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Rotarykamrater!
Så är det då dags för mig att författa det sista Guvernörsbrevet för
verksamhetsåret 2018-2019.
Det gör jag med visst vemod, med en stor portion tacksamhet men
också med en återblick till möten med er alla som kommer att leva
kvar hos mig länge, länge!
Dom av er som haft den stora förmånen att få vara DG vet vad jag
menar, det finns så otroligt många fina personer under Rotarys flagga
och jag skulle vilja beteckna flera av er som mina vänner idag. Tack!
Blev det som jag hade förväntat mig då ... Nja kanske inte riktigt. Flera
frågeställningar jag inte förväntat mig dök upp och flera som jag hade
förväntat mig dök inte upp.
Jag tycker att det varit ett bra år, ett år som kanske och
förhoppningsvis är början på något nytt i vårt distrikt. Det var min
absoluta tanke i vart fall.

Jag tror att vi måste ta nya och kanske prövade tag i de mest centrala
och mest viktiga frågorna för Rotary nu, nämligen
medlemsutvecklingen. Den måste upp på agendan i betydligt större
omfattning än vad den är nu. Både på distrikts- och klubbnivå. Där
har vi alla ett ansvar, det finns massor av goda exempel runt om i vårt
distrikt (och utanför det såklart) exempel som vi kan lära av, kopiera
och sjösätta lokalt.
Jag tror också att man på Rotary Sverige nivå under nästa
verksamhetsår kan ha tid för dessa viktiga frågor när den styrelse i
Svensk Rotary Service jag tillhört (och varit ordförande för 2018-2019)
nu klarat av en del av de kärnfrågor som legat och gnagt i skon för ett
par tidigare Guvernörsgenerationer. Jag hoppas det i vart fall!
Så vad tror jag om framtiden, jag tror att vi står inför en positiv
utveckling, jag tror att man i en snar framtid kommer att inse att det
är det personliga mötet mellan människor som räknas, att en
organisation som har yrkesnätverk OCH göra gott som en
grundpelare är en organisation man vill tillhöra.
Rotary kommer att utvecklas och positivt påverkas av våra nya
kamrater som för stafettpinnen vidare framåt! Det tror jag!

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

”Rotary fellowships month” talar egentligen för sig själv. Kanske inte
konstigt att det är just juni som har detta tema med Rotary
Convention som en central och viktig samlingspunkt internationellt
för massor av Rotarianer. Nu om en dryg vecka i Hamburg där 23
Rotarianer från D2360 kommer att delta!
Men vänskap inom Rotary är så mycket mer, vänskap inom klubben,
vänskap över klubbgränserna. RFE (Rotary Friendship Exchange) som
inom vårt distrikt under verksamhetsåret tagit ett jättekliv framåt med
resor till spännande resmål och möten med Rotarianer runt om i
världen, bra jobbat Eric Nilsson & Co!
Och ni vet väl att Rotary har MASSOR av intresseföreningar
exempelvis veteranfordon, vin, historia och massor av annat
spännande. Henrik Frössling från min hemmaklubb och tillika TRF
(The Rotary Foundation) ordförande i D2360 är också ordförande i
Rotary Mariner en intressegrupp för fritidsbåtintresserade Rotarianer!
Vi pratar ofta om att det är viktigt att för nya medlemmar visa
MERVÄRDET av att vara Rotarian, vänskap (fellowship) är grunden i
detta mervärde!

Guvernörsskifte den 29 juni i Alingsås
Lördagen den 29 juni mellan klockan 1100-1300 är det så dags för mig
att lämna över såväl Guvernörskedja som ansvar till vår DGE Jerry
Brattåsen, Alingsås Nolhaga RK.
Skiftet äger rum på Hjälmareds Folkhögskola (cirka 5 km ost om
Alingsås) där också PETS 2018 och 2019 förlades.
Inbjudan kommer framöver från Jerry men jag vill redan nu flagga för
ett trevligt arrangemang med sol, goda vänner och munterhet!
Välkomna!

Guvernör i D2360 verksamhetsåret 2022-2023
Som jag tidigare skrivit är det nu med sökarljus vi tittar efter en
Distriktsguvernör för ovanstående år. Du skall ha varit President och
du skall ha varit Rotary medlem i minst sju år!
Det är din klubb som skickar in ansökan på helt oformellt sätt till mig
och sedan kommer en nomineringskommitté att följa upp detta!
Det jag kan lova just D I G är att du kommer att få lära dig massor om
Rotary och du kommer när du så småningom tillträder som DG att få
ett fantastiskt år som du aldrig kommer att glömma!
Välkommen med ansökningarna!!

Händer i D2360
Under sommaren händer det massor av spännande aktiviteter runt
om i våra klubbar besök dessa arrangemang och umgås över
klubbgränserna. Flera (kanske alla) arrangemang har dessutom ett
syfte att samla in medel till exempelvis End Polio Now eller andra
internationella alternativt lokala hjälpinsatser.
Jag vill informera om två aktiviteter på helt lika håll inom vårt distrikt.
Den 6 juni arrangerar Långedrags RK ”Långedragsdagen” som man
beskriver som en ”härlig familjedag vid havet”. Regatta med klassiska
segelbåtar, Kustbevakning sjöpolis och sjöräddningen är på plats.
Presentation av det så kallade ”Gårdstensprojektet” där man lär barn
från Gårdsten segla med mera, med mera!!
Det andra arrangemanget är den årliga jazzkvällen som Orust RK
arrangerar, i år är det den 25 juli i Hälleviksstrands kyrka. Förra året
var jag på plats (kanske i år också vem vet). Mycket trevligt och
fantastiskt fin musik!
Men som sagt titta runt på de olika klubbarna och se vilka roligheter
som arrangeras under sommaren!

Distriktsgolfen 2019
Den 21 maj var det dags för denna årliga begivenhet och i år på
Öijareds GK. Enligt Lerum Aspen RK medlem och ansvarig för golf
tournamentet Stina Feuk (tack för hjälpen Stina!).
Lite oro var det inte bara bland de tävlande utan också i luften. Stina
var vid flera tillfällen beredd at blåsa av tävlingen på grund av åska
men blixtarna stannade som lägst på sex kilometers avstånd. Tur!
Dagens spelform var slaggolf och det var 37 golfare som deltog.
Vinnare Lag blev Borås Södra som tog hem och får behålla statyetten
efter att ha vunnit fem gånger. Snyggt gjort Bengt Fransson, Thomas
Krafft och Göran Persson.
Vinnare Brutto blev Göran Persson.
Vinnare i klass A (netto) blev Bengt Fransson följd av Göran Persson
och Sven-Åke Ahlerup.
Vinnare i klass B (netto) blev Bengt Frisk följd av Lennart Claesson och
Karin Kastensson.

Ungdomshelg
Helgen 25-26 maj samlades 19
ungdomar och 3 ledare (5
inbounds, 9 outbound och 5
Rotexare) i Göteborg.
En uppskattad helg med besök på
Världskulturmuseet där
utställningen Human Nature
pågår. Självklart stod Liseberg på
schemat med 5-kamp,
åkattraktioner och middag på
Stjärnornas krog.
Efter övernattning på Partille vandrarhem så bar det iväg på
skärgårdskryssning i Göteborgs skärgård där det bjöds på mat.
Att det svenska språket har sina knepigheter blev vi varse tänk när
guiden presenterade Älvsborgs fästning eller var det fästing. Ja, vad en
liten bokstav kan ställa till det.
På återvägen till Göteborg delades diplom ut till de studenter från
2360 som skall återvända hem i sommar.

IT-systemet Club Admin
Efter ett turbulent halvår är som ni vet allt uppe och går igen. Det har
för oss alla varit en jobbig tid som vi nu och för denna gång kommit
över. Man skall notera att detta är organiserad kriminalitet som i flera
fall är näst intill omöjligt att skydda sig emot. Flera exempel finns som
ni vet ... Bedrövligt!
Men i veckan fattade styrelsen för Svensk Rotary Service (SRS) två
viktiga beslut varav det ena var att acceptera den offert vår IT
leverantör kommit med i syfte att bygga upp säkerheten i Club Admin
till en högre nivå.

Oaktat vad har kanske hackerangreppet fått oss att förstå att
inte ens Rotary går fria från dessa banditer och att lagring av
unikt klubbmaterial kanske skall ske på flera av varandra
oberoende platser!!!
Det andra var att acceptera en offert som avser en speglingsfunktion
där medlemsdatabaserna från de två IT system klubbarna idag
använder i Sverige (Club Admin för de allra flesta och Club Runner för
ett större antal klubbar i Skåne D2390 samt några klubbar utanför
detta distrikt). Också mycket viktigt eftersom detta under flera år varit
en ”het potatis”.

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)

Tack för ett otroligt fint Rotaryår!
Vi ses framöver

Christer Liljenberg

Distriktsguvernör 2018-2019 i distrikt 2360

