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Rotarykamrater!
Sköna maj välkommen!!
Just idag den 3 maj är det kallt och blåsigt men annars har ju våren
varit fantastisk, eller hur!
Träden prunkar och sopmaskinerna har nu, i vart fall i Lerum, sopat
klart på alla gator. Trädgårdar sköts nu om, altaner fejas och
grilldoften ligger åter igen över nejderna, det var ju ett tag sedan,
förra året var ju ingen grillsuccé om man så säger…
Men det är också så att Rotarys verksamhetsår börjar lida mot sitt
slut. Och om kortare än två månader är det skiften på flera poster i
våra klubbar och i vårt distrikt.
Ni som är på väg in i olika poster har nu möjlighet att påverka, att
utveckla och att INSPIRERA!

Ta vara på den möjligheten, ett år är en kort tid men inte kortare än
att just DU har möjlighet att sätta ditt avtryck. Fundera över din roll i
klubben, i styrelsen, i en kommitté eller i distriktet. Eller varför inte på
hur du som medlem i klubben kan inspirera och engagera dina
kamrater i klubbarbetet (jag vet att du kan det )
Det finns så mycket att göra som inte redan gjorts, så många idéer för
att öka intresset för Rotary och för klubben så att Rotary blir en del av
samhället!

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

”Youth Service Month”. Ungdomsutbyte och ungdomsarbete är en
stor och viktig del av Rotary. En av mina förebilder, Carl Wilhelm
Stenhammar, hävdar att Rotarys ungdomsutbyte är ett rent
fredsarbete ”för inte slår man ihjäl en kamrat”. Helt rätt och visst kan
man känna ganska ofta att vi om vi visste mer om andra kulturer,
andra människor och andra länder att vi inte skulle vara så ”trånga” i
vår uppfattning.
Så, ungdomsutbytet och ungdomsarbetet är viktigt, mycket viktigt.
Mycket arbete som riktar sig mot unga och ungdomar görs ute i våra
klubbar både i lokala projekt men också i internationella projekt.
Arbetet med ungdomsutbytet görs av engagerade Rotarianer och
detta arbetet är ganska så slitsamt, intresset har dalat sedan flera år

tillbaka i att vilja byta land för at studera under ett år. Oklart varför
faktiskt. Flera av oss har lagt pannan i veck för att utröna varför,
kanske är det vårt skolsystem, kanske är det för att ungdomar ändå
reser en hel del. Vi vet inte. Vi vet att man ex i Danmark har fler som
reser ut än vad vi i Sverige och Norge har.
Men trots detta kämpar våra ”ungdomsutbytare” med Distrikts
ordföranden PDG Eva Persson i spetsen vidare och flera Rotarianer
och flera klubbar engagerar sig mycket, stort och ivrigt. Bra!
Ett exempel är klubbarna i Borås som historiskt gjort mycket kring
ungdomsutbytet!
Och i tidningen Norra Halland kunde vi i mitten av april läsa om att
Kungsbacka City RK för andra året i rad delar ut ett ”Rotary Youth
Fellowship” stipendie på 5000 kronor till en elev i Kungsbacka
kommun. Denna gång Hanna Filander i årskurs 3 på
Aranäsgymnasiet. (ni kan läsa intervjun på D2360 Facebook sida)
Bra!!

Programlista D2360 på Facebook
Sedan en tid lägger vår Distriktssekreterare Jeanette Gynning ut
klubbarnas programpunkter på vår Facebook sida samt klubbarnas
mötestider på distriktets hemsida www.rotary2360.se
Jeanette startade detta när vi hade det stora avbrottet av vårt IT
system Club Admin. Och det är såklart ett tacksamt sätt för de av er
som inte vill surfa runt på alla klubbar för att hitta just det ni skulle
vilja lyssna på.
Men i gengäld;
 Klubbarna måste lägga in sina program i ClubAdmin för att
komma med på distriktets programlista
 Om klubbarna lagt upp egna hemsidor så får de gärna meddela
adress till web@rotary2360.se så länkar Jeanette klubben från
distriktets sida

Båtmässan + Rotary = sant
Sveriges största båtmässa med nästan 57 000 besökare får nu
ytterligare draghjälp! ROTARY!
Båtmässan ger en naturlig koppling till de hjälpprojekt som många
Rotaryklubbar arbetar med, inte minst de läger som arrangeras för
ungdomar av bl.a. Ljungskile, Lerum och Göteborg-Långedrag RK.
Nu vill vi komma i kontakt med Rotarymedlemmar inom distrikt 2360
som vill medverka till att skapa framgångsrika arrangemang. Såsom
de som driver projekt eller utbyten inom båt och friluftsliv, men också
har olika typer av vattenprojekt.
Är du intresserad tveka inte utan ta kontakt med någon av dessa:
Lena Liljenhed Ekman, lena.liljenhed@gmail.com,
Göran Petersson, goran.k.petersson@telia.com
Stefan Petersson, stefan.h.p@telia.com
Anders Bergström, andersbergstrom@telia.com
DGE Jerry Brattåsen, jerry@brattasen.se

Rotary Hjälper
Nedan mail fick jag häromdagen och vi har lovat att sprida detta i
Rotary Sverige;
Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper bildades för ett antal år sedan av
några Rotarydistrikt i Sverige för att göra det möjligt att använda
90-konto för donationer till TRF. Våra 90-konton på plusgiro, bankgiro
och Swish kan användas i hela landet, inte bara i de stiftande
distrikten.
Att vi har 90-konto innebär att vi granskas av Svensk
Insamlingskontroll.
Rotary Hjälper vänder sig i första hand till allmänheten men kan
användas och används även av enskilda rotarianer och Rotaryklubbar. De erhåller då PHF-poäng, administrationen av detta sköts av
Rotary Hjälper.

Vid ett besök på vår hemsida www.rotaryhjalper.se kan man se att det
finns flera tillvägagångsätt; engångsbelopp eller månadsbelopp, stora
belopp eller små belopp. Vi ser till att donationerna riktas till det
ändamål som givaren anger, det vanligaste är TRF PolioPlus-fond eller
TRF Årliga fond.
Sedan ett par veckor tillbaka finns även en möjlighet att donera via
vår Facebook sida, https://www.facebook.com/rotaryhjalper/. Här kan
man på ett mycket enkelt sätt donera belopp, det går även bra att
inför t.ex. en högtidsdag rikta sina gåvor till Rotary hjälper via
Facebooksidan.
Hjälp oss att sprida denna information till klubbarna, deras
medlemmar och vidare ut till allmänheten. Vi borde vara ett självklart
alternativ till många hjälporganisationer.
Framförallt är det viktigt att alla i Rotary Sverige känner till och får
information om vårt eget 90-konto.
Bästa hälsningar
Rotary Hjälper
Catharina Gyllenhammar
Ordförande

Nomineringar framöver
Jag har tidigare bett er alla komma in med namn på en kandidat till
Distriktsguvernör 2022-2023. Fundera och skicka in en tänkbar
kandidat. Klubben kommer att få vara i ett positivt fokus under
Guvernörsåret och det ger massor av erfarenhet, kunskap och
engagemang för alla inblandade. Tveka inte hör av er till mig!!
Men D2360 kommer från 2020 att också ha en Stadgekommitté och
här är tanken att det skall vara en ledamot från varje region alltså sex
ledamöter. Ledamoten sitter sedan på tre år, även här ber jag er
komma in med namn på lämpliga kandidater!!
Det finns några vakanta positioner till men Nomineringskommittén
skall ju ha lite att göra också!

Händer i D 2360
En sammanslagning av två klubbar i vårt distrikt har blivit godkänd av
Rotary International. Det gäller klubbarna Borås Östra RK och Borås
Södra RK som från den 30 juni 2019 är sammanslagna, detta efter att
medlemmarna och de bägge styrelserna under en tid diskuterat och
arbetat med frågan.
Man tror, vilken uppfattning både jag och Assisterande Guvernör UllaBritt Andreasson delar, att detta kommer att leda fram till en stark
och livaktig klubb framöver.

Distriktsgolf på Öijareds GK den 21 maj
Se anmälan på vår Facebook sida samt på vår hemsida!
Kul om det kunde bli så många som möjligt som skall kämpa och
kämpa väl på denna vackra golfbana. Vädret kommer såklart att vara
toppen!
Första start kl 13:30!

Medlemsutveckling
Repetition är kunskapens moder !
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

