Guvernörens månadsbrev nr 1
Rotaryåret 2019-2020
Rotaryvänner,
I lördags var det dags igen, byte av Distriktsguvernör i vårt distrikt, denna gången
skedde det i sommarvarma Hjälmareds Folkhögskola i 400-årsjubilerande
Alingsås. Jag kunde glädjas över att ett 60-tal Rotarianer från ett 20-tal klubbar
trivdes i solen.
Det är en skön känsla att få bära Guvernörskedjan och de förtroende det innebär.
Personligen har jag varit medlem sedan 1997 då jag valdes in i Ale Rotaryklubb.
Numera är jag medlem i Alingsås-Nolhaga RK, jag är sedan något år pensionär, är
gift och bor i Alingsås.
Convention i Hamburg
Jag besökte Convention tillsammans med 22 st rotarykamrater från vårt distrikt, varav 9 st från Borås
Viskan, vilka gjort resan till ett klubbprojekt.
Jag lovar att det är en enorm känsla att vara tillsammans med 25 000 andra Rotarianer från uppskattningsvis
180 länder. En upplevelse och kraft som jag önskar att ni alla får uppleva minst en gång i livet.
Ett urval av vår upplevelse finns att ta del av här

Rotary Förenar Världen (Rotary Connects the World)
Detta är årets tema från Rotary Internationals President Mark Meloney. Vilket innebär att vi går samman för
att gemensamt skapa varaktig förändring i alla länder, i våra lokala samhällen och även hos oss själva.
Vi kommer också att arbeta mera tillsammans med Rotaract för att skapa fler Rotaractklubbar i regionen.
För att lyckas med detta behöver vi använda oss av tidigare års teman, engagera oss, inspirera varandra till
nytänkande och handling – för vi är People in action!
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Kommande klubbesök
Under hösten kommer jag tillsammans med de assisterande Guvernörerna besöka alla distriktets klubbar för
att mötas och diskutera det som är viktigt för dig som medlem och för Rotary.
Jag har till stor glädje fått flera rapporter från klubbar som ökat medlemsantalet. Världen förändras och
Rotary är en viktig del av den förändringen.

Nyheter i distriktets utbud
Från distriktet kommer vi att kunna erbjuda flera möjligheter att få ta del av de verktyg och kompetens som
finns hos medlemmarna. Utvecklingsmöjligheter som:
•
•
•
•
•
•
•

RLI (Rotary Leadership Institute) ledarskapsutbildning
Ny i Rotary
Club Visioning
RFE (Rotary Friendschip Exchange) som nu även erbjuder s.k. veckoslutsresor för yrkesverksamma,
där kontakter knyts och såväl deltagarnas privata- och yrkesrelationer utvecklas
Rotary och Rotaract som tillsammans utvecklar relationerna och nyttan av varandras kunskaper,
yrkesnätverk m.m.
Båtmässan 1-9 februari 2020, där distriktets klubbar samverkar med båt och vattenanknutna projekt,
ungdomsaktiviteter, seglarläger samt marknadsför Rotary och värvar nya medlemmar.
Dessutom har en informationsfolder tagits fram som är ett koncentrat av vad det innebär att vara
Rotarian.

Bra kan bli bättre
Tillsammans kan det som är bra bli ännu bättre, vi i Guvernörsteamet uppskattar idéer och förslag som
utvecklar Rotary, dess klubbar och medlemmar. Det finns många fler i vårt samhälle som skulle ha nytta av
vårt nätverk eller varför inte tillföra mervärden.
Prata gärna Rotary med dina vänner, bjud med dem som gäster på klubbmöten. Vi har fantastiska program,
trevliga och kunniga medlemmar och ett attraktivt yrkesnätverk. Vi är vad vi gör det till – vi är People of
actions!

Klubbutmaningen - Tre PHF-erkännande kommer att delas ut
Medlemsutveckling med medlemsökning är fokus för året, vi vill också se en jämnare fördelning ur ett
genusperspektiv varför vi kommer att premiera med en PHF inom respektive bedrift nedan:
1. Den president som leder sin klubb och som uppvisar den största nettoökningen i antal
yrkesverksamma betalande medlemmar under 55 år
2. Den president som leder sin klubb som uppvisar den största nettoökningen i antal yrkesverksamma
betalande kvinnor under 55 år
3. Den president som leder sin klubb och föryngrar sin klubb mest utan att tappa äldre medlemmar
(betalande medlemmar)
Då syftet med detta är att premiera aktivt ledarskap, teamarbete, medlemsökning, bättre genusbalans,
sänkning av genomsnittsåldern och spridning över distriktet så kan bara en PHF delas ut till samma
president. Perioden för klubbutmaningen är 1 juli 2019 till 30 juni 2020.
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Vilka är vi i distriktsrådet och styrelsen
Du hittar information om oss på www.rotary2360.se och känn dig välkommen att kontakta oss med de som
känns viktigt, tillsammans skapar vi Rotary.

Distriktskonferens i Trollhättan lördagen den 19 oktober
Årets konferens kommer att äga rum i Högskolan Västs lokaler i Trollhättan, en modern högskola som har
ett nära samarbete med näringslivet och samhället, något som vi tycker passar utmärkt för Rotary.
Under konferensen kommer vi att möta och lyssna på representanter från Rotarys mångfacetterade
verksamhet, men vi får även kunskap och inspiration från andra aktörer i vårt samhälle. Ett samhälle som
Rotary i allra högsta grad är en aktiv del avi vardagen.
Årets distriktskonferens har siktet inställt på att skapa kraft och utveckling hos oss själva och i våra klubbar.
Att nyfiket och medmänskligt möta framtiden och fortsätta att göra skillnad i världen.
Lär mer om program och anmälan på www.19tio19.se eller gör din anmälan direkt här. För de som
anmäler sig senast 31 augusti 2019 så deltar man även i utlottningen för en veckas boende på franska
Rivieran (Läs mer på www.solemar.nu, gäller endast för Rotarianer)

Årsmöte i Trollhättan söndagen den 20 oktober
Rotarymedlemmar i Distrikt 2360 hälsas välkommen till årsmötet på hotel Swania i Trollhättan kl 9:30 –
11:30 inklusive kaffe. Där vi kommer att behandla:
•
•
•
•

Årsmöte för verksamhetsåret 2018-2019
Presentation av verksamhetsåret 2019-2020
Beslut om ansökan till att arrangera Convention 2027,-28, -29
Inför verksamhetsåret och budgetförslag 2020-2021

Årsmötet är kostnadsfritt! Anmälan görs direkt här.

Det händer i distriktet
Under denna rubriken vill jag informera er om de aktiviteter som arrangeras eller medarrangeras av våra
Rotaryklubbar och som har ett upptagningsområde som är större än den enskilda klubben.
Skicka gärna in information på en 3-4 rader, en bild med en länk till inbjudan/information så tar jag in det i
Guvernörsbrevet.

•

25 juli kl. 19:00 Orust
Orust Rotaryklubb inbjuder till en jazzkväll i Hälleviksstrands kyrka, anmälan vi Orust RK.
Gå direkt till inbjudan
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•

29 & 30 juli kl. 19:00 i Strömstad
Förena nytta med nöje! En lekfull opera i två akter med musik av Mozart på Kulturhuset Skagerack i
Strömstad Samarbete Strömstadsoperan + Strömstad RK + Tanum RK
För varje biljett, 350 kr, som ni köper till Don Juan räddas 2 barn från Poliosjukdomen, genom att 30
kr går till "Rotary End-Polio- Now”.
Läs mer om evenemanget i detta dokument efter mitt månadsbrev.

•

16 oktober 2019 kl. 12:30-17:30 i Göteborg
Artificiell Intellegens – möjligheter eller hot – några nedslag i en nygammal värld
Aulan i Göteborgs Universitet, Universitetsplatsen 1, Göteborg
Arrangör Göteborgs Rotaryklubb och Göteborgs Universitet
Läs mer om evenemanget i detta dokument efter mitt månadsbrev.

•

25 oktober kl. 18:00 i Uddevalla
Välgörenhetskväll med sång och musik
Läs mer om evenemanget på www.uddevallarotary.se

Varma Rotaryhälsningar,

Jerry Brattåsen
Distriktsguvernör 2019-2020
Distrikt 2360
jerry@brattasen.se
073 - 550 19 09
www.rotary2360.se
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Välkommen till Trollhättan
den 19 oktober på årets
distriktskonferens!
Boka din plats senast 31 augusti och delta i utlottning av en veckas boende
på franska Rivieran, se m er på www.solem ar.nu (Gäller endast för Rotarianer)

Årets konferens kommer att äga rum i Högskolan Västs lokaler i Trollhättan, en modern högskola som
har ett nära samarbete med näringslivet och samhället, något som vi tycker passar utmärkt för Rotary.
Under konferensen kommer vi att möta och lyssna på representanter från Rota rys mångfacetterade
verksamhet, men vi får även kunskap och inspiration från andra aktörer i vårt samhälle.
Ett samhälle som Rotary i allra högsta grad är en aktiv del avi vardagen.
Årets distriktskonferens har siktet inställt på att skapa kraft och utveckling hos oss själva
och i våra klubbar. Att nyfiket och medmänskligt möta framtiden
och fortsätta att göra skillnad i världen.

KONFERENS UNDER DAGEN

BANKETT UNDER KVÄLLEN

FÖRMIDDAG

9 :0 0 -1 2 :3 0

PAUS I PROGRAMMET 17:00 -19:00

9:00 - 9:30 Registrering, kaffe och smörgås
9:30
Invigning

Du checkar in på hotell och/eller gör dig redo
för en spännande kväll i sann Rotaryanda.

LUNCH

EFTERMIDDAG

CHECKLISTA

1 2 :3 0 -1 3 :3 0

MIDDAG FRÅN 19:00

13:30

Vi träffas för en härlig trerättersmeny på
Scandic Swania och umgås med inslag av
gäster och underhållning.

Inbjudna gäster anländer

1 3 :3 0 -1 7 :0 0

Ett urval av programpunkter under dagen
- Trollhättans Stad och Högskolan Väst
- ROTAXPERIENCE - framtidsdialog
- Attraktiva klubbar - Jens Erik Rasmussen
- World Children Prize
- Shelterbox
- End Plastic Now
- Rotaract
- Tillsammansprojektet - Christer Olsson
- Utställningsmässa med nätverksmöjligheter

Rotary

( ) Boka din plats redan nu
( ) Bjud in nya medlemmar
i klubben för att uppleva
vad Rotary verkligen är
( ) Åk kollektivt eller i grupp
för vår miljö
( ) Lägg dig tidigt kvällen
innan så du har energi
( ) Kom i tid så du inte
missaratt nätverka

DANS OCH MUSIK CIRKA 21:00

Vad är en middag utan dans och musik.

För mer information, program och självklart
din bokning besök vår hemsida redan idag

ww w.19tio19.se

Ulrika Leyon Bertilsson
President Trollhättan RK

Jerry Brattåsen
Distriktsguvernör

2019-2020

2019-2020

Christer Olsson
Tematalare
Tillsammans

Förena nytta med nöje!
För varje biljett ni köper till Don Juan räddas 2 barn från
Poliosjukdomen, genom att 30 kr går till "Rotary End-PolioNow"!

Don Juan
En lekfull opera i två akter med musik av Mozart på
Kulturhuset Skagerack i Strömstad den 29 och 30 juli kl 19
Boka biljetter: Swisha till 0703-19 49 11, eller sätt in via pg: 165 2966-1. Uppge Rotary,
föreställningsdatum, namn och mejladress, så mejlas era biljetter direkt till er.
Boka biljetter från utlandet: Nordea banken IBAN: SE1130000000006311305103, BIC
(SWIFT-adress: NDEAESS, Charlotta Huldt, Varvsgatan 10 B, 117 29 Stockholm
Plats: Kulturhuset Skagerack, Strandpromenaden 1, Strömstad. Boka gärna middag före eller
efter föreställningen på Restaurang Skagerack via +46 (0)526- 10336.
Medverkande:
Don Juan – Linus Flogell, Leoporello – Albin Ahl, Donna Anna - Hanna
Fritzson, Donna Elvira - Charlotta Huldt, Don Ottavio – Patrik
Forsman, Kommendören/Mazetto - Michael Schmidberger, Zerlina – Ellen Morin
Översättning, bearbetning och regi: Charlotta Huldt, Kostym och mask: Helena
Andersson, Kapellmästare: Dmitry Tyapkin
Berättelsen om Don Juan förför och
berör människor över hela världen.
I Mozarts opera möter vi en
människa, som lever sitt liv mellan olika
världar och som om varje dag vore den
sista och där den gudomligt
vackra musiken driver, kittlar och
smeker alla våra sinnen till extas.
Föreställningen sjungs på svenska och
varar ca 2 tim inkl paus
www.stromstadoperan.se

Varmt välkomna önskar Charlotta Huldt

i samarbete med…

SAVE THE DATE
I augusti 2019 kommer en formell inbjudan med fullständigt program att gå ut via olika
kanaler och anmälan till seminariet kommer att öppnas den 14 augusti. Är du nyfiken på AI
och vill lära dig mer boka redan nu in eftermiddagen i din kalender.

I samverkan med Göteborgs Universitet och MedTech West
bjuder Rotary i Göteborg
in till seminarium om

Artificiell Intelligens - möjligheter och hot
– några nedslag i en nygammal värld

Vad är AI?
Hur kan AI tillämpas?
Finns det risker med AI?
Framtida utveckling av AI?

NÄR:
VAR:
FÖR VEM:

16 oktober 2019, kl. 12.30-17.00
Aulan, Göteborgs universitet,
Universitetsplatsen 1, Göteborg
En nyfiken allmänhet

