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Rotarykamrater!
Så har då äntligen vårt IT verktyg kommit upp i viss verksamhet igen.
En sådan jobbig tid vi har bakom oss. Natten mellan den 18-19
januari 2019 började flera märka att det inte gick att logga in på Club
Admin och bara en dag senare fick så vår IT leverantör ett
meddelande om att vårt IT system var hackat och ”kidnappat” men
kunde fås tillbaka mot en ”lösensumma”.
Flera av er har hört av sig i syfte om att hjälpa till, några få har varit
riktigt irriterade över att vårt system legat nere och några har gjort
”tummen” upp under resans gång.
Jag har full förståelse för er alla, detta har varit mycket jobbigt och
speciellt för er ute i klubbarna som haft mycket stora svårigheter dels
med att kommunicera men också med att visa upp era aktiviteter etc.
Jag beklagar detta!

Club Admin kommer, nu när det är ”uppe och går” igen, att vara ett
mycket säkrare verktyg eftersom vår leverantör investerat mycket i
säkerhet. Jag vill i detta läge inte alls kasta sten på vare sig Club Admin
eller vår leverantör eller något/någon annan. Säkerhet och möjlighet
att leverera har varit i nivåer med det vi faktiskt en gång ”köpte”, detta
var och är ett otroligt billigt verktyg där du som medlem endast
betalar 11 kronor plus moms (totalt 14 riksdaler) per år för att få
bruka. Jag vet inte något annat IT verktyg som är så billigt …
Det var också en stor anledning till varför detta system valdes en gång
i tiden, det var ”good enough” för oss och det var jättebilligt!
Alla inblandade, ex vår leverantör och våra DITS (distriktets IT
samordnare) har lagt ned ett jättearbete för att få det hela att fungera
igen och också att få skadan att bli så liten som möjligt!
Cyberattacker är ett av de allra största hoten mot företag (och
privatpersoner) för närvarande, vi är uppenbarligen inget undantag
inom Rotary!

IT information som är jätteviktig
Har ni uppdaterat klubbens e-postadress?
Om ni är osäkra så logga in på one.com och kontrollera att er klubbs
e-postadress vidarebefordrar e-post till rätt mottagare, alternativt
skicka ett mejl till adressen med uppmaning att mottagaren ska svara.
Är det rätt mottagare som svara så är allt OK, om inte finns
instruktioner på support.rotary.se om hur man går tillväga för att
hantera vidarebefordran från klubbens e-postadress alternativt finns
e-post handbok på distriktets hemsida, www.rotary2360.se (under
fliken support)

Rotarytema mars månad
Rotaryåret är indelat i teman för varje månad, om man vill kan man
verka efter dessa i klubbverksamheten.

”Water and sanitation month”. Här vet jag att vi har flera projekt
och flera klubbar inom vårt avlånga distrikt som är aktiva i att se till
att vattenfrågan I flera U länder förbättras men också sanitetsfrågan.
Exempelvis Ljungskile RK har i gemenskap med klubbar i Uddevalla
hjälpt flera afrikanska byar i att skapa säkra vattenkällor. Åmåls RK
har ett mycket aktivt program där man bland anat arbetar med
sanitetsfrågan men också i kombination med att ”förädla”
exkrementer och urin så at det kan användas i lantbruket.
Viktiga projekt och viktiga frågor som troligtvis kommer att bli än mer
viktiga framöver!

rotary2360.se
En tillfällig men mycket bra hemsida för distriktet som vår duktiga
Distriktssekreterare Jeanette satt upp! Här finner du nu massor av
matnyttig information, exempelvis lite tips som jag ”snappade upp”
från mina besök ute hos er alla men också handböcker för olika
klubbfunktioner etc etc.
Besök sidan och besök den ofta!!

Visa upp klubbens projekt
Nya hemsidan blir en portal för att visa upp vad vi kan, hur vi gör och
vad ett eventuellt slutresultat blir. En sida som vi alla kan hänvisa till
om vi vill visa vad Rotary kan och gör!
Lokalt eller internationellt, stort eller litet, det viktiga är att visa vad vi
kan och gör. Men kanske också att ge andra klubbar lite nya idéer om
vad man faktiskt kan göra.
Projekt gör inte bara gott för andra, de visar också att Rotary finns och
de ger ett fint kitt bland medlemmarna i klubben!
Så välkomna med beskrivningar av era projekt och gärna lite fina
bilder!

Distriktsgolfen i maj
Den 21 maj 2019 är det dags för Distriktsgolf på vackra Öijareds
golfbana i Lerums kommun. Anmälan finner ni inom kort på vår
tillfälliga hemsida www.rotary2360.se (sidan är så bra så jag tror vi
behåller den  )

End Polio Now
Vi måste hålla i ett tag till, även om det i år 2019 inte rapporterats
något nytt poliofall fram till i vart fall den 19 februari så är inte faran
över. Vi måste fortsätta att samla in medel i minst lika stor omfattning
som förr och se tiden an till dess att vi kan säga att polio är utrotat.
Sluta att vaccinera kan vi först göra tre år efter det att det sista nya
utbrottet av polio rapporterats. Så i skrivande stund kanske mellan 310 år!
På PETS den 2 mars började choklad med
Rotary hjulet säljas där all behållning (runt
45 kronor per ask går direkt till End Polio
Now). Idén kom från President Anette
Johansson i Alingsås RK!!
Jättebra gå bort present eller kanske att ge
till en föreläsare eller annat.

Händer i D2360
PETS avslutades igår lördag den 2 mars på Hjälmareds Folkhögsskola i
Alingsås med cirka 120 deltagare som kommit för att lära sig
presidentande, skattmästande, sekreterande och lite annat inom
Rotary. Detta är också DGE Jerry Brattåsens första riktiga steg mot
Guvernörsskapet inom D2360, bra jobbat Jerry!

Ungdomsutbytet informerar
Världens ungdomar – vår framtid
Det är med stor glädje som vi i år ser en ökning av antalet ungdomar
som kommer att delta i våra utbytesprogram läsåret 2019-2020. Nio
ungdomar kommer att åka på Ettårsutbyte och tre ungdomar kommer
att delta i sommarutbyte 2019.
Ettårsutbytet är med stor sannolikhet det mest kända programmet
men vi har mycket mer att erbjuda såsom lägerverksamhet,
sommarutbyte och Georgiastipendiet.
Ibland kan ett helt år kännas väldigt långt för en ungdom men ett bra
sätt att pröva sina vingar kan vara just sommarutbyte eller läger.
Sommarutbytet är ett familj till familjeutbyte där Rotary förmedlar
kontakter mellan ungdomar och deras familjer. Om man som klubb
känner osäkerhet att ta emot en ”ettårsstudent ”kan sponsring av ett
sommarutbyte vara en bra start. Att sponsra innebär inget ekonomiskt
åtagande utan det innebär i detta sammanhang att man som
Rotaryklubb intervjuar ungdomen och familjen och utifrån det gör en
bedömning om Ungdomen ska erbjudas ett sommarutbyte. Därefter
söker stiftelsens korrespondent efter en lämplig matchning.
De utländska ungdomar som finns vårt distrikt idag, 5 st, har haft ett
innehållsrikt utbytesår där klubbar, kontaktpersoner och värdfamiljer
visat ett mycket stort engagemang. Ett engagemang som är så viktigt
för att ungdomarna ska känna sig välkomna och inkluderade.
När det gäller att engagera sig för ungdomarna innebär det inte stora
kostnadskrävande aktiviteter utan det allra viktigaste är att bry sig och
att se dem. Det kan till exempel vara att engagera sig i deras intressen,

ta med klubbens utbytesstudent till en släktmiddag eller att fiska i en
närliggande insjö. Det som för oss är vardag är kanske en stor
händelse för en ungdom från ett annat land.
Vill ni i klubben ha stöd i att komma igång med Ungdomsutbyte i
vilken form det vara månde står vi i ungdomskommittén till
förfogande.
Jag nås via mail på eva-persson@telia.com eller tel 076-768 34 13.
Gå också gärna in på vår hemsida www.rotarystudent.se

Ny Distriktsguvernör i D2360 året 2022-2023
Nu är det dags för er därute i klubbarna att fundera på att nominera
just er distriktsguvernör för Rotarys verksamhetsår 2022-2023 det vill
säga året efter Lena Liljenhed Ekman. Just så många år har vi i
framförhållning inom vårt distrikt när det gäller guvernörer!
Detta är en av de trevligaste, mest lärorika och stimulerande
uppgifterna man kan tänka sig inom Rotary!
Det kräver sin kvinna/man men det ger så otroligt mycket tillbaka till
just dig.
Det Rotary ”kräver” är att man skall ha;
 Varit klubbpresident
 Varit medlem i Rotary minst sju år
 Vara gottstående

Det jag tycker man skall ha som profil är;





Engagerad
Lätt för att ”ta folk”
Förmåga att ha flera bollar i luften (visst mått av struktur..)
Tiden!

Fundera över vem som kan vara lämplig från just din klubb och anmäl
in detta till mig. Det kommer att komma fler upprop framöver men
det är bra att börja arbetet redan nu.
Jag lovar både kandidaten och klubben en Rotary i sinnet som ni
aldrig kommer att glömma (positivt sett)!

Information från U fonden
Vi finns i 22 länder och på fyra kontinenter
Här har svenska Rotaryklubbar projekt:
I Vietnam, Uganda, Filippinerna, Bhutan,
Paraguay, Kenya, Tanzania, Palestina,
Kamerun, Benin, Peru, Sri Lanka,
Vitryssland, Kambodja, Indien, Rumänien,
Litauen, Brasilien, Mocambique, Kosovo,
Ghana och Moldavien har svenska
Rotaryklubbar de två senaste åren projekt
med stöd av U-fonden.
Ganska fantastiskt, eller hur?
Var kommer fondens medel ifrån?
Du har säkert sett U-fondens jul- och korrespondenskort och
anteckningsblock? Nu kan du också ge en gåva och vi skickar
gratulationsbrev eller brev för att hedra någon som gått bort.
Medel är viktiga, men de ska användas!
På vår hemsida ser du hur din rotaryklubb söker medel och
du kan också läsa om fler projekt som fonden bidragit till.
www.ufonden.se
Bankgiro 569-5267
Swish 1235 622 428

Vi avslutar med repetition kring att utveckla våra
medlemmar;
Om jag kort sammanfattar vad de gör så kan det sättas upp i tre
punkter

 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)

Varma Rotaryhälsningar

Christer Liljenberg
Distriktsguvernör 2018-2019 i distrikt 2360

