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Ine Barlie, Distriktsguvernør 2020-2021, D2260

Guvernørens Månedsbrev

7. september 2020

Månedsbrevet publiseres første mandag i måneden. Frist for innlevering av nyheter, notiser og

annonsering av konferanser, møter og kurs er siste mandag i måneden. Stoff og andre

henvendelser til redaktøren av månedsbrevet sendes til arnesigurd@icloud.com. 

Guvernørens leder

Kjære Rotary-venner!

September er her og høsten er over oss. Ledelsen, inkludert AG-ene og
komitelederne, har hatt møte og er godt i gang. Vi jobber godt sammen som et
TEAM. Jeg vet at stort sett alle klubbene er i gang med sine møter. De fleste har
fysiske møter mens noen har nettmøter. Noen få klubber har stengte klubblokaler
eller for små lokaler til å kunne ha fysiske møter pga reglene om 1 meter avstand
og de andre retningslinjene i forhold til Covid 19. 

Jeg håper at de av dere som ikke har mulighet til å treffe hverandre fysisk raskt
kommer i gang med nettmøter. Det er bare nestbest, men er dog veldig viktig og
bedre enn ingen møter og treffpunkter. Det krever mer av dere alle å holde
hjulene i gang og ta vare på medlemmene i klubbene deres. 

Hold kontakt med hverandre ved å ringe, sende en hyggelig sms eller mail. Hvis
lokalet er stengt avtal å gå turer sammen hvis mulig. «Walk and talk» er sosialt og
man får fysisk aktivitet i tillegg.  

Månedens tema er medlemskap og medlemsutvikling. Jeg har full forståelse for at
det er litt vanskelig å tenke på det å rekruttere nye medlemmer akkurat nå, men
samtidig er det en flott mulighet til å planlegge og lage en handlingsplan for
hvordan sette inn støtet «når alt blir bra igjen». 

Alle engasjerte mennesker er velkomne til å bli medlemmer og bidra, ingen alder
er feil for å bli medlem. Det kan være taktisk smart å prøve å få med yngre
medlemmer slik at vi vet at klubben vil leve videre. En ting jeg tenker dere kan
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bruke, i tillegg til alle andre argumenter dere bruker for å verve medlemmer, er å
sette fokus på hvilken ressurs de eldre i klubbene er, de kan brukes som mentorer
for de yngre og også visa versa. 

Man betaler rundt 2200 kr for medlemskapet per år. Hva koster en time hos en
psykolog eller en advokat? Promoter også Rotary Business Network og ta med
yngre, potensielle medlemmer på møtene på Kihl gård. Husk vi er en
yrkesorganisasjon. Mulig dette også er en god vei inn til å få flere medlemmer. 

Kompetanseheving og økt kunnskap står sterkt hos oss. Det å lære mer om Rotary
er interessant og viktig for å holde på interessen til medlemmene. Rotary-skolen
har flere kurs denne høsten og starter denne uka med første kurskvelder. Rotary
Business Network arrangeres også utover høsten. Datoer for disse aktivitetene vil
bli nevnt her i månedsbrevene i tillegg til at de ligger på møteplanen på nettsiden
vår. RLI er dessverre blitt avlyst denne høsten pga Covid 19 og for liten plass i
lokalet på Kløfta. Det vil komme nye datoer for RLI. RYLA er blitt flyttet nok en
gang og blir arrangert 12 .- 14. mars 2021. 

FHI og myndighetene kom ikke med nye retningslinjer 1. september og
Distriktskonferansen vil bli avholdt som planlagt 18. -20. september. Per nå er det
påmeldt 110 deltagere. Søndagen får vi besøk av våre to utvekslingsstudenter
Daniel og William og noen rebounds. Vi i arrangements-komiteen holder kontakt
med hotellet hver dag fremover. Hotellet er drillet på alt som har med
retningslinjene fra myndighetene og de gjør alt for at vi skal være trygge. Vi gleder
oss til å se og være sammen med dere.  

Hilsen Ine Barlie

 

Månedens tema: 

Sterk fokus på medlemsutviklingen!

Sean Armana er leder for distriktets komité for medlemsutvikling og ber alle
klubbene omå sette alle kluter til for å skape medlemsvekst. Vi opplever dessverre
synkende medlemsantall i mange klubber. Sean har følgende oppfording til alle
klubbene (klikk på linken).

Les mer om utvikling av medlemmer og klubber her...

 

https://www.linkedin.com/in/seanarmana/?originalSubdomain=no
https://drive.google.com/file/d/1kUihdYXN4DsjIBl9Hhx5tOqEt_D7SND3/view?usp=sharing
http://msgfocus.rotary.org/q/1f513MM2Jwah0g84fPIRg1y/wv


Rotary søker leder for TV-aksjonen!

Norsk Rotary Forum (Norfo) har vedtatt at Rotary i Norge skal søke om å få TV-
aksjonen til «En poliofri verden». Med forbehold om at vedtaket støttes av alle
distriktenes årsmøter i 2020 søker Rotary om TV-aksjonen for høsten 2022. Norfo
ønsker også å søke for 2023 dersom vi ikke blir tildelt aksjonen for 2022.
Bakgrunnen for dette, de prosesser det omfatter, og de ressurser som finnes
allerede, er godt beskrevet i «Orientering til de norske distriktene angående arbeid
med søknad til NRK om å få TV-aksjonen i 2022 til Rotary og End Polio Now».

Et slikt prosjekt løper i realiteten over nesten fire år – fra søknadsarbeidet
begynner, til aksjonen er gjennomført og alle innsamlede midler er distribuert og
brukt til formålet. Til å lede dette arbeidet søker vi nå etter en dyktig Prosjektleder.

Søknadsfrist er utvidet til 21. september 2020m

Les stillingsannonsen her!

 

Verdens Polio-dag 24. oktober!

Snart er det World Polio Day igjen! En merkedag for alle Rotarianere verden over -
ikke minst fordi aktive klubber verden over benytter denne dagen til å sette både
Polio og Rotary på kartet. Vi anbefaler klubbene å starte planleggingen av
aktiviteter allerede nå. Dette er en flott anledning til markere Rotary i
lokalsamfunnet. Ikke minst nå som vi snart er i ferd med å nå målene våre om å
utrydde Polio over hele verden. Vi anbefaler klubbene å registrere sine aktiviteter
på denne linken.

 

WHO erklærer Afrika fritt for polio!

Verdens Helseorganisasjon (WHO) kunne for kort tid siden erklære at det
afrikanske kontinentet nå er sertifisert som frie for polio. Dette er resultatet av
mange års innsats fra Rotarianere og andre positive krefter over hele verden.
Spesielt har innsatsen vært meget vellykket i 47 afrikanske land. Dette har
involvert millioner av helsearbeidere som har trålet kontinentet til fots, med båt,
med bil, med sykkel, fly og busser. Over skulderen har de hatt en bag med
poliovaksine og sikret utsatte barn en dråpe poliovaksine på tungen.

Det er nå to land som fremdeles har behov for en stor innsats for å fjerne polio fra
jordens overflate - Pakistan og Afghanistan. De har områder der polio fremdeles
forekommer utenfor helsemyndighetenes kontroll. Rotary vil derfor fortsette
arbeidet med å finansier vaksine og har som må å samle inn 50 millioner dollar
årlig for å nå det endelige målet.

 

https://drive.google.com/file/d/1AuoYlkkkhxJLWwihlsoswY7rsljL9osI/view?usp=sharing
https://www.endpolio.org/world-polio-day
https://www.endpolio.org/register-your-event


Kvinne nominert som ny

 Rotary International President

Hun heter Jennifer E. Jones, er medlem av Windsor-Roseland Rotary Club i
Ontario, Kanada og er foreslått som Rotary International President - vår aller
fremste Rotarianer - for 2022 - 2023. Dersom ingen andre utfordrende kandidater
blir foreslått vil hun bli erklært President Nominee den 1. oktober 2020. 

Dette skjer 115 år etter at Paul Harris grunnla Rotary og 33 år etter at USA’s
Høyesterett fastslo at Rotary ikke kan utelukke kvinner fra medlemskap på
grunnlag av kjønn.  Det er 31 år siden Rotary’s Lovråd (COL) stemte for å fjerne
kravet i RI’s lover om at medlemskap er begrenset til menn. Det er gått 15 år siden
den første kvinne ble utnevnt til Trustee i The Rotary Foundation, 12 år etter at den
første kvinne som ble valgt til RI’s styre begynte sin periode som RI Director og 7 år
siden den første kvinnen var RI’s visepresident. 

Redaktøren av månedsbrevet tillater seg å sitere fra Skipper Worse av Alexander
Kielland: « Vi kommer sent, men vi kommer godt, Herr Kunsel».

 

Samling av kommende guvernører på Gardermoen!

DGE Lars Borgestrand (th) deltok den siste helgen i august på norsk GETS (Governor
Elect Training Seminar) på Gardermoen sammen med de øvrige DGE'ene i Norge.
Arrangementet arrangeres av NORFO (Norsk Rotaryforum) og gav deltakerne
innsikt i Norfo sine satsings- og aktivitetsområder, praktiske råd og tips for
guvernøråret og møter med representanter fra sonen i tillegg til sosialt samvær på



tvers av distriktene.

 

RYLA er utsatt igjen!

Grunnet situasjonen med COVID-19 finner man det ikke forsvarlig å gjennomføre
RYLA som planlagt i oktober. Dette betyr at man dessverre må utsette dette utrolig
populære weekend-kurset for andre gang. Deltakerne må dele rom og dette er
ikke bra for smitte-situasjonen som krever sosial distanse. Ny dato for RYLA er satt
til 12. - 14. mars 2021. Dette er leit for deltakerne som har meldt seg på og som
kanskje har andre planer for mars 2021. Imidlertid har klubbene nå god tid til å
skaffe nye deltakere til neste sjanse byr seg. Deltakeravgift som allerede er
innbetalt vil bli stående på konto slik at klubbene kan bruke disse ved neste RYLA.

 

Forslag til endringer i RI’s sentrale regelverk

På Distriktskonferansen senere denne måneden skal det behandles lovrådssaker
som er konkrete forslag til endringer i RI’s sentrale regelverk. Distriktskonferansen
må ta stilling til forslagene og det gjør vi når temaet er på agendaen lørdag 19.
September kl. 15:45 (Informasjon fra Lovrådet). Forbered deg gjerne ved å lese
disse fem dokumentene: Lovråd, Vedlegg 1, Vedlegg 2, Vedlegg 3, Vedlegg 4.

 

Rotary Convention i Taipei 2021

Før du vet ordet av det er Rotary International Convention 2021 i gang! Har du
muligheten bør du ikke gå glipp av dette enormt flotte arrangementet der du
treffer rundt 20.000 Rotarianere fra hele verden. Denne gangen setter man
hverandre stevne i Taipei, Taiwan fra 12 - 16 juni 2021. Du finner mer informasjon
om Rotary International Convention 2021 på denne linken og på Facebook.

 

Rotary setter hygiene i høysetet

WASH Rotary Action Group er en gruppe Rotarianere som fokuserer på å skaffe
mennesker over hele verden tilgang til rent vann, sanitæranlegg og hygiene. I
disse tider med Covid-19 over hele verden er dette mer aktuelt enn noen sinne. Les
mer her.

 

https://drive.google.com/file/d/1sr3aiwfyH4Yqzn90fCrgNm6TbPF0RR5s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y_wl0vurZjs_w8Vh2oIhMKzM3QIZrfCH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f3EAUFo6LnDyAXuvrQRuyjtvKssO9OMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14emwcUWNsMU0hKYHMUFLNT-2G8pBJ-H7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184R6JExSISG369SmhrEZEsyluN6fdkwN/view?usp=sharing
https://convention.rotary.org/en/taipei
https://www.facebook.com/events/315599316507109
https://myemail.constantcontact.com/WASH-Rotary-Action-Group-Newsletter---August-2020.html?soid=1102200328080&aid=Mqmp5zN5aRA


Det poetiske hjørne!

Tanker til ettertanke er alltid godt å få med seg. Denne gangen er det Eivind
Wremer, CICO i Kolbotn Rotaryklubb, som deler små dikt forfattet av sin gode
venn, Ragnhild Bakke Vaale. Vi bringer to av dem her og kommer med flere i
kommende månedsbrev. 

Muligheter

Ikke vent på den perfekte muligheten. 

Grip muligheten og gjør den perfekt. 

Livet er fullt av muligheter. 

Du er en av dem.

Så godt!

Muligheter som var 

kommer ikke tilbake 

for å spørre om 

vi brukte dem godt

Muligheter som er

spør oss 

om vi vil 

bruke dem godt 

akkurat nå. 

 

Klubber fyller år! Vi gratulerer!

Vi gratulerer følgende klubber som fyller eller har fylt år siden forrige månedsbrev:



Råde Rotaryklubb - 29. september 1969

Nittedal Rotaryklubb - 27. august 1971

Hobøl-Spydeberg Rotaryklubb - 24. august 1978

 
 

Nyttige linker

Håndbok 2020-21
Guvernørens møteplan 2020
Månedsbrev August 2020
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