Guvernörens månadsbrev nr 2
Rotaryåret 2019-2020
Rotaryvänner,
så här i början av augusti kan vi se tillbaka på en svensk sommar som har bjudit på
mycket sol och värme, men också efterlängtat regn i vissa delar av vårt vackra
land. Den som åkte norrut fick dessutom del av midnattsolen.
Rotary International vilar dock aldrig, utan som Guvernör så droppar det hela
tiden ner information i mailboxen, eller uppgifter som ska genomföras för att hela
Rotarymaskineriet ska fungera. Det är mycket intressant att få vara en del av detta
globala nätverk trots all ideell tid och arbete som behövs.

Nu ser jag fram emot att besöka distriktets alla Rotaryklubbar, möta och diskutera Rotary med
klubbstyrelser och medlemmar. (Om du som President eller funktionär inte deltog i PETS i mars så är det
viktigt för ditt uppdrag att du läser presentationerna på www.rotary2360.se – Support – Utbildningsmaterial
från PETS)

Nominera kandidat till Distriktsguvernör för året 2022-2023
Nu vill vi få förslag till Distriktsguvernör för vårt distrikt 2360. Har du en idé på en Rotarymedlem som du
anser vara lämplig till att vara DG, eller du kanske själv vill bli det, så prata med din President. Men gör det
omgående så att klubben kan nominera till Valberedningen före den 28 augusti. Densamma leds av IPDG
Christer Liljenberg.
Personligen tycker jag att det är ett fantastiskt år av möjligheter. Utbildningen man får före tillträdandet är
intressant och bra. Utbildningen i USA i januari är en mycket stark upplevelse, där de 535 blivande DG från
220 länder möts under mycket välorganiserade utbildningsdelar. Men personligen känner jag den största
inspirationen att få möta medlemmarna i våra 60 Rotaryklubbar och Rotaractklubb.
Såsom DG är du också med i styrelsen för SRS och därmed i utvecklingen av hela Sveriges Rotary.
Läs mer om nomineringsförfarandet direkt efter detta brev.
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Rotarys Distriktskonferens den 19 oktober i Trollhättan
Höstens och kanske årets största Rotaryarrangemang går av stapeln på Högskolan i Trollhättan den 19
oktober. Har du anmält dig redan på www.19tio19.se, bra. Har du inte gjort det så gör det nu.
Distriktskonferensen innehåller mycket för dig och dina Rotaryvänner. Förutom de aktuella men korta
informationspassen på förmiddagen kommer det att finnas möjligheter att välja de som du tycker mest
intresserar dig under ett eftermiddagspass. Tillsammans stärker du ditt nätverk och skapar mervärden genom
ditt deltagande. Våra egna duktiga Rotaryfunktionärer, Rotaractare och gäster utifrån bidrar till en intressant
dag. Vi har också bjudit in en av Sveriges mest anlitade entreprenörer och föreläsare, direkt från
Öckeröarna, nämligen Christer Olsson.
Läs 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.
Vi är Rotaryaner som tillsammans, ses för att knyta nya kontakter, engagera samt inspirera varandra till
nytänkande och handling – för vi är People of action.

Årets klubbutmaning - 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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Augusti månads tema är ”medlemsmånaden”
I augusti börjar Rotaryårets möten och programansvariga har redan varit igång med att boka intressanta
möten för dig som medlem. Då vi alla deltar idéellt i Rotary så har vi ett ansvar för vår egen och varandras
utveckling. Medlemmarna och mötena samt det goda vi gör är kittet i verksamheten, augusti är en bra månad
att börja.

Vilka är vi i distriktsrådet och styrelsen
Du hittar information om oss på www.rotary2360.se och känn dig välkommen att kontakta oss, tillsammans
är vi Rotary.

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.
•

12 oktober 2019 kl 18.00 Råda Rum, Mölnlycke
Landvetter-Råda Rotaryklubb bjuder in till Barockakademin med Göteborgs symfoniker
Läs mer om evenmanget och anmälan i detta dokument efter mitt månadsbrev

•

16 oktober 2019 kl. 12:30-17:30 i Göteborg
bjuder Rotary i Göteborg in till seminarium om Artificiell Intellegens – möjligheter och hot – några
nedslag i en nygammal värld. Detta sker i samverkan med Göteborgs Universitet och MedTech
West.
Läs mer om evenemanget och anmälan (14 augusti till 7 oktober) 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
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Ungdomshelg i Göteborg 25 - 26 maj 2019
Lördagen den 25 maj samlades vi kl 12 00 utanför Svenska
Mässan i Göteborg. Det var 4 inbounds från 2360, 1 inbound
från 2380, 9 outbounds från 2360, 5 Rotexare och 3 ledare.
Efter att ha ätit en lunchpizza besökte vi Världskulturmuseet och
tog del av den aktuella utställningen Human Nature som handlar
om konsumtionens påverkan på vår jord med frågor om
omställningar och möjligheter för en mera hållbar värld.
Därefter väntade Lisebergsbesök med 5-kamp. Lagen var
mixade och bestod av både inbounds och outbounds. Rotexarna
var lagledare, och inspiratörer och coachade sina lag. De gjorde
ett jättefint jobb och de var mycket uppskattade av både oss
ledare och av studenterna.
Efter att 5-kampen var avslutad var det dags för middag, vilken intogs på Stjärnornas krog på Liseberg.
Därefter fortsatte aktiviteterna på Liseberg och alla passade på att utmana sig själva i hisnande
åkattraktioner.
Rotexarna fick svara på många frågor om livet som utbytesstudent och ta del av både glädjeämnen och
svårigheter och fick på så sätt en djupare förståelse för hur utbytesåret kan komma att te sig.
Kvällen avslutades med en kvällsmacka på Partille vandrarhem.
Söndagen den 26 maj startade med frukost och efter rumsstädning begav vi oss iväg till Lilla Bommen och
skärgårdskryssning i Göteborgs skärgård. Restaurangen ombord hade dukat långbord och vi hade en fin
utsikt oavsett var vi satt.
Att det svenska språket har sina knepigheter blev vi varse när guiden presenterade Älvsborgs fästning eller
var det fästing. Ja, tänk 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.
Jag vill tacka alla ungdomar, Rotexare och ledare för en fantastisk helg
Eva Persson, DC RYE 2360

Varma Rotaryhälsningar,

Jerry Brattåsen
Distriktsguvernör 2019-2020
Distrikt 2360
jerry@brattasen.se
073 - 550 19 09
www.rotary2360.se
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DISTRIKTSGUVERNÖR
Verksamhetsåret 2022-2023

Distrikt 2360
Du skall ha följande profil:


Medlem i Rotary i minst 7 år
när ämbetsperioden börjar



Fullgjort ett helt Presidentår



Ha en klubb som står bakom
dig under förberedelsetiden
samt under ditt DG-år

Du bör vidare ha följande profil:


Goda ledaregenskaper



Goda möjligheter att planera
och prioritera



Bra på att kommunicera såväl
i tal som text



Ha den tid som åtgår till att
göra just ditt DG-år till ett bra
och stimulerande år för dig och

för klubbarna och dess
medlemmar

Vi söker just D I G
Du som har lust att utveckla dina Rotarykunskaper,
att göra ditt Rotarynätverk ännu större och du som vill
vara med att utveckla Rotary för framtiden!
Har du lust att ansöka till ”tjänsten” som
Distriktsguvernör verksamhetsåret 2022-2023?
Du kommer att få såväl lokal support inför ditt år av oss
tidigare Distriktsguvernörer men också utbildning av
Rotary International.
Välkommen med din ansökan till
IPDG Christer Liljenberg per mail christer.liljenberg@if.se
dock senast den 20 augusti 2019!

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

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:
ANMÄLAN:
KOSTNAD:

16 oktober 2019, kl. 12.30-17.00
Aulan, Göteborgs universitet, Universitetsplatsen 1, Göteborg
En nyfiken allmänhet
Senast 7 oktober via https://invajo.com/l/mrQ5RcfRTa
Ingen kostnad, däremot får du gärna skänka en gåva till Rotary Internationals projekt
End Polio Now. Swish-konto: 123-9002973, märk bidraget med End Polio Now.

PROGRAM
12.30
Registrering
13.00
Introduktion och välkommen
Olle Larkö, President Göteborg Rotaryklubb, Professor i dermatologi, Göteborgs
Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.15
AI och neurala nätverk, en animerad introduktion
Hans Forsberg, Senior expert AI & Robotics, ÅF
13.40
Vår framtid med AI innebär stora möjligheter och stora risker
Olle Häggström, Professor i matematisk statistik, Göteborgs Universitet och Chalmers
14.05
AI - möjligheter och utmaningar för brottsbekämpning i vårt digitala samhälle
Marie Eneman, Universitetslektor i tillämpad IT, Göteborgs Universitet
14.30
Fikapaus
14.50
AI smyger sig in i vår vardag - men vilka begränsningar har dagens AI?
Ivica Crnkovic, Professor, Chalmers och föreståndare för Chalmers AI Research Center
15.15
Maskininlärning för självkörande bilar
Hampus Linander, Utvecklingsingenjör, Zenuity
15.40
Hur hänger självkörande bilar och näthinnor hos patienter med diabetes ihop?
Christoffer Levandowski, Filosofie doktor och forskningschef, QRTECH
16.05
Hudcancer - Diagnostik via bildbank och algoritmer
John Paoli, Docent och överläkare i dermatologi och venereologi med specialintresse för
hudcancer, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
16.30
Samverkan mellan olika aktörer för utveckling av AI
Fredrika Lagergren Wahlin, Vicerektor, Göteborgs Universitet
16.50
Avslutning
Henrik Mindedal, Föreståndare, MedTech West

Välgörenhets Konsert
EN KONSERT SOM GÖR SKILLNAD

12 OKTOBER

KL 18.00

•

RÅDA RUM

•

MÖLNLYCKE

BAROCKAKADEMIN
GÖTEBORGS SYMFONIKER

Förband: Ella Kjellberg 19 år, Mölnlycke - klarinett
Konferencier: Erik Blix
Musik för Majblomman
Barockakademin Göteborgs Symfoniker
kommer tillbaka för en skimrande välgörenhetskonsert
med musik av bland annat Telemann och Bach.
Intäkterna går oavkortat till Majblomman i Härryda.

KOM OCH GÖR SKILLNAD!
Innan konserten erbjuder restaurangen räksmörgås med
ett glas dryck (vin/öl, alkoholfritt), kaffe och kaka för 195 kr.
Boka bord på bokning@radarum.se eller 031-338 21 00.

BOKA DIN BILJETT PÅ TICKSTER.COM 250 KR
ARRANGÖR				

SAMARBETSPARTNERS					

SPONSORER

