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Rotarykamrater!
Nu är det höst! Nästan alla löv har singlat ned och höstvindarna har
varit ganska så tuffa av och till i vart fall för oss nära kusten.
Hösten är en tid för kontemplation, för att se lite bakåt vad vi/du har
gjort men framförallt tid för att titta framåt. För nu går det undan.
Redan säljer man lussekatter och julmust och julbordsannonserna är i
full blom.
Men hösten är också en tid av stillhet efter sommaren som ofta kan
vara ganska så hektisk. Nu får vi tid för långkok och stearinljus och
klubbesök!
Rotary året rusar mot halvlek och precis som jag skrev i förra ”brevet” har min
tid varit klubb besökens tid. Detta kommer jag att sakna en dag, att hälsa på
runt om i de andra klubbarna det är så trevligt. Jag vill passa på att tacka för alla
trevliga möten såhär långt!

Distriktskonferensen/årsmötet
Jag är så tacksam för den 20-21 oktober när vi på konferensen lyckades samla
hela 170 (etthundrasjuttio) kamrater på Garveriet i Floda!
Vi hade i slutet en väntlista på cirka
10 kamrater som vi dessvärre fick
säga nej till, när vi planerade
konferensen utgick vi från historiska
tal och landade då på runt 110-120
gäster om vi hade tur.
Föreläsarna var glada att få möta så mycket värme och engagemang och i vart
fall vår poliskamrat Carina är nog Rotarian inom en snar framtid.
Som ni vet hade vi ju valt Garveriet av flera skäl, deras
hållbarhetsprofil, deras nytänk som passade bra ihop med
vår klubbs tänk men också att det verkligen var en nyhet.
De öppnade ju först på måndagen efter vår konferens.
Det var ett par missar som jag beklagar speciellt vad gällde
väntan på maten under kvällen. Tråkigt men inte livsavgörande. Vi har såklart
haft en dialog med Garveriet om detta som bara håller med och beklagar.
Men den känsla av en konferens där vi kom ihop, fick lyssna på intressanta
talare, skratta, nätverka och mingla, lära, fick god mat, fick uppleva ett nytt
konferens koncept var i min värld den som helt stod högst upp. Och med det var
ju ett mål nått tycker jag!
Tre PHF delades ut på konferensen, till PDG Anna-Carin Dettner för hennes
mångåriga PR arbete i distriktet, DGE Jerry Brattåsen efter flera år som
assisterande guvernör samt Distriktssekreterare Jeanette Gynning för hennes
idoga Rotaryarbete.
Kul att se så många nya Rotarianer!
Tack ni alla som tog er tid att uppleva konferensen tillsammans med oss i
planeringsgruppen, tack ni alla som på ett eller annat sätt föreläste under
konferensen (det gjorde ni jättebra!) och såklart tack ni alla i Lerum Aspen RK
och alla i planeringsgruppen!
Årsmötet gick snabbt och effektivt från första till sista punkt på dagordningen
med hjälp av den vane klubbsvingaren Henrik Ripa (Lerum Aspen RK) samt med
stöd av vald sekreterare Marianne Andersson (Lerum Aspen RK)
Tack bägge!!
Två PHF delades ut på årsmötet, till IPDG Hans-Olov Jönsson efter att ha fått
ansvarsfrihet samt den förra ordföranden i Finanskommittén Anna Aspgren.

Rotarytema november månad
Rotaryåret är indelat i teman för varje månad, om man vill kan man verka efter
dessa i klubbverksamheten.
Denna månads tema är ”Rotary Foundation Month”!
Vår egna ”pengamaskin” som med investerade pengar
för framtida projekt kan ge flerdubbel återbäring så att
projektet får en hel annan ”boost” än den ni tänkt er
från början.
The Rotary Foundation (förkortat TRF) är helt ett mycket bra verktyg för alla
klubbar som arbetar med projekt som kräver monetära insatser (och det gör väl
alla…)
Och som ni vet ger TRF insatser också Paul Harris Fellow poäng, ni kan alltså
premiera inspirerande, engagerade och duktiga klubbkamrater med en PHF
pin/medalj genom att avsätta medel in till TRF.
Läs mer om TRF på www.rotary.se eller kontakta vår distrikts chair Henrik
Frössling

End Polio Now i D2360
Vår djupt och varmt engagerade Per Haglind lämnar följande information kring
End Polio Now, tack Per!!
Rotary är största ideella bidragsgivare till det globala projektet End Polio
Now – att utrota polio.
Större är endast Melinda och Bill Gates Foundation, som bidrar ju med två dollar
för varje dollar som Rotary samlar in!
I distrikt 2360 samlades in 19 081 USD under föregående rotaryår (2017-2018).
Största bidragsgivare var:
Göteborg-Örgryte Rotaryklubb: 4 375 USD
Göteborg-Kungsporten Rotaryklubb: 2 365 USD
Alingsås-Nolhaga Rotaryklubb: 1 176 USD
Lerum Rotaryklubb: 1 141 USD
Av distriktets 61 klubbar lämnade 18 klubbar bidrag till End Polio Now.
I samband med det nyligen genomförda distriktsmötet, årsmötet och i
anslutning till Världspoliodagen onsdagen 24 oktober 2018 bidrog enskilda
rotarianer med 3 200 SEK. Värdefulla bidrag!
Per Haglind kommer gärna till klubbmöten och berättar mer.
E-post: 031-183177@comhem.se
Mobil: 0727 183177

Rotaractarnas nordiska konferens, Nordact
En välregisserad konferens med bankett under lördagen den 27 oktober
samlade runt 100 Rotaractare från Norden men också från andra länder runt om
vårt klot. Arrangörerna, läs Linnea Lundblad med stab, hade gjort ett strålande
arbete som fick stort erkännande från gästerna. Vi var också ett flertal gäster
från Rotaryklubbar i vårt område.
Stämningen var hög på banketten med massor av tal, utbringade skålar, ännu
mer tal och god mat!
Tack Rotaract Poseidon för att ni visade upp vår del av världen på ett så fint sätt.

Synas, ett tips gott som något
Av Carina Ridenius medlem i Göteborgs RK har jag fått ett tips som jag mer och
mer försöker tänka på! Så enkelt men så bra! Tack Carina!!
Jag lägger in Carinas tips här, om ni villa arbeta efter dessa så skall vi se om vi
kan lyft upp till en bra marschhöjd!
”Det finns tre saker att börja med när det gäller inlägg från distriktet och där vi
medlemmar kan bidra:
1. Alla som har ett Facebook konto och är aktiva där (om så bara vid enstaka
tillfällen) kan klicka gilla på inläggen från distriktet.
Antingen kommer inlägget i den enskildes eget flöde eller så söker man upp
distriktets Facebook sida och hittar inläggen där. Att söka upp inlägg på
distriktets egen Facebook bidrar till att man kan plocka upp äldre inlägg och gilla
dem också. Så snurrar dem lite till.
2. Gilla och kommentera inlägg kan man också göra. Behövs bara korta
kommentarer såsom; "Vilken spännande dag vi hade", " Bra föreläsning om ..."
"Tack för trevlig samvaro och god mat."
3. Dela är väldigt bra. Då sprids inlägget ännu mer. Dela inlägg från distriktet,
men skriv gärna något om varför du delar, så förstår din omgivning vad du
menar. Behöver inte heller vara långt, ex; "Läsvärt!" "Rotary ger bistånd till..." "Se
hit!" Texten bör vara informativ och/eller vara en uppmaning.
Punkt 1 är viktigast. Får vi fler som gillar, så snurrar inläggen mer och Rotary blir
mer synligt.
Punkt 2 och 3, här är det viktigt att tänka på att kommentar och delning sker i
positiv anda och att det är relevant för Rotary.”

Några viktiga ord och datum om nästa Rotaryår
Rotaryåret 2018-2019 följs naturligtvis av ännu ett Rotaryår nämligen 2019-2020
och vår DGE, Jerry Brattåsen hälsar följande:
Det är av största vikt att vi kan minska administrationstiden genom att varje
klubb så snart beslut tagits, fyller i förtroendeuppdragen i den egna klubbens
hemsida. De uppgifter vi behöver snarast möjligt för 2019-2020 är
kontaktuppgifter till;
- President
- Skattmästare
- Sekreterare
- IT-samordnare
- Ordförande medlemskommittén el motsv
- Ordförande TRF/Internationellt
- Kontaktperson Ungdom
- Kontaktperson RFE (Rotary Friendship)
SAVE THE DATE
Notera följande datum i din almanacka så att du inte missar något av dessa
trevliga och intressanta möten.
PETS den 2 mars 2019 Hjälmareds folkhögskola i Alingsås,
(kallade presidenter, skattmästare och sekreterare för 2019-2020)
Guvernörsbyte den 29 juni 2019 Hjälmareds folkhögskola i Alingsås
(Rotarianer med respektive är välkomna)
Distriktskonferens/årsmöte 19-20 oktober 2019 i Trollhättan.
(Rotarianer med respektive är välkomna)

Medlemsutveckling
Ett led i att ta hand om våra nya medlemmar är den pilot vi nu sjösätter och skall
köra den 28 november centralt i Göteborg. Cirka 20 medlemmar från ett stort
antal klubbar har anmält sig.
Om detta blir bra och tas emot som ett bra verktyg så kan vi kanske ”cementera”
denna form av utbildning/information inom D2360

 Ta hand om de nya medlemmarna
 Ha ”alltid” gäster
 Sträva efter riktigt bra föreläsare (slå er ihop med andra
klubbar om möjligt för att få bra föredrag)

Tanum Rotaryklubb söker boende till student
Ahmad Sukkarieh är en kille från Syrien som fått avbryta sina studier i Göteborg
pga att han saknar boende där och att han inte har möjlighet att dagpendla från
Tanum.
Ahmad är i 30-årsåldern och kom till Sverige för närmare 3 år sedan. Han är
utbildad ekonom och hade jobb som sjukhusekonom innan han lämnade Syrien.
Han talar utmärkt svenska och har påbörjat en 2-årig utbildning till bank– och
försäkringsrådgivare. Av ovan nämnda skäl har han nu alltså hoppat av
utbildningen men har möjlighet att komma tillbaka nästa år i september om han
lyckas ordna boende till dess. Allt är av intresse. Den som har något att erbjuda
kan kontakta Karl-Erik Olsson, Tanum RK, på telefon 072-722 51 55

Varma Rotaryhälsningar

Christer Liljenberg
Distriktsguvernör 2018 -2019 i distrikt 2360

