Guvernörens månadsbrev nr 3
Rotaryåret 2019-2020
Rotaryvänner,
Då var det dags för mitt tredje månadsbrev som Guvernör och jag funderar över
vad du tycker om den information som ges i brevet.
Med stor ödmjukhet hoppas jag ju natuligtvis att det är läsvärt, men man kan
aldrig vara säker. Har du tankar och idéer om Rotaryinnehåll som kan vara
intressant för våra Rotarykamrater så tipsa mig gärna.
Jag hoppas på många svar som kan medverka till att utveckla läsvärdet,
naturligtvis får du även skriva om det som är bra så att jag inte tar bort sådant som
redan är läsvärt.
I skrivande stund har jag besökt ett tiotal klubbar och mötts av många kunniga och trevliga
Rotarymedlemmar som inspirerar, tänker nytt och utvecklar de som generationer av Rotaryaner byggt upp.
Vi är idag 1,2 miljoner Rotarymedlemmar i 220 länder, men vi är 7,53 miljarder människor på planeten
jorden. Tanken hisnar tänk om varje Rotarymedlem satte som ett personligt mål att informera 5 redan goda
vänner om vad Rotary står för och vad gott vi gör tillsammans.
Lyckas du/vi sedan av dessa 5 vänner, värva och etablera en av dessa som medlem. Ja då vet ytterligare 6
miljoner vänner vad Rotary står för, men vi har också tillsammans blivit 2,4 miljoner medlemmar i världen.
Lätt som en plätt om vi hjälps åt, ingen kan gör allt men alla kan göra något!
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RLI (Rotary Leadership Institute) - Ny ledarutbildning för Rotarymedlemmar i klubbarna.
Distriktet har nu genomfört facilitatorutbildningar via andra Distrikt runt om i Sverige under 2019 för att
kunna starta upp med att utbilda medlemmarna i RLI i det egna distriktet.
Vi startar en subventionerad pilotutbildning den 9 november för 15 deltagare. Platserna är begränsade i
denna omgång men vi tror att intresset är stort då denna utbildning är värdefull för varje rotarian, klubbarna
och hela Rotary.
Ni som klubb får gärna anmäla deltagare som ni skulle vilja att de går på denna utbildning genom ett mail
till rli2360@rotary.se (i första pilotomgången är platserna begränsade till 15 st).
Fakta
-

-

Pilotutbildningen genomförs med 15 deltagare och två utbildade facilatorer
Genomförandet sker under tre lördagar och startar med modul 1 den
9 november 2019 kl 09.00-16.00
Modul 2 och Modul 3 sker under våren 2020
Plats: Hotel Opera, Nils Ericsons gata 23 i Göteborg
Kurskostnaden inklusive för- och eftermiddagsfika samt lunch är 2 100 kr, men då detta är en
pilotutbildning så subventionera distriktet.
Pilotutbildningen kostar 1 300 kr inklusive moms, per deltagande Rotarymedlem, för denna
ledarutbildning som omfattar tre lördagar.
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Rotary Klubbprojekt
Jag tar gärna emot fler projektexempel med en kort beskrivning och foto så publicerar jag några i varje nytt
Guvernörsbrev och du har väl inte glömt att publicera era projekt på klubbens hemsida.

Internationellt hjälparbete i Ljungskile Rotaryklubb - Arbetet med skyddade källor i Kenya
fortsätter.
Fem klubbar i region 2 i distrikt 2360 driver detta vattenreningsprojekt tillsammans med Rotary Doctors.
Projektet startade redan 2005. Efter ett uppehåll återupptogs det 2010. Totalt har vi till dags dato finansierat
61 skyddade källor i västra Kenya i området där Rotary Doctors bedriver hälso- och sjukvård.
De sista två källorna blev färdiga under juli/augusti i år. Man beräknar att ca 2000 människor nyttjar varje
källa. Således har ca. 120 000 personer fått tillgång till rent dricksvatten genom detta projekt.
Det har medfört att färre barn dör i diarrésjukdomar och att det allmänna hälsotillståndet för byborna har
förbättrats. Dessutom har kvinnornas arbetsmiljö förbättrats. Sammanlagt har det kostat 880 000 SEK. De
senaste åren har en källa kostat runt 15 000 SEK.
Pengarna kommer från klubbidrag, U-fonden, distriktsbidrag och olika aktiviteter i klubbarna. Under åren
har flera klubbar deltagit i projektet, men f. n. är det Ljungskile RK, Trollhättan RK, Uddevalla Byfjorden
RK, Uddevalla Skansen RK och Vänersborg Aurora RK.
Projektet har varit mycket framgångsrikt och vi ämnar fortsätta.
Mer om projektet och fler bilder kan ses på hemsidan www.rentvattenikenya.se

Bengt Frisk
Projektledare
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Tandläkarpraktik i Mutono, Kenya
Rotarymedlemmen Per Berndtsson i Ljungskile RK har 10 gånger arbetat som Volontärtandläkare under
kortare och längre perioder, en av dem på över ett år under Rotarys och Läkarbankens ledning.
Den senaste insamlingen i distriktet hade målet att installera en tandläkarutrustning i Mutomo i Kenya. Flera
enskilda initiativ kan bli en språngbräda för andra objekt.
Per har under tid besökt ett antal klubbar i distriktet för att berätta och visa bilder från arbetet i Mutomo i
Kenya.
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Båtmässan 1-9 februari 2020

Den 1 – 9 februari 2020 kommer Rotary Distr. 2360 att medverka på Båtmässan. Vi gör det här för att nå ut
och synas på fler ställen än det vi tidigare gjort.
Båtmässan locka över 65 000 besökare. Båtfantaster, unga, seniorer, utställare men även de som bara vill
titta på båtar och drömma lite. Alla kan gå på Båtmässan. Dessa besökare är vad vi vill fånga upp. Vi vill
visa vad Rotary är för något. Vilken bredd det finns inom Rotary. Det finns faktiskt något för alla.
Båtmässan = vatten = folk i farten. Det är många klubbar som har aktiviteter som har ett samband med
vatten. Seglarskolor, simskolor, det finns klubbar som ligger på öar dit man tar sig med båt, det finns
klubbar som har sina möten på en båt. Det finns Rotary Mariners och så mycket mer.
Om vi kan använda dessa nio dagar där vi får disponera en monter och visa vad vi har inom Rotary – ja då
borde vi kunna få en och annan ny medlem också.
Det här kräver planering och att så många som möjligt hjälper till och bidrar med det man kan. Vi kommer
att ha föredrag under mässdagarna förutom att vi finns i montern. Vi vill att dessa föredrag ska vara så bra
att man lockas till oss och då kan vi också kunna få informera om Rotary och vilka vi är och allt det vi har
att erbjuda.
Har du ett bra tips på någon intressant person som föredragshållare så hör av dig till oss i projektgruppen.
Det bör vara något riktigt intressant och något som knyter an till vatten och hav på något sätt. Det måste inte
handla om båtar, det kan handla om broar eller något helt annat så länge det har med vatten och hav att göra.
De två orden ”vatten och havet” är vad vi ska relatera till.
I nästa DG brev så får du veta mer detaljer om Båtmässan. Till dess så lägg datumet 1 – 9 februari på minnet
och börjar fundera på föredragshållare. Har du andra idéer tar vi tacksam emot dem. Vi ses på Båtmässan!
Projektgruppen för Båtmässan
Projektledare Lena Liljenhed Ekman DGN Göteborg City RK
Göran Petersson PP Göteborg Örgryte RK
Anders Bergström President Göteborg City RK
Jerry Brattåsen Distriktsguvernör Alingsås-Nolhaga RK
Stefan Petersson PP Göteborg Frölunda RK
Fr v Göran Petersson, Jakob Ryder - Båtmässan,
Lena Liljenhed Ekman, Stefan Petersson. Saknas på
bild Anders Bergström och Jerry Brattåsen
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Klubbutmaningen fortsätter - Tre PHF-erkännande kommer att delas ut
Det känns i luften. När jag besöker Distriktets klubbar, 15 hittills så känns det att det finns presidenter som
fokuserar och stimulerar sina klubbmedlemmar till att vi ska bli flera. Presidenter och medlemmar som ger
det där lilla extra i att bjuda in vänner och bli fler medlemmar. Presidenter och klubbar som antagit
klubbutmaningen som något stimulerande och som vill vara med i täten. Klubbarna har genomgående bra
program, vilket ju är en grundförutsättning. Då är det lättare att bjuda med potentiella medlammar och med
fler medlemmar som deltar i klubbmötena, desto lättare blir det att få bra gästtalare. Som också kan vara nya
medlemmar.
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.

Distriktskonferens i Trollhättan lördagen den 19 oktober
Anmälningarna till Årets Distriktskonferens har paserat 100 anmälda och fler är på gång.
Årets konferens äger 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 av i 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.
En titt på anmälningsläget är att över hundra Rotarymedlemmar har anmält sig och fler kommer hela tiden.

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
Inför verksamhetsåret och budgetförslag 2020-2021

Årsmötet är kostnadsfritt! Anmälan görs direkt här.
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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.


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
Många har anmält sig så vill du vara säker på att komma in så anmäl dig snarast.
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!

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 av i vardagen.

Boka din plats senast 31 augusti och delta i utlottning av en veckas boende
på franska Rivieran, se mer på www.solemar.nu (Gäller endast för Rotarianer)

BANKETT UNDER KVÄLLEN

KONFERENS UNDER DAGEN
FÖRMIDDAG

9:00-12:30

Du checkar in på hotell och/eller gör dig redo
för en spännande kväll i sann Rotaryanda.
MIDDAG FRÅN 19:00

12:30-13:30

13:30
EFTERMIDDAG

CHECKLISTA

PAUS I PROGRAMMET 17:00 -19:00

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

Årets distriktskonferens har siktet instä Ilt 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.

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

Inbjudna gäster anländer

13:30-17:00

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 - Onrister Olsson
- Utställningsmässa med nätverksmöjligheter

( ) Boka din plats redan nu
( ) Bud 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

www.19tio19.se

ROTARY
CONNECTS
THE WORLD

Ulrika Leyon Bertilsson
President Trollhättan RK

Jerry Brattåsen
Distriktsguvernör

2019-2020

2019-2020

Christer Olsson
Tematalare
Tillsammans

RLI - Rotary Leadership Institute
Ökat engagemang och entusiasm för att utveckla Rotary!

Nu till hösten startar vi en Pilotgrupp RLI i vårt
distrikt. Dialogbaserad och interaktiv utbildning med
högt tempo och mycket aktiviteter där deltagarnas
engagemang och professionella bakgrund tas tillvara.
En möjlighet att lära mer om Rotary och bli bättre på
ledarskap.
En investering i din klubbs framtid och ett erbjudande
för de Rotarianer som vill bidra till klubbens utveckling.
Utbildningen omfattar tre dagar och leds av utbildade
facilitatorer som hjälper gruppen mot samma mål.
För mer information:

rli2360@rotary.se
www.rotary.se
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Modul 1
En Rotarian – Aktiviteterna
ger perspektiv på dina
Rotaryerfarenheter

Modul 2
Klubben – Aktiviteterna fokuserar
på att ge inspiration till ett aktivare
klubbliv i din klubb

Modul 3
Rotary nätverk – Aktiviteterna
koncentreras kring image, internt,
externt, lokalt och internationellt

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

