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Guvernør, presidenter, rotarianere og ven

Som Distriktspresident
Rotaract ble invitert til denne distriktssamlingen. 
ikke har anledning til å delta, men j
for videre utvikling og for veksten av 

Vårt distrikt består per i dag av 
(som er tilhørende i Moss), NeRo (som hører hjemme på Nedre Romerike)
(som tilhører indre Østfold). Noen av klubbene har hatt sine problemer med å få nok 
medlemmer, men det gleder meg å se at alle har tatt i et tak, og nå har fått tak i nye 
medlemmer. Klubbprogrammene som klubbene har er interessante program, og ikke minst 
med spennende foredragsholdere. Med klubber som ikke har mer enn rundt 15 medlemmer 
synes jeg det er en flott jobb de ulike programansvarlige gjør med å få tak i spennende 
foredragsholdere.  

Vi har også en Rotaractklubb i Fredrikstad, men denne er dessverre inaktiv for tiden. Det 
jobbes med å få tak i nye, engasjerte ungdommer som kan dra i gang denne klubben på ny, og 
det jobbes med dette. Ikke minst bør høgskolemiljøet kunne gjøre sitt til å bidra ti
gleden med å være en del av Rotaryfamilien! 

Rotaract Norges mål for inneværende Rotaractår har vært å 
som har vært preget av flere naturkatastrofer har dette valget av sosialt prosjekt vist seg å 
gjøre nytte for mange som ikke er like heldige som alle som sitter i denne salen i dag. 
Rotaract Norge har som mål at hver Rotaractklubb i landet skal bidra med minst en 
ShelterBox hver.  

Det gjør meg som distriktspresident stolt å vite at både Varna og Kolbotn
allerede har skaffet til veie midler til to ShelterBoxer hver. NeRo og Smaalenene ligger også 
an til å skaffe en boks hver, og de nærmer seg målet om dette innen året er omme. Flere 
individuelle medlemmer har også valgt å støtte ShelterBox
medlemmer av Rotaract er samfunnsengasjerte medlemmer!

I tillegg ønsker Rotaract Norge et tettere samarbeid mellom Rotary og Rotaract, og vi ønsker 
dere særlig velkommen på våre klubbmøter. Jeg minner 
tellende på lik linje med vanlig klubbmøter i Rotaryklubbene. 
flere av Rotaractklubbene i distriktet arrangerer flere fellesmøter med sine respektive 
fadderklubber, og nå ser vi også en og annen Rotarianer p

Det å starte opp en Rotaractklubb er en spennende prosess og vi i Rotaract håper at flere andre 
Rotaryklubber i distriktet blir inspirert til 
ligger mye arbeid i og både starte en klubb o
det alt finnes klubber håper vi på et fortsatt godt samarbeid mellom 
fadderklubber. 

Årets guvernør, Lena Mjerskaug, har fortsatt den positive linjen overfor Rotaract, og hun 
sørger for at Rotaract også blir inkludert i Rotaryfamilien, Det er meget gledelig at distrikt 
2260 har vært pådrivere overfor Rotaract i så mange år alt, og vårt Rotarydistrikt ligger svært 
langt frem når det kommer til positiv jobbing med Rotaract. Det bør d
over! 

Husk at Rotaract er en ypperlig rekruttering
fremtid – og om dere investerer i oss i Rotaract har kan dere motta nye 
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Guvernør, presidenter, rotarianere og venner av Rotary.  

Distriktspresident for Rotaract i Distrikt 2260 takker jeg for at 
Rotaract ble invitert til denne distriktssamlingen. Jeg beklager at jeg 
ikke har anledning til å delta, men jeg håper samlingen blir inspirerende 
for videre utvikling og for veksten av Rotaryfamilien i Distrikt 2260.

distrikt består per i dag av fire aktive Rotaract-klubber: Kolbotn, Var
NeRo (som hører hjemme på Nedre Romerike) og Smaalenene 
Noen av klubbene har hatt sine problemer med å få nok 

medlemmer, men det gleder meg å se at alle har tatt i et tak, og nå har fått tak i nye 
som klubbene har er interessante program, og ikke minst 

med spennende foredragsholdere. Med klubber som ikke har mer enn rundt 15 medlemmer 
synes jeg det er en flott jobb de ulike programansvarlige gjør med å få tak i spennende 

så en Rotaractklubb i Fredrikstad, men denne er dessverre inaktiv for tiden. Det 
jobbes med å få tak i nye, engasjerte ungdommer som kan dra i gang denne klubben på ny, og 
det jobbes med dette. Ikke minst bør høgskolemiljøet kunne gjøre sitt til å bidra til at flere ser 
gleden med å være en del av Rotaryfamilien!  

Rotaract Norges mål for inneværende Rotaractår har vært å bidra til å støtte ShelterBox. I et år 
som har vært preget av flere naturkatastrofer har dette valget av sosialt prosjekt vist seg å 

nytte for mange som ikke er like heldige som alle som sitter i denne salen i dag. 
Rotaract Norge har som mål at hver Rotaractklubb i landet skal bidra med minst en 

Det gjør meg som distriktspresident stolt å vite at både Varna og Kolbotn Rotaractklubber 
allerede har skaffet til veie midler til to ShelterBoxer hver. NeRo og Smaalenene ligger også 
an til å skaffe en boks hver, og de nærmer seg målet om dette innen året er omme. Flere 

har også valgt å støtte ShelterBox i vårt distrikt, noe som viser at 
medlemmer av Rotaract er samfunnsengasjerte medlemmer! 

I tillegg ønsker Rotaract Norge et tettere samarbeid mellom Rotary og Rotaract, og vi ønsker 
dere særlig velkommen på våre klubbmøter. Jeg minner – igjen - om at Rotaracts møter er 
tellende på lik linje med vanlig klubbmøter i Rotaryklubbene. Det gledelige av dette året er at 
flere av Rotaractklubbene i distriktet arrangerer flere fellesmøter med sine respektive 
fadderklubber, og nå ser vi også en og annen Rotarianer på våre møter!  

er en spennende prosess og vi i Rotaract håper at flere andre 
Rotaryklubber i distriktet blir inspirert til å gjøre det samme i sitt område, til tross for at det 

både starte en klubb og ikke minst bidra til at den fortsetter å leve. 
det alt finnes klubber håper vi på et fortsatt godt samarbeid mellom Rotaractklubben

Årets guvernør, Lena Mjerskaug, har fortsatt den positive linjen overfor Rotaract, og hun 
er for at Rotaract også blir inkludert i Rotaryfamilien, Det er meget gledelig at distrikt 

2260 har vært pådrivere overfor Rotaract i så mange år alt, og vårt Rotarydistrikt ligger svært 
langt frem når det kommer til positiv jobbing med Rotaract. Det bør dere alle være stolte 

rekrutteringsarena for fremtidige rotarianere. VI er deres 
og om dere investerer i oss i Rotaract har kan dere motta nye – og nesten ferdig 
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for Rotaract i Distrikt 2260 takker jeg for at 
Jeg beklager at jeg selv 

eg håper samlingen blir inspirerende 
i Distrikt 2260. 

klubber: Kolbotn, Varna 
og Smaalenene 

Noen av klubbene har hatt sine problemer med å få nok 
medlemmer, men det gleder meg å se at alle har tatt i et tak, og nå har fått tak i nye 

som klubbene har er interessante program, og ikke minst 
med spennende foredragsholdere. Med klubber som ikke har mer enn rundt 15 medlemmer 
synes jeg det er en flott jobb de ulike programansvarlige gjør med å få tak i spennende 

så en Rotaractklubb i Fredrikstad, men denne er dessverre inaktiv for tiden. Det 
jobbes med å få tak i nye, engasjerte ungdommer som kan dra i gang denne klubben på ny, og 

l at flere ser 

bidra til å støtte ShelterBox. I et år 
som har vært preget av flere naturkatastrofer har dette valget av sosialt prosjekt vist seg å 

nytte for mange som ikke er like heldige som alle som sitter i denne salen i dag. 
Rotaract Norge har som mål at hver Rotaractklubb i landet skal bidra med minst en 

Rotaractklubber 
allerede har skaffet til veie midler til to ShelterBoxer hver. NeRo og Smaalenene ligger også 
an til å skaffe en boks hver, og de nærmer seg målet om dette innen året er omme. Flere 

i vårt distrikt, noe som viser at 

I tillegg ønsker Rotaract Norge et tettere samarbeid mellom Rotary og Rotaract, og vi ønsker 
racts møter er 

Det gledelige av dette året er at 
flere av Rotaractklubbene i distriktet arrangerer flere fellesmøter med sine respektive 

er en spennende prosess og vi i Rotaract håper at flere andre 
å gjøre det samme i sitt område, til tross for at det 

g ikke minst bidra til at den fortsetter å leve.  Der 
Rotaractklubben og dens 

Årets guvernør, Lena Mjerskaug, har fortsatt den positive linjen overfor Rotaract, og hun 
er for at Rotaract også blir inkludert i Rotaryfamilien, Det er meget gledelig at distrikt 

2260 har vært pådrivere overfor Rotaract i så mange år alt, og vårt Rotarydistrikt ligger svært 
ere alle være stolte 

sarena for fremtidige rotarianere. VI er deres 
og nesten ferdig 



utformede – rotarianere med en alder på ca. 30 år inn i deres klubber. Dette vil øke deres 
medlemstall – og senke gjennomsnittsalderen – i Rotaryklubbene betraktelig. Som et lite råd 
for å unngå at ”pensjonerte Rotaractere” forsvinner ut, uten å bli medlemmer i Rotary, kan jeg 
anbefale at man tar kontakt med Rotaractklubbens president for å høre om noen av klubbens 
medlemmer blir 30 år inneværende år. I så fall, kan eksempelvis vedkommende inviteres på 
møter i deres egen Rotaryklubb. Dette er en ypperlig mulighet for dere å se om dere ønsker å 
tilby vedkommende et medlemskap eller ei. Jeg ønsker å presisere at det ikke er noen som 
helst automatikk i at Rotaractmedlemmer har krav på å bli medlem i en Rotaryklubb, men 
mange kan passe godt inn! 

Vi i Rotaract ser frem til videre samarbeid og positiv utvikling, og jeg ønsker dere alle en fin 
samling her under dagens distriktssamling! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Charlotte Ruste 
Distriktspresident, D-2260 Rotaract Norge 


