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Information om verksamheten
Rotary Distrikt 2360 är en svensk ideell förening med organisationsnummer 802496-6279, samt ett distrikt
inom Rotary International, RI.
Medlemmar är de Rotaryklubbar som finns inom det geografiska område som Rotary International fastställt
som distrikt 2360. Området omfattar följande 37 kommuner; Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås,
Dals-Ed, Färgelanda, Göteborg, Herrljunga, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Mark,
Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Säffle, Tanum,
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Varberg, Vårgårda, Vänersborg, Åmål samt Öckerö
kommun.
Syftet med distriktet är att tillvarata klubbar och medlemmars intressen inom Rotary samt genomföra de
uppgifter som beslutas på årsmötet. Distriktet är dessutom Rotary Internationals förlängda arm ut i
verksamheten, där man förväntas sköta ett antal uppdrag som t ex. att fördela district grants inom TRF och
att delta i RI:s program för ungdomsutbyte samt inkomma med förslag till nominerad distriktsguvernör.
Distriktet är också sammanhållande för de olika Rotaryorganisationer som man involverat sig i, som t ex.
Svensk Rotary Service, Tidningen Rotary Norden, Stiftelsen Rotary ungdomsutbyte.

Styrelse och råd
Distriktets styrelse har under året bestått av Distriktsguvernör Hans Olov Jönsson, Göteborgs Rotaryklubb,
Distriktssekreteraren Jeanette Andreasson, Göteborg-Lindholmen Rotaryklubb, som efter sjukdom ersatts av
Jeanette Gynning, Lerum-Aspen Rotaryklubb och Distriktsskattmästaren Lars Setterberg, GöteborgGamlestaden Rotaryklubb. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året. Styrelsen har under året
bland annat beslutat, att använda pengar, som avsatts för PR-ändamål, till Rotary International Site Visit
Inspection i samband med försöket att få en RI Convention till Göteborg, att utse Eva Persson till District
Chair i Rotary Ungdomsutbyte, att stödja Ljungskile RK med 10 000 kronor för ordnande med segling för
utbytesungdomar, att utse webmaster Ulf Andersson även till biträdande DITS, att betala resa och
övernattning för de som deltagit i facilitatorutbildning i Stockholm 16-17 mars, att bidra till vår verksamhet på
Bok och Biblioteksmässan med 10 000 kronor, att presidenter, inkommande presidenter och sekreterare
informeras om GDPR enligt SRS information, att till Rotarys medverkan i Almedalen hösten 2018 utbetala
4 000 kronor, att till Rotaractprojektet Nordact utbetala 10 000 kronor, att traditionsenligt sponsra
Distriktsgolfen med 5 000 kronor. Traditionsenligt har Distriktet representerats på RI Assembly i San Diego,
GETS och Institute i Riga samt på RI Convention i Toronto.

Distriktsrådet har under året har haft sex protokollförda möten och bestått av samtliga funktionärer inom
distriktet. I rådet tas inga beslut, utan här är det bara redovisningar från respektive funktion.
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Regionindelning
Under verksamhetsåret 2017/2018 fanns det 62 klubbar inom distriktet indelade i sex regioner, med var sin
assisterande guvernör, enligt följande:
Region 1, bestående av Åmål, Åmål Tuppen, Bengtsfors, Kungshamn, Mellerud, Munkedal, Säffle,
Strömstad och Tanum rotaryklubbar. Assisterande Guvernör, Conny Leinstedt, Göteborg-Backa Rotaryklubb
Region 2, bestående av Ale, Ljungskile, Orust, Trollhättan, Uddevalla-Byfjorden, Uddevalla-Skansen,
Vänersborg och Vänersborg-Aurora rotaryklubbar. Assisterande Guvernör, Jerry Brattåsen, Ale Rotaryklubb
Region 3 bestående av Göteborg-Angered, Göteborg-Backa, Göteborg-Hisingen, Göteborg-Säve,
Göteborg-Vinga, Kungälv, Kungälv-Marstrand, Lerum, Lerum-Aspen, Partille och Stenungssund
rotaryklubbar. Assisterande Guvernör Margareta Carlsson Lundin, Göteborg-Backa Rotaryklubb
Region 4, bestående av Göteborgs, Göteborg City, Göteborg-Frölunda, Göteborg-Gamlestaden, GöteborgHovås, Göteborg-Kronhuset, Göteborg-Kungsporten, Göteborg-Lindholmen, Göteborg-Långedrag,
Göteborg-Marieholm, Göteborg-Örgryte, Göteborg-Poseidon, Majorna Göteborg och Öckeröarna
rotaryklubbar. Assisterande Guvernör, Iréne Josefsson, Göteborgs Rotaryklubb
Region 5, bestående av Alingsås, Alingsås-Nolhaga, Borås, Borås Östra, Borås Södra, Borås Västra, Borås
Viskan, Kind, Mark, Mark Kinnaborg, Ulricehamn och Vårgårda-Herrljunga rotaryklubbar. Assisterande
Guvernör, Ulla-Britt Andreasson, Landvetter-Råda Rotaryklubb
Region 6, bestående av Kungsbacka City, Kungsbacka-Särö, Landvetter-Råda, Mölndal, Mölndal-Kållered,
Varberg, Varberg Bocksten och Varberg-Getakärr rotaryklubbar. Assisterande Guvernör, Marie-Louise
Siman, Kungsbacka-City Rotaryklubb

Besök i klubbarna
Distriktguvernören genomförde, tillsammans med assisterande guvernörer, klubbesök i samtliga 62
Rotaryklubbar och en Rotaract klubb. I samband med besöken genomfördes också en stunds dialog med
styrelsen för respektive klubb.

Årsmötet
Distriktet genomförde sitt årsmöte lördagen 18 november 2017 på Institutionen för biologi och
miljövetenskaper i Botaniska Trädgården i Göteborg.
Här beslutades bland annat; att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut från 2016/2017, att bevilja
föregående styrelse ansvarsfrihet, att nominera Ulla-Britt Andréasson, Landvetter-Råda Rotaryklubb till
distriktsguvernör 2020/2021.

Klubbutbildningar november 2017
Utbildning i form av seminarier för klubbarna genomfördes samma dag som årsmötet inom områdena
IT/Webb samt PR/kommunikation och RU.

Klubbutbildningar januari 2018
Ytterligare en omgång utbildningar i seminarieformen genomfördes i Göteborg och Uddevalla under januari.

Presidentutbildning
Utbildning av inkommande klubbpresidenter (President Elect Training Seminar, PETS) genomfördes 3 mars
2018 på Hjälmareds Folkhögskola. Ansvarig för dessa utbildningar var inkommande distriktsguvernör
Christer Liljenberg, med hjälp av sin klubb, Lerum-Aspen Rotaryklubb.

Distriktskonferensen
Distriktets konferens genomfördes detta år lördagen 24 mars på Handelshögskolan i Göteborg. Ca 120
besökare fick höra Kerstin Alfbecker Swärd, Göteborgs Rotaryklubb hälsa välkommen. Världspresidentens,
Ian Riseley, hälsning framfördes av Tore Rykkel, IPDG, Distr 2250. Ulla-Britt Andréasson, AG, LandvetterRåda RK och Göran Hammarskjöld, Mölndals RK talade över ämnet The RotaryFoundation i praktiken.
Tommy Sandén, Örebro-Engelbrekt RK, informerade om Panziprojektet. Eva Persson, Ordf i RU-kommittén,
och ungdomar talade om Ungdomsutbytet. Linnea Lundblad, Rotaract Poseidon, informerade om Rotaracts
aktiviteter och om kommande Nordact. Landshövdingen för Västra Götaland, Anders Danielsson
informerade om Länsstyrelsens uppgifter och talade väl om Rotary. Om krig och fred i det 21:a århundradet
talade Magnus Öberg, universitetslektor, Rotary Peace Center vid Uppsala Universitet. - Rotary
International’s Service Above Self Award - Rotarys förnämsta utmärkelse tilldelades Göran Hammarskjöld,
Mölndals RK.

Den efterföljande banketten ägde rum på Elite Park Avenue Hotel.

Övriga aktiviteter
Distriktsguvernörsbyte

Distriktsguvernörsbyte genomfördes 1 juli 2017. Hans Olov Jönsson, medlem i Göteborgs Rotaryklubb, tog
över Guvernörskapet efter Ulla Andreasson, Orust RK. Installationen ägde rum i Göteborgs Botaniska
Trädgård i strålande sommarväder och inleddes med skönsång av Ellinor Nilsson och Karin Funk. Årets
tema för 1,2 miljoner medlemmar världen över var ”Rotary – gör skillnad”. - På Rotary Convention i Atlanta
samlades regeringsrepresentanter från USA, Kanada, Tyskland, Japan, Pakistan med flera länder och även
EU och donatorer, främst Bill och Melinda Gates Foundation. De utfäste sig sammantaget att satsa 1,2
miljarder USD för att hjälpa Rotary att slutligen utradera den fruktade sjukdomen Polio på denna planet. Den
fantastiska nyheten spreds först av Wall Street Journal och CNN. En artikel om detta och guvernörsbytet
publicerades i GP.
Bokmässan 2017
Distriktet och klubbarna deltog på Bokmässan hösten 2017 som denna gång även var ett gemensamt projekt
för Rotary i Sverige. Alla distrikt inbjöds att delta. Distrikt 2360 skötte projektledning, bemanning och
ekonomihantering. SRS bidrog med 10 kkr, distrikt 2360 bidrog med 10 kkr och rotaryklubbar bidrog med
28 kkr. Resultatet blev ett par hundra kontakter och 80 personer som anmälde intresse att delta i Rotarys
verksamhet. Dessa personer har sedan kontaktats av olika Rotaryklubbar.
Governor Elect Training Seminar (GETS) och Rotary Institute
GETS och Rotary Institute genomfördes i Riga i oktober 2017.

Rotary International Assembly 2017
International Assembly genomfördes slutet av januari 2017 i San Diego, California, USA. Mötet är Rotarys
årligt återkommande utbildning för inkommande distriktsguvernörer från hela välden. Här får man information
om Rotarys verksamhet, goda exempel från distrikt och klubbar, genomgång av Rotarys Procedurhandbok
mm. Vid International Assembly släpper även inkommande RI-president sitt tema för året, i detta fall var det
inkommande RI president Ian Riseley som presenterade temat ”ROTARY: MAKING A DIFFERENCE”. Från
distriktets sida deltog inkommande distriktsguvernör Hans Olov Jönsson, Göteborgs Rotaryklubb. På plats
fanns även Carl-Wilhelm Stenhammar, ständigt inbjuden från Rotary International.

Distriktsguvernörsmiddag
Årets distriktsguvernörsmiddag genomfördes fredagen 23 mars 2018 på Elite Park Avenue Hotel.
Världspresidentens representant vid distriktskonferensen, Tore Rykkel från OS Rotaryklubb i Norge, och
hans maka Linda Sundøy Rykkel och Anneli Jelgert, DG 2340, var hedersgäster.

Distriktsgolftävling
Den klassiska distriktsgolftävlingen genomfördes fredagen 1 juni 2018 på Partille Golfklubb i Öjersjö
med Rickard Thörnqvist, Kungälv-Marstrand Rotaryklubb och klubbchefen Patrik Skoog, PGA Club
Professional som arrangör.

Lunch med tidigare guvernörer (PDG-lunch)
Lunch med tidigare distriktsguvernörer genomfördes traditionsenligt torsdagen 27 juni på restaurang
Ljungman Jansson. Under lunchen redovisade årets distriktsguvernör distriktets verksamhet, lite nyheter från
Rotary International och inkommande distriktsguvernören, Christer Liljenberg informerade om verksamheten
framöver.

Rotary International Convention

International Convention genomfördes 10-14 juni 2017 i Atlanta, USA. Distriktet representerades av
dåvarande DGE Hans Olov Jönsson och hans fru. Carl-Wilhelm Stenhammar med fru fanns på plats och är
alltid inbjudna av RI att delta i Convention och ett antal specialprogram.
Almedalen 2017
Rotary hade under Almedalsveckan 2017 en centralt belägen monter på Cramér- gatan nära ”hjärtat av
Almedalen” mittemot Campus Gotland, dit det bjöds in till seminarier både på måndagen den 3 juli och
onsdagen den 5 juli – två seminarier per dag och bägge dagarna mellan kl. 10-11 och 11-12. Seminarierna
handlade bägge dagarna om ”Fred & konflikthantering” under den första timmen och ”Integration &
mentorskap” under den andra. Alla distrikt i Sverige inbjöds att delta. Distrikt 2370 ordnade med
projektledning och projektorganisation. Från distriktet deltog bland andra Anna-Carin Dettner, Majorna
Göteborg Rotaryklubb.

Utmärkelser
Service Above Self Award
Rotary International har under året beslutat att dela ut utmärkelsen ”Service Above Self Award” till Göran
Hammarskjöld Mölndals Rotaryklubb, för hans insatser inom tandvårdsprojektet i Rumänien, omnämnt ovan.
Endast åtta rotarianer i Sverige har tilldelats denna utmärkelse sedan starten 1991.

Information
Månadsbrevet
Under året har distriktsguvernören skickat ut 12 månadsbrev med information till samtliga medlemmar via
epost. Månadsbrevet är en blandning av sådant som varit och aktiviteter som är på gång.
Webbsidan
Precis som klubbarna har även distriktet en egen hemsida inom Rotary i Sverige, www.rotary.se/2360, där
man kan hitta distriktets funktionärer, projekt och aktiviteter.
Facebooksidan
Förutom webbsidan har distriktet också en aktiv Facebooksida, www.facebook.com/RotaryD2360 . Här kan
ett antal redaktörer lägga ut information. Inläggen läses av normalt av 50-250 personer, men ibland av upp
till 2.500 personer.

Rapporter från regionerna
Region 1
Assisterande guvernör, Conny Leinstedt, har tillsammans med guvernören besökt alla regionens klubbar
förutom Lysekil och det var som vanligt väldigt trevligt att återse dem alla. Livet i klubbarna ser fortsatt ut att
rulla på utan några större förändringar, varken uppåt eller nedåt i medlemsantal. I viss mån tycks klubblivet
speglas av det samhälle som de är en del av och klubbutvecklingen verkar därför vara något
samhällsberoende pga av det arbets- och företagsklimat som råder på respektive ort. Den klubb som haft
vissa bekymmer är Lysekilsklubben, som nu bestämt sig för att lägga ner och föreslå medlemmarna att gå
över till Uddevalla. Under året har även Bengtsforsklubben börjat föra en något mer tynande tillvaro och vi
fortsätter följa utvecklingen.
Vi har inte heller i år lyckats få till en regionträff med representanter från regionens klubbar och det beror
mycket av praktiska skäl på det geografiskt vidsträckta område som Region 1 utgör. Till ytan utgör ju Region
1 i runda slängar hälften av hela distriktets yta.
Region 2
Assisterande Guvernören Jerry Brattåsen besökte under hösten tillsammans med Distriktsguvernör HansOlov Jönsson, Rotaryklubbarna i Region 2. Under mötena med styrelserna redogjorde respektive president
för klubbens verksamhet, varefter Distriktsguvernören på klubbmötet informerade om Rotary, såväl i Sverige
som internationellt.
Den 15 november 2017 samlades presidenterna hemma hos president Ann Nordqvist i Vänersborg RK för
att diskutera frågor som uppkommit under det första kvartalet på Rotaryåret. Mötet syftade också till att
presidenterna skulle lära känna varandra, deras klubbar och hur de skulle kunna samverka kring projekt och
utveckling av respektive klubbar.
Den 13 mars 2018 samlades presidenterna och tillträdande presidenter på inbjudan av AG i Uddevalla,
mötet syftade till att underlätta övergången och presidentbytet på ett så bra sätt som möjligt. Det togs också
upp och fördjupades centrala frågor efter PETS-utbildningen några veckor tidigare. I övrigt har ett antal
frågeställningar under Rotaryåret kommit AG till del, vilka besvarats eller på annat sätt hanterats. AG har
också varit rådgivare till klubbar och AG i andra regioner avseende omstrukturering av klubbar.
AG Jerry Brattåsen introducerade under kvällen Per Frykner som efter Jerrys 5 år tar över uppdraget i
Region 2. Under dessa 5 år har medlemsantalet fortsatt att minska och en omstrukturering av klubbarna har
skett i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan, samtidigt som klubbarna Ale RK och Orust RK tillkommit i
Region 2. Glädjande nog så visar Orust RK och de sammanslagna Trollhätteklubbarna (Trollhättan RK,
Trollhättan-Strömkarlen RK och Trollhättan-Starkodder RK) till Trollhättan RK på sammanlagt ökat antal
medlemmar. Både Orust RK och Trollhättan RK arbetar intensivt med medlemsutveckling, mötesutveckling
och rekrytering av medlemmar.

Region 3
AG Margareta Carlsson Lundin: Regionen bestod av 11 klubbar under Rotaryåret 2017–2018. Två frågor har
präglat detta Rotaryår, dels sammanslagning av klubbarna Göteborg Hisingen och Göteborg Backa. Båda
klubbarna fattade beslut vid respektive årsmöte i december 2017 om att genomföra sammanslagningen vid
skiftet till Rotaryåret 2018-2019. Beslutet innebar att medlemmarna i Göteborg Backa fördes över till sin
moderklubb Göteborg Hisingen, som i sin tur namnändrades till Göteborg Älvstranden RK från den 1 juli
2018. Den andra frågan som präglat året är problemet med att rekrytera presidenter, som ledde fram till
frågeställningen om det är möjligt med dubbelt ledarskap på presidentposten. Formellt var det inte
genomförbart, även om det skulle kunna tillämpas praktiskt. Frågan om presidentskap har löst sig, men fyra
av de numera tio klubbarna har presidenter som tjänstgjort, något av de närmaste åren innan.
Två AG-möten har hållits med presidenterna 2017–2018, ett i maj före tillträdandet och ett i december för
uppföljning av presidentuppdraget. Närvaron vid mötena var låg. De kompletterades därför med besök i de
klubbar som inte var representerade vid något av dessa möten.
Region 4
AG Iréne Josefsson har deltagit vid 12 av de 14 klubbmöten, som DG Hans Olov Jönsson besökt i regionen.
AG har kallat till möte för presidenter och inkommande vid 3 tillfällen.
De viktigaste frågorna har gällt medlemsrekrytering och marknadsföring av Rotary.
Att bibehålla och värna om medlemmar är lika viktigt som att få nya medlemmar.
Viktigt är att ta med sig gäster till klubbmötena.
Att delta i projekt och visa upp oss i olika offentliga sammanhang som gör oss synliga.
Mötena i Region 4 har också lett till ett utökat samarbete mellan klubbarna.
Syns Vi Så Finns Vi
Stategiprojktet G20 där G20 står för det antal Göteborgsklubbar som sällat sig till det samma. Med stor
framgång har man under året haft tre kvällsmöten med mycket god uppslutning. Besök på APM Terminals i
Skandiahamnen, Ola Serneke, Polischef Erik Nord.
Den så kallade strategigruppen har bestått av: Leif Johnsson Marieholm, Göran Pettersson Örgryte,
Leif Norberg City, Cassandra Köbbel, Lena Liljenhed Ekman City Sammankallande.
Sammanfattningsvis kan sägas att det råder en kämparglöd och entusiasm
i klubbarna, trots vikande medlemsantal på många håll.
Man strävar efter att ha en hög nivå på sina program. Det avspeglas i antalet besökare.
Pubkvällarna, andra torsdagen i månaden, är alltjämt populära. Som ansvarig för detta har Göteborg
City varit.
Region 5
AG, Ulla-Britt Andreasson, deltog under hösten 2017, tillsammans med DG i samtliga klubbesök i region 5.
Bemannade monter på bokmässan lördag 30/9.
8/11 2018 möte med presidenter och klubbar i region 5 på Pulsen i Borås. Tema PETS upplägg. Många bra
förslag framfördes som sedan visade sig ha stor betydelse för upplägg av nästa års PETS.
Deltog på PETS 3/3 2019
16-17/3 deltog på kurs Club Visioning i Stockholm.
24/3 deltog på distriktskonferensen. Hade föredragning om GG projekt i samband med information om TRF.
25/4 2019 möte med presidenter och inkommande presidenter på Hälsans Hus i Landvetter. Tema:
Reflektioner efter PETS, klubbarbete och projekt.
I juni 2018 deltog på RI Convention i Toronto, Kanada.

Region 6
AG Marie-Louise Simann: Guvernör Hans-Olov Jönsson har under året besökt alla klubbar och jag har
försökt att vara med på så många som mitt jobb har tillåtit.. Det har varit mycket trevliga möten och jag är
verkligen imponerad av all engagemang och alla projekt man driver i klubbarna. Det har varit mycket positiv
anda i alla klubbar och där det tidigare varit lite svårt med engagemanget har nu vänt och lugn råder.
Landvetter-Råda- Har sitt fantastiska RDEP projekt där man utrustar 44 skolor i Indien med
hårdvara(dator,projektor, högtalare bla) och mjukvara med program för åk 1-10 i 5 grundläggande ämnen.
Har också ett vattenprojekt i Indien och ett integrationsprojekt i Härryda kommun.
Mölndal- har ett barntandvårdsprojekt i Rumänien vars mål är att få till stånd en nationell barntandvård med
rumänska myndigheterna som ansvariga.
Mölndal-Kållered stöder Solrosen, som arbetar med barn vars föräldrar är frihetsberövade. Dessutom
samarbetar man med Pingtkyrkan och jobbar i Secondhandaffär där vinsten går till barnhem i Rumänien och
Thailand, mans stödjer också Ågrenska stiftelsen och delar ut ett etikpris till en ledare med egenskaper
utöver det vanliga.
Varberg-Bocksten- stödjer Rotary Peace Center i Uppsala och samarbetar med Bockstensskolan i Varberg.
Varberg – delar ut stipendiat på Håstensskolan och stöder Bristol Academy – en skola för de allra fattigaste i
Uganda.
Kungsbacka Särö- Stödjer professor Christian Blomstrand och Strokecentrum Väst- Rotaryoffensiv mot
Stroke
Kungsbacka- City – arrangerar en golftävling där alla intäkter går till ett välgörande ändamål i kommunen.
Sista åren har pengarna getts till majblomman som hjälper familjer i kommunen som har det svårt. Man har
startat upp ett stipendium för en person i gymnasieskolan i Kungsbacka som utmärkt sig som en särskild god
kamrat. Man stödjer också kvinnojouren att starta upp en organisation i Kungsbacka.
Vi har också haft ett möte i regionen för alla presidenterna i klubbarna deltog. Tanken med det mötet var
återigen att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och att man fick ta upp och diskutera framgångar och
problem man tyckte att man har i klubben.Vi gick en runda där alla fick presentera sin klubb och själva välja
ut ett par frågor som man ville diskutera. Dessa frågor skrev vi upp och sedan diskuterade vi dem speciellt
efter rundan. Det som alltid slår en är att det faktiskt är så lika frågor som vi brottas med i klubbarna, där
framförallt medlemsrekrytering och att få behålla de medlemmar man har lyftes. En annan fråga som
diskuterades mycket var hur man skapar engagemang.

Rapport från Kommittéer och Arbetsgrupper
TRF-kommittén

Kommittén för The Rotary Foundation (TRF) har under året bestått av Henrik Frössling, Lerum Aspen
Rotaryklubb, ordförande, Tomas Faxheden, Göteborgs Rotaryklubb, sekreterare, Hans Olov Jönsson (DG),
Göteborgs Rotaryklubb, Christer Liljenberg (DGE), Lerum Aspen Rotaryklubb, Jerry Brattåsen (DGN), Ale
Rotaryklubb, Lars Ekström, Orust Rotaryklubb samt Per Haglind, Göteborg-Kungsporten Rotaryklubb.
Kommittén lämnar en särskild redovisning till distriktets årsmöte.

RU-kommittén

Verksamhetsberättelse för Rotary Youth Exchange RID 2360 2017-2018
Utbytesprogram
Rotarys ettårsutbyte
Under året har distriktet haft 7 utländska studenter. En av studenterna påbörjade sitt utbytesår i januari 2016
och avslutade sitt år i januari 2017. De övriga 6 studenterna genomförde sitt utbytesår under läsåret 20172018.Av de utresande svenska studenterna genomförde 5 studenter ett helt utbytesår.
Georgiastipendiet
Under året har det inte funnits någon student från distrikt 2360 som sökt Georgiastipendiet.
Sommarutbytet
En student har deltagit i sommarutbyte under sommaren 2018.
Läger
En student har deltagit i sommarläger på Sicilien sommaren 2018.
Kommitténs arbete
Distriktets RU-kommitté har bestått av 6 personer och under året har 5 kommittémöten hållits. Under året har
kommittén övergått från protokoll till anteckningar. Anteckningar från kommitténs möten har lagts ut på
distriktets hemsida.
Information och utbildning
Under verksamhetsåret har två informationsblad om Ungdomsutbytets verksamhet skickats ut till
kontaktpersoner/presidenter via mail.
Distriktsordföranden har efter inbjudan besökt följande klubbar för att informera om ungdomsutbytets
program:Göteborg Kungsporten RK, Kungsbacka RK, Trollhättan RK samt Partille RK
Information och en utbildningsinsats om ungdomsutbytets verksamhet har genomförts vid PETS . Dessutom
genomfördes en kort information under distriktskonferensen.
Den 17 mars och 5 maj genomfördes en information för utresande studenter, deras föräldrar och respektive
klubbs kontaktperson.
Aktiviteter för och med ungdomar
Årets språkintroduktionsläger genomfördes i augusti och ungdomarna fick utöver språklektioner delta i olika
aktiviteter så som gruvbesök, bad och måleri.
Ljungskileklubben genomförde sin sedvanliga segling med skeppet Britta i september månad. Inbjudan
riktade sig till såväl distriktets studenter som till studenter i angränsande distrikt.
I slutet av september genomförde distriktet en Återvändar-/kulturkrocksträff för både de utländska
studenterna och de som återvänt från sitt utbytesår. Ungdomarna fick tillfälle att utbyta erfarenheter med
varandra och de utländska studenterna hade även ett språktest.
Boråsklubbarna bjöd in studenterna till Luciafirande och pepparkaksbak i början av december.
Varbergsklubbarna ordnade en helg i mars där det ingick besök hos Bockstensmannen samt bastu och
”vinterbad”. Tillfälle gavs också att träna på sitt program inför distriktskonferensen.
Under distriktskonferensen deltog ungdomarna med ett egenregisserat program vilket rönte stor
uppskattning.
I april bjöd Trollhätteklubben in till en hajk där det b l a ingick ett besök på Älgmuseet och Trollhättefallen.
Kommittén vill framföra ett varmt och innerligt tack till de klubbar som engagerat sig för ungdomarna och
genomfört intressanta och varierande aktiviteter.
I slutet av maj genomförde distriktet en avslutningshelg i Göteborg för både de utländska studenterna och de
svenska ungdomarna från distriktet som skulle resa ut.
De aktiviteter som genomfördes var besök på Världskulturmuseet, Liseberg, Triumfglass i Sävedalen samt
en sightseeing med Paddan på Göteborgs kanaler och hamn. Helgen avslutades med en lunch då de
utländska studenterna fick sina diplom.

Bokmässan
Ungdomsutbytet deltog i montern under bokmässan och de utländska studenterna var ambassadörer.
Erfarenheten vi drog av detta är att det är mycket svårt för ungdomar som endast varit i Sverige i en månad
att kunna dela med sig av sina erfarenheter. Detta medför att vi vid bokmässan 2018 bjuder in de studenter
som återvänt från ett helt utbytesår att delta som ambassadörer.
Utvecklingsområden
De senaste åren uppmärksammar vi att antalet ungdomar som väljer något av Rotarys utbytesprogram har
minskat markant. Det finns troligen inte någon enkel förklaring till detta men det medför att vi behöver öka
våra ansträngningar att nå ut med information.
Mot denna bakgrund riktar jag en vädjan till samtliga distriktets klubbar att utse en kontaktperson för
ungdomsutbytet samt att gärna ta kontakt med kommittén i syfte att få en riktad
utbildningsinsats/programpunkt för ett klubbmöte.
RFE-kommittén
RFE kommitténs arbete 2017/2018:
Rotary Friendship Exchange erbjuder Rotarianer en exklusiv möjlighet att besöka och ta emot Rotarianer
över hela världen. En möjlighet som ger såväl erfarenhet, kulturutbyte som långvarig vänskap.
Under verksamhetsåret har kommittén bestått av 5 ledamöter; Eric Nilsson, Distric Chair samt ledamöterna
Göran Nisshagen, Sven Porelius, Lars Biörnerud samt Jörgen Quint. Vårt fokus har legat på att sprida
kunskap i distriktet om RFE, nästan 20 mötesanföranden har genomförts. Vidare har vi sökt etablera
kontakter runt om i världen med distrikt intresserade av utbyte med vårt distrikt. I pipeline ligger Brasilien,
Indien och USA. Beslutat är ett utbyte våren 2019 med Indien och vår grupp är just nu i full fart med sin
planering inför resan.Arbetsgrupp Rotary International Convention 2023 (IC23)
Arbetsgruppen har bestått av Ulf Andersson, Göteborg-Kronhuset Rotaryklubb, Jeanette Andreasson,
Göteborg-Lindholmen Rotaryklubb, Lars Setterberg, Göteborg-Gamlestaden Rotaryklubb, Stig Ottosson,
Göteborg-Lindholmen Rotaryklubb, Hans Olov Jönsson, Göteborgs Rotaryklubb, Mats Åhman, Lerum
Rotaryklubb, Lars Hermansson, Rotaryklubb. Stefan Johansson, Lerum Rotaryklubb och Astrid Löfdal,
Rotaryklubb, som var med initialt men har lämnat gruppen. Dessutom har flera resurspersoner deltagit som t
ex. Carl-Wilhelm Stenhammar, Göteborgs Rotaryklubb, Anna-Karin Dettner, Majorna Göteborg Rotaryklubb,
Ulla Andreasson, Orust Rotaryklubb. Efter årsmötesbeslut skickade distrikten 2360 och 2380 in en
gemensam intresseanmälan november 2015 till Rotary International att arrangera Rotary International
Convention år 2023, 2024 eller 2025. Under hösten 2016 har RI styrelse beslutat att Göteborg var en av de
orter som gått vidare och som under våren 2017 förväntades inkomma med en fullständig ansökan. Under
augusti 2017 gjorde RI en ”site inspektion” under några dagar med överläggningar och platsbesök. Efter
dessa bestämde sig kommunen för att inte medverka till en Convention i Göteborg. Emellertid har en mindre
grupp intresserat sig för att undersöka möjligheterna till en förnyad ansökan några år fram i tiden.
Finanskommittén
Finanskommittén har under året bestått av Anna Aspgren, Göteborg-Backa Rotaryklubb, ordförande, Lars
Fossum, Kungshamn Rotaryklubb, Conny Persson, Göteborg-Kungsporten Rotaryklubb, Owe Westerberg,
Orust Rotaryklubb, Rolf Ottosson, Mölndals Rotaryklubb och Dieter Heidemann, Mark-Kinnaborg
Rotaryklubb. Därutöver har Lars Setterberg (DSM), Hans Olov Jönsson (DG), Ulla Andreasson (IPDG),
Christer Liljenberg (DGE) och Jerry Brattåsen (DGN) deltagit.
Kommittén lämnar en särskild redovisning till distriktets årsmöte.
Insamlingsstiftelsen Rotary Distrikt 2360:s Internationella Stipendiefond, RISH
RISH styrelse har under året bestått av Åslög Dahl, Göteborgs Rotaryklubb, ordförande, Folke Hjalmers,
Göteborg-Kungsporten Rotaryklubb och Christina Backman, Göteborgs Rotaryklubb samt Sten Li och
Andreas Sjöö, båda utsedda av Göteborgs Förenade studentkårer. Suppleanter har varit Ulf Andersson och
Henrik Kilhamn. Under året har styrelsen beslutat att dela ut 10 stipendier om 10 000 kr vardera.
Verksamheten inom RISH bedrivs kalenderårsvis och man lämnar en särskild redovisning till distriktets
årsmöte.

Rapport från organisationer där distrikt 2360 är medlemmar eller stiftare
Svensk Rotary Service (SRS), www.rotary.se
SRS är en ideell förening bestående av de tio (10) Rotarydistrikten 2320-2410 representerade genom sina
respektive distriktsguvernörer (DG). Ändamålet med SRS är att leda och samordna medlemsservice till de
svenska rotaryklubbarna. Medlemsservicen omfattar bland annat att driva och vidareutveckla den
distriktsgemensamma databasen och tillhandahålla andra tjänster som klubbarna efterfrågar samt att ha
överinseende över stiftelser, fonder och andra distriktsgemensamma verksamheter.
Verksamheten under 2017/2018 har haft sin tyngdpunkt i införandet av GDPR (Dataskyddsförordningen) i
Sverige. Dataskyddsförordningen är EU:s nya regelverk som bestämmer hur företag och organisationer får
behandla individers personuppgifter. Det har krävt en hel del arbete med IT-systemet.

Stiftelsen Rotary ungdomsutbyte, http://www.rotarystudent.se/
För att de tio svenska distrikten ska kunna samverka inom ungdomsutbytet bildades 1981 ett multidistrikt
(MDA), som är godkänt av Rotary International. De tio distrikten samverkar för att administrativt avlasta de
enskilda distrikten, effektivisera upphandlingar och ge god service till de sökande. För att multidistriktet ska
kunna ingå avtal och vara arbetsgivare bildades 1982 Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte. Stiftelsens
verksamhet regleras av dess stadgar. Stiftelsen leds av en styrelse som består av tio ledamöter från
respektive distrikt, och en ordförande utsedda av SRS. Distrikt 2360 har representerats av Eva Persson,
Alingsås-Nolhaga Rotaryklubb. Stiftelsens verksamhet finansieras av deltagarnas programavgifter och
medel från rotaryklubbarna. Stiftelsen redovisar sin verksamhet på SRS höstmöte.
Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden, http://www.rotarydoctors.se/
Stiftelsen är av Rotary International godkänd som flerdistriktsverksamhet med den formella benämningen
'The Rotary Doctor Bank in Sweden, Districts 2320 - 2410 of Rotary International'. Sedan starten 1988
sänder Rotarys Läkarbank ut läkare och tandläkare för tjänstgöring i Kenya. Idag väljer närmare hundra
läkare och tandläkare varje år att oavlönat ge av sin tid och sitt kunnande för att hjälpa människor i utsatta
områden. Målet är att tillhandahålla god läkarvård till människor på den Kenyanska landsbygden som annars
saknar sådan. Stiftelsen redovisar sin verksamhet på SRS höstmöte.
Rotary Hjälper, http://www.rotaryhjalper.se/
Rotary Hjälper är en svensk insamlingsstiftelse där distrikt 2360 är en av stiftarna. Rotary Hjälper har
tillkommit för att underlätta insamlingar till bland annat The Rotary Foundation, TRF, i Sverige. Stiftelsen
redovisar sin verksamhet på SRS höstmöte.

Rapport från organisation som har klubbar eller enskilda rotarianer som medlemmar
Shelterbox Sweden, http://shelterboxsweden.org
Shelterbox är en internationell katastrofhjälpsorganisation som har som specialitet att mycket snabbt
leverera nödboende och livräddande material till familjer som har blivit hemlösa runt om på jorden. Detta är
en organisation inom Rotary Project Partner. Enskilda rotarianer kan vara medlemmar. Redovisning av
verksamheten sker på organisationens årsmöte.

Rapport från organisation med relation till Rotary
Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete, U-fonden, www.rotary.se/u-fonden/
U-fonden startades som ett Multi District Action (MDA) inom Rotary, alltså en gemensam angelägenhet för
alla Sveriges tio distrikt. U-fonden lämnar bidrag i enlighet med mottot ”Hjälp till självhjälp” för att möjliggöra
gemensam insats för undervisning och utbildning. Bidragen ges till rotaryklubbar och distrikt i Sverige. Sedan
starten 1968 har cirka 24 miljoner kronor beviljats i bidrag, årligen till ett 30-tal projekt. Den största
inkomstkällan är försäljningen av korrespondens- och julkorten. Under året har många klubbar skickat bidrag
till U-fonden och några klubbar har fått bidrag till sina projekt. Verksamheten inom U-fonden redovisas på
SRS höstmöte.

