirasjon eller tjene som ideer til andre klubber. 

Medlemskap 
Rotaryklubbenes virksomhet skal gagne andre. Vi er alle enige om det, men for å klare det, må 
klubben selv være ved god helse. Klubbmedlemmene må finne vennskap i miljøet, trivselen må 
være til stede, alle medlemmene må føle seg inkludert, vi må unngå klikkdannelser, og vi må ha 
antenner for om noen ser ut til å miste interessen for Rotary. Jeg tror klubbene er oppmerksomme 
på at disse og andre sosiale faktorer er med på å gjøre rotaryklubben til et godt møtested for 
medlemmene.  Utfordringen ligger i å gjøre innholdet i møtene og øvrig virksomhet så interessant 
at det sosiale aspektet ivaretar seg selv. En passe balanse mellom foredrag av innhentede 
foredragsholdere, bedriftsbesøk, sosiale kvelder, drøfting av prosjektarbeid, åpne møter med tema 
av interesse også for utenforstående, ego/yrkesforedrag, møter forbeholdt rotarystoff, samarbeid 
med andre, og mye annet, er med på å gjøre klubben interessant. Det er nesten bare fantasien som 
setter begrensninger for hva klubben kan gjøre. Hva som er en «passe balanse», må klubben 
vurdere – det vil variere. 

I mange klubber er det rekruttering som er den vanskeligste oppgaven. Det er ikke så lett å komme 
med en enhetlig oppskrift på dette. Som vår utmerkede assisterende guvernør i område A, Even 
Jahren, sier: Det er ikke sikkert at det som fungerer i én klubb, fungerer i alle andre. Det tror jeg 
han har helt rett i, men noen grunnleggende hensyn kan være felles ved rekruttering: 

Henvender man seg til en aldersgruppe som fra før er dårlig eller ikke representert i klubben, kan 
det være hensiktsmessig å invitere flere samtidig. Ett potensielt medlem som er en del år yngre enn 
resten av medlemmene, vil trolig ha større vanskeligheter med å finne seg til rette i klubben enn 
om vedkommende var en av tre eller fem, for eksempel. Har man en person som kommer på noen 
møter for å se hva Rotary er og hva klubben gjør, så sørg for at vedkommende føler seg 
velkommen, at han/hun føler seg interessant og verdifull i klubben. Når hun eller han blir medlem, 
bør medlemmet få oppgaver, men uten å bli dynget ned i arbeid. Trolig er det en idé å la yngre og 
nye medlemmer bidra i medlemspleien og i arbeidet med verving. De har ofte nye tanker, og de 
har i hvert fall et kontaktnett som er annerledes enn det de gamle trofaste traverne i klubben har. 
Det er det grunn til å dra fordel av. 

I tråd med RI-president John Germs føring har de aller fleste klubber som mål å få en netto økning 
i medlemsmassen med minst ett medlem, og minst to for de klubbene som har flere enn 50 
medlemmer – og noen er atskillig mer ambisiøse enn som så. Det er bra! 
 
Johan Østby 
Distriktsguvernør 



Månedens tema: 
August er måneden for medlemskap. 
September er måneden med fokus på Rotarys femte tjenestegren – Nye generasjoner 
 
Distriktskonferansen 17. og 18. september 2016 
Distriktskonferansen er en viktig hendelse i distriktets virksomhet. I år foregår den på Sørmarka 
Konferansehotell. Det er lagt opp til å belyse temaet Utvikling i arbeidslivet gjennom foredrag av 
personer i ledende posisjoner i arbeidslivet på nasjonalt plan, prorektor Halvor Hektoen, Norges 
miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås, adm.dir. Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen 
Spekter og LO-leder Gerd Kristiansen. I tillegg vil Turid Fluge Svenneby og Ole Svenneby fra 
Spydeberg fortelle om den utviklingen de har hatt fra tradisjonell gårdsag til produksjon og salg av 
trevirke du ikke finner i byggevarehus. 

Vi har også gleden av å ha en for oss i Norden velkjent representant for RI-presidenten, tidligere 
RI-president Carl-Wilhelm Stenhammar på konferansen. Stenhammer var RI-president i 2005-06. 

Distriktskonferansen har også en avdeling hvor distriktets årsmøte blant annet skal behandle 
IPDGs årsberetning og regnskap, og velge revisor for kommende år. I tillegg er det på årets 
årsmøte lagt fram endringsforslag/ajourføring av vedtektene for distriktet. 

I år har disriktsguvernøren invitert klubber som arbeider med prosjekter, til å presentere disse 
under konferansen. Det er ganske god plass på Sørmarka, slik at det er lagt til rette for slike 
presentasjoner i House of Friendship. 

Alle rotarymedlemmer har rett til å delta på distriktskonferansen. Av hensyn til planlegginen og 
gjennomføringen har vi imidlertid måttet sette påmeldingsfristen til 27. august. 

 
Nominasjon av ny DG for 2019 – 20  
Så starter vi en ny, treårig prosess – utpeking av ny guvernør! 
Distriktsguvernøren har sendt alle klubbene v/presidentene en redegjørelse for den prosessen som 
nå starter, og hvor klubbene som kan ha kandidater til dette viktige vervet, blir bedt om å sende inn 
sine forslag til nominasjonskomiteens leder, IPDG Jon Ola Brevig, innen 15. oktober 2016.  

Prosessen er regulert av bestemmelser i det vi kaller MOP-en (Manual of Procedure). I og med at 
dette er en prosess som ender opp med utnevnelse/valg av vår nye DGE på RI-Convention i 
Toronto i juni 2018, vil nominasjonsprosessen måtte følge bestemmelsene i Bylaws of Rotary 
International artikkel 14. Heri ligger også formelle krav til kandidaten, bl.a. med hensyn til 
medlemskap i Rotary og ledererfaring.  

I prosessen vil den nominerte få ulike «rotary-betegnelser»: Når nominasjonen er offentlig, blir 
kandidaten DGND, District Governor Nominee Designated. Den betegnelsen endres i forbindelse 
med distriktskonferansen 2017, hvor vedkommende blir presentert og får den offisielle betegnelsen 
DGN, District Governor Nominee. Den beholder vedkommende fram til utnevnelsen i Toronto. 

Klubbene oppfordres til seriøst å vurdere mulige kandidater i egen klubb eller i naboklubber. Det 
er viktig å være oppmerksom på at nominering av en kandidat som distriktsguvernør medfører en 
del ekstra oppgaver for klubben dersom vedkommende blir utpekt/valgt. Men denne utfordringen 
oppveies i stor grad av den positive effekten en slik oppgave også har for samholdet og 
sammensveising av medlemmer i klubben og stimulans til ytterligere fokus på Rotary. 
 
Vi ønsker klubbene lykke til med prosessen! 
 
 
 
 



Vellykket klubbsamarbeid! 
Lørdag 20. august var distriktsguvernøren til stede på et trivelig arrangement på Kolbotn. Det var 
et sykkelritt med løyper på opptil 25 km for voksne og ned til noen hundre meter rundt kulturhuset 
Kolben for de aller minste. Mange mennesker og pent vær er en god setting for sånt. Gjersjøen 
RK, Kolbotn RK og Oppegård RK samarbeider seg imellom på den ene side sammen med Kolbotn 

Sykkelklubb og Oppegård Idrettslag på den annen. De har gått sammen 
om dette arrangementet, skaffet sponsorer, fått oppmerksomhet i 
lokalpressen og har avtale om fordeling av (eventuelt) overskudd. 
Sykkelrittet er naturligvis åpent for alle, og gagner andre!  
De tre klubbene i Oppegård har samarbeidet lenge, og de har en felles 
roll-up med alle klubbenes navn på samt kort informasjon om Rotary. 
Bra tiltak som også bidrar i Rotarys 
strategi om å gjøre organisasjonen kjent!   

Bildet viser president i Gjersjøen RK, 
Britt Heidi Berger, ved den felles roll-
up’en. 

Joda, Rotarys logo var med! 
Kurs i distriktets regi 
Fra vår distriktstrener er det sendt ut invitasjon til klubbene om to TRF-kurs som avvikles i 
månedsskfitet august/september: 

31. august går kurset på Ullersvang, Kløfta, og 
1. september går kurset på Kihl Gård, Råde. 

Påmeldingsfristen er satt til 29. august, og påmelding sendes til elsanysv@online.no.  

Guvernørens «besøksliste» for september 
 5.  Rolvsøy  6. Hvaler  7. Onsøy  8. Nittedal 
13. Jeløy 20.  Våler i 

Østfold 
21. Hobøl-

Spydeberg 
22. Lørenskog 

26. Ørje-
Töcksfors 

27. Askim     
 

 
AG-er i områdene B og E 
På distriktsrådsmøtet 18. august ble det klart at det i en overgangsperioden vil bli satt inn 
midlertidige AG-er i disse to områdene fram til nye AG-er kan utnevnes på vanlig måte. 

AG-vikar område B: PDG Jan Sverre Hanssen 
AG-vikar område E: PDG Elsa Nysveen. 

Distriktsguvernøren vil sende særskilt brev til klubbene i disse to områdene om endringen. 
 
Tilbud til klubbene om foredrag 
Medlemmene har vel etter hvert registrert at det er kommet et nytt medlemsnett på lufta – til glede 
og fortvilelse (det siste for de medlemmene som ikke får det til å virke). I den forbindelse ble det 
drøftet på siste distriktsrådsmøte (18. august) at det er fullt mulig å få hjelp fra distriktets DICO, 
Johnyy Rivli, e-postadresse rivli@online.no. Forutsetnigen er imidlertid at flere klubber slår seg 
sammen til en slik presentasjon/gjennomgang av hvordan det nye nettet fungerer og skal betjenes 
for at medlemmene skal kunne ha nytte av det. 

Det ble også pekt på at distriktets TRF-ansvarlige, Jan Sverre Hanssen, e-postadresse j-
sverre@online.no  gjerne kommer på besøk til klubbene for å snakke om hvor viktig det er med  
bidrag til TRF. 
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Jubilanter i september 
Navn: Fødselsdato: Klubb: Fyller: 
Haugland, Einar 01/09/1956 Oppegård 60 
Iversen, Lars 01/09/1946 Lørenskog 70 
Storborg, Kjell 02/09/1941 Ski og Langhus  75 
Søbakken, Roy 02/09/1956 Lillestrøm 60 
Kvaal, Barbro 04/09/1956 Ørje-Töcksfors 60 
Ahlkvist, Leif Henrik 06/09/1946 Kløfta 70 
Sørensen, Knut Willy 14/09/1956 Fredriksten 60 
Matheson, Barry 14/09/1941 Jessheim  75 
Eggen, Kolbjørn 18/09/1946 Fredrikstad 70 
Opheim, Kjell 20/09/1946 Ski og Langhus  70 
Sørlie, Trond 20/09/1936 Gamlebyen/Fredrikstad 80 
Lorentzen, Pål E. 21/09/1946 Eidsvoll 70 
Grøndahl, Thom 23/09/1956 Moss 60 
Antonsen, Freddy 24/09/1956 Rolvsøy 60 
Jegleim, Lars 26/09/1946 Moss 70 
 
Vi gratulerer! 
 

   

 

 

Redaksjonen avsluttet 21. august 2016 

 

Per Kongsnes  
månedsbrevredaktør 

 
 


