Guvernörens månadsbrev nr 6
Rotaryåret 2019–2020
Rotaryvänner,
Nu är vi inne i julmånaden och det känns skönt att blicka tillbaka på det gångna
året med glädje. Året startade hade en tråkig inledning där Rotarys IT-verktyg
hackades av destruktiva krafter och ställde till det rejält för användare i huvudsak i
Sverige och på Island. I vårt distrikt gjordes stora insatser för att ställa allt till rätta
genom dåvarande DG Christer Liljenberg som även var ordförande i Svensk
Rotary Service samt genom Distriktets IT-samordnare Christer Wecke för att
nämna några.
Själv satt jag med den sista tryckta matrikeln och letade upp kontaktpersoner i
Rotaryklubbarna för att kunna skicka inbjudningar inför PETS 2 mars.
Vi nådde tursamt alla klubbars presidenter, skattmästare och sekreterare, med information om
utbildningarna. Dock lyckades vi inte fullt ut nå med inbjudan för planerad utbildning till klubbansvariga
inom TRF, PR/Info, IT, Medlemsutveckling, Rotary Ungdom, RFE m.fl.
Nytt för året var att Linnea Lundblad/Rotaract Poseidon deltog i planering och genomförande av PETS,
detta för att föryngra i genomförandet men också användandet av sociala media typ Facebook i inbjudningar
m.m. vilket jag till min glädje nu kan se att flera klubbar använder sig av.
Till Guvernörsutbildningen i San Diego erbjöds Rotaracts presidenter att anmäla intresse att för första
gången delta. Rotary International valde ut ett antal och bjöd in dem för att möjliggöra en ökad samverkan
mellan Rotary och Rotaract. Från vårt distrikt deltog Linnea Lundblad, Rotaract Poseidon Göteborg.
I slutet av juni var det Guvernörsskifte i Alingsås med deltagande Rotarymedlemmar från när och fjärran.
Jerry Olsson, Säffle RK var den som åkt längst denna soliga sommardag.
Hösten kännetecknas som vanligt av att Guvernören besöker klubbarna och diskuterar utveckling och
lösningar med klubbstyrelserna, samt informerar klubbmedlemmarna om vad som är på gång under
Rotaryåret.
Årets höstturné började den 13 augusti i Borås RK och avslutades 56 klubbar senare den 6 december i
Uddevalla-Byfjorden. Tillsammans innebar det positiva möten med totalt 1 040 Rotarymedlemmar.
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Besöken genomförs tillsammans med respektive Assisterande Guvernör, vilket är av stort värde. Tack alla
medlemmar för ert varma mottagande och de insatser som var och en gör för vårt ROTARY och för
samhället.

Första Guvernörsbesöket i Borås RK den 13 augusti, var en trevlig inledning.

Det 56:e klubbesöket blev en lika trevlig avslutning i Uddevalla-Byfjorden RK den 6 december

Den årliga Distriktskonferensen arrangerades detta år vid Högskolan Väst i Trollhättan. Ett stort tack till
Trollhättan RK som med stort engagemang såg till att allt fungerade perfekt, men också till
Rotaryfunktionärer från hela distriktet, samt inbjudna Rotaryföreläsare från bl.a. Danmark.
Nytt för året var eftermiddagens House of Friendship, där deltagarna kunde välja mellan att diskutera och få
information om allt vad distriktet har att erbjuda för ledare och medlemmar. I år medverkade också Rotaract,
Rotex och potentiella medlemmar till Rotary & Rotaract.

Distriktskonferensen avslutades med att Öckerösonen Christer Olsson entusiasmerade deltagarna genom en
inlevelsefull föredragning om Rotary – tillsammansprojektet. En mycket bra dag tillsammans med ca 200
Rotarymedlemmar. Tack till alla som bidrog till att allt blev så bra.
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Dess för innan har vi nytt för vårt distrikt 2360 och dess klubbar medverkan i Båtmässan i Göteborg,

den 1-9 februari 2020. Där första målet är att fler ska känna till Rotary d.v.s. marknadsföring av vilka vi
är och vad vi gör för gott för medlemmarna och för alla de som vi förbättrar livet för. Vårt svenska närverk
består av 22 000 Rotarymedlemmar och varje vecka erbjuds 550 föredrag.
Det andra målet är att värva fler nya medlemmar bland aktiva yrkespersoner.

Nya Ledarutbildningar
RLI - Ledarutbildning för Rotarymedlemmar
I början av november startades den första RLI-utbildningen i distriktet (Rotary Leadership Institute).
Densamma har visat sig vara av stort värde för deltagare och klubbar såsom en bra plattform för utveckling
av inkommande presidenter och funktionärer. Förutom ledarskap så utvecklas Rotarykunskapen, där alla
oavsett antal år i Rotary, finner ny och viktig information. Första kursen på tre avsnitt är en pilotkurs, då vi
vill att deltagarna ska vara extra noggranna i återkopplingen så att vi kan göra eventuella justeringar inför
kommande utbildningar. I första omgången deltar 18 Rotaryaner och utvärderingen efter första seminariet
var starkt positiv.

Ledarutbildning för Rotaract
I september startade den nyutvecklade utbildningen i hållbart ledarskap för studenter och yrkesverksamma
ungdomar som utvecklats med stöd från distriktet. Utbildningen har skapats genom samverkan mellan
Göteborgs City RK och Rotaract Poseidon och leds av Rotarymedlemmar.
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N Y I ROTARY
ONS 19 FEB

I nbjudan
N y i Rotar y
Rotar ykam r ater pr esidenter i klubbar i D 2360 !
Som du hört på mina klubbpresentationer har distriktsrådet beslutat att bjuda in våra nya
Rotarianer till en informationskväll.
Syftet är att ge våra nya kamrater en bredare Rotarygrund att stå på men också ett yrkesnätverk
bestående av nya Rotarianer från andra klubbar inom D2360. Informationen består av Rotaryana i
stort men också om klubbliv i ett mer allmänt perspektiv. Klubbarna är ju ganska olika i sättet att
bedriva verksamheten med alla rätt.
Välkom m en till vår infor m ationskväll den 19 febr uar i i Bor ås.
Målet med kvällen är att våra nya medlemmar skall känna en trygghet och säkerhet med just sin
Rotaryupplevelse.
Vi i projektgruppen för ”Ny i Rotary” önskar att ni anmäler de medlemmar som är nya i er
respektive klubb. Detta med ”ny” är en bedömning ni får göra, en ny medlem kan ha varit med i ett
eller några år men också kortare tid.
Onsdagen den 19 febr uar i klockan 18 .30 -21.0 0 på Quality H otel Gr and Bor ås,
H alleber gsplatsen 2 i Bor ås. U nder kvällen kom m er det att ser ver as m iddag inkl
kaffe. Kostnaden för m iddagen ingår i anm älningsavgiften. K lubbens kostnad, som
skall betalas i sam band m ed anm älan till bankgir o 76 0 -5199 , är 30 0 kr / per son. V år t
distr ikt subventioner ar r ester ande del av kostnaden för kvällen .
Anmälan sker per mail till ordf i medlemskapskommittén, Past president Leif Jonsson, Göteborg
Marieholm RK på leif.tommy.jonsson@telia.com
Välkom na m ed er a anm älningar så snar t som m öjligt dock senast 31 januar i 20 20 !

Jer r y Br attåsen D G D 2360 20 19-20 20
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Den 1 – 9 februari 2020 kommer vårt distrikt 2360 att närvara i en Rotaryprofilerad monter i bra läge under
mässans samtliga dagar.
Syftet med att Rotary Distrikt 2360 deltar på båtmässan är flera, det kanske viktigaste är att
Rotarymedlemmarna och klubbarna får en mötesplats att exponera sig och Rotary. Men också i dialog med
besökare sprida kunskap och bjuda in intressanta, potentiella personer till Rotaryklubbar.
Då båtmässan i Göteborg får besökare av såväl Rotarymedlemmar som ännu inte medlemmar, från när och
fjärran, finns möjligheter att utöka både yrkesnätverk och stärka kontakterna med personer du redan känner.
Vi kommer att informera övriga Svenska Rotarydistrikt och deras klubbar om programmet och att besöka
D2360s monter under mässdagarna.
Fakta om Båtmässan:
Mässan lockar ca 65 000 deltagare under de 9 dagarna.
Det är kvinnor, barn och män i alla åldrar som besöker mässan. Dessa är människor i farten sådana som vi
gärna ser som nya medlemmar i Rotary.
Vi får nu en unik chans att visa upp Rotary och prata med mässdeltagarna. Montern har en bra placering och
samtliga dagar är fullbokade av klubbarna i distriktet. Möjligtvis kan vi lägga till ytterligare en klubb men då
måste vi få in ett snabbt besked från er.
Det är f.n. fjorton Rotaryklubbar, IYFR (International Yachting Fellowship of Rotarians) och Rotary
Ungdom som kommer att finnas på plats.
Montern kommer att vara ca 8 x 2,5 meter och är placerad utanför Servicecentret i mässan. En bra placering
nära den uppbyggda ”Beach Club” (en stor scen) där vi kommer att ha föredrag på måndagen.
Tisdag, onsdag, torsdag och fredag kommer fördragen att vara på ”Stora scenen”. Många klubbar kommer
att flytta sina klubbmöten till mässan under den veckan.
Det kommer att finnas två bildmonitorer, en lång vepa, affischer samt bord och stolar i montern.
Budskapet som blir är helt nytt.
Under måndagen den 3 februari kommer Rotarys flaggor att vaja utanför mässan. En röd matta kommer att
ligga framme för oss Rotarianer. Det kommer att vara fritt inträde för Rotarianer samt en vän under
måndagen. Kravet är att vår Rotary-pin finns väl synligt på lämpligt klädesplagg.
Det kommer att erbjudas lunch mot betalning samt ett föredrag som handlar om ”Kan Göteborgs hamn
skyddas mot främmande makt”?
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För att åstadkomma en så attraktiv och intressant monter som det bara är möjligt vill vi framföra ett stort
TACK till de klubbar och medlemmar som bidrar med sin tid, kontakter och pengar. Men också att vi kan
göra detta ännu attraktivare genom ytterligare ekonomiska bidrag från fler klubbar och Rotaryanknutna
sponsorer. Vänligen använd distriktets bankgiro, se nedan.
Skriv ”Båtmässan 2020” så att vår distriktskattmästare Mikael Burman vet vart pengarna ska gå.

Tack på förhand för ert bidrag!
TILLSAMMANS gör vi detta till ett bra arrangemang för vårt distrikt.

Projektgruppen för Båtmässan: Från vänster: Stefan Petersson PP Göteborg-Frölunda, Anders Bergström
Göteborg City president, Lena Liljenhed Ekman Göteborg-City projektledare, Göran Petersson PP
Göteborg-Örgryte, Jerry Brattåsen DG, Alingsås-Nolhaga Foto: Hans-Olov Jönsson

BANKGIRO NR: 760 – 5199
The Rotary Foundation i Distrikt 2360.
Hans Johansson är ny ordförande i TRF-kommittén då nuvarande ordförande Henrik
Frössling har meddelat att han vill träda tillbaka och fokusera på övriga engagemang. Vi
tackar Henrik för väl genomfört ordförandeskap i TRF-kommitte´n.
Hans känner nog många av er då han var tidigare TRF-Ordförande. Det innebär att
ansökningar och förfrågningar om TRF-projekt ställs direkt till Ordförande i TRFkommittén Hans Johansson via e-mail hans.eb.johansson@telia.com eller telefon 0725285225. Välkommen Hans.

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV 6 2019-2020 – DISTRIKT 2360

6

Klubbutmaningen är halvvägs – tre PHF-erkännande
kommer att delas ut
Vid årsskiftet är innevarande Rotaryår halvvägs och då börjar andra halvleken av årets utmaning medlemsvärvningen. Flera klubbar antar utmaningen mycket seriöst och med engagemang fokuserar på att
intressera, göra rätt val och öka medlemsantalet.
Många är de Presidenter, styrelser och övriga medlemmar som livligt berättat om hur man tänker och arbetar
med att ta med sig vänner och kollegor som gäster till klubbmötena, personer som också är potentiella
medlemmar. En president berättade att de kom överens med föreläsarna att få skicka veckobrevet till dem.
Föreläsarna bjöds in gemensamt, halvårsvis till möte med presidenten och några mer där man informerade
mer om Rotary och diskuterade medlemskap, vilket brukad medföra några nya medlemmar. Vill du få fler
idéer så titta på Distriktets hemsida www.rotary2360.se under rubriken ”Support”, ”hur utvecklar vi våra
klubbar”.
Till min glädje har jag vid flera tillfällen fått medverka och hälsa nya medlemmar välkomna till Rotary.
Föresten när besökte du en annan klubb senast, om du inte gjort det så kan de starkt rekommenderas.
Intressanta presentationer och människor, kanske någon ny idé att ta med hem till klubben, till företaget eller
någon ny vän att utvecklas tillsammans med.
Kriterier för klubbutmaningen:
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.
Du gör skillnad, lycka till.

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.
•

PETS utbildningen för ledare och funktionärer inför Rotaryåret 2020-2021 genomförs genom
arrangemang av Landvetter – Råda Rotaryklubb den 7 mars 2020 i Hällsnäs hotell och konferens.
Läs mer om PETS i inbjudan efter mitt nyhetsbrev

•

Save the date - 27 maj 2020 - Distriktsgolf på Alfhems Kungsgård i Ale
Vem blir årets mästare i golf i Distrikt 2360
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God Jul och ett riktigt Gott Nytt År
Ett stort tack till alla medlemmar som bidragit till det
som vi tillsammans skapat under 2019.
Visst är Rotary en stark del av samhället.
Varma julhälsningar

Jerry Brattåsen
Distriktsguvernör 2019-2020
Distrikt 2360
jerry@brattasen.se
073 - 550 19 09
www.rotary2360.se
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REGISTER TODAY!
på
http://riconvention.org/en/honolulu/register

Du bör någon gång uppleva en Convention tillsammans med
tusentals rotarianer från alla delar av världen. Denna
Convention i Honolulu, Hawaii får du inte missa.
Klicka på länken ovan och anmäl dig, gärna före 15 december.
Efter detta datum höjs anmälningsavgiften.
Ni som anmält er eller ni som tänker anmäla er att åka till Convention kan
kontakta PDG Rosmarie Gäcke Herbst rosmarie.gh@gmail.com eller PDG
Hans Olov Jönsson hansolov.jnsson@telia.com för frågor inför Convention.
Rosmarie och Hans Olov tänker samla distriktets deltagare till en
informationskväll under våren. En gemensam middag i Honolulu planeras
också.
Rosmarie och Hans Olov

PETS 2020
7 MARS
INBJUDAN

YRKESNÄTVERKET
MED MERVÄRDE

(President Elect Training Seminar)

Tag chansen att som medlem få veta mer om

Tid: 08.30-16.30
Plats: Hällsnäs, Långenäs
435 35 Mölnlycke

Rotary och om styrelsearbetet i din klubb.
Obligatoriskt för inkommande presidenter

Program
08.30- 09.00 Registrering och fika
09.00-09.30 Presentation av Rotaryåret
09.30-12.00 Rotary som yrkesnätverk,
Rotarys mervärden och
Rotariana varvas med
”goda exempel”

För anmälan gå in på:
www.rotary2360.se
Senast 7/2 Anmälan är bindande.
Pris: 425 SEK
Bankgiro: 376-4578
Ange namn och klubb

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Rotary nationellt och
internationellt
14.00-16.00 Valfritt seminarium:
1. Presidenter
2. IT/sekreterare
3. Skattmästare
4. Projekt och bidrag
TRF och U- fonden
5. PR/kommunikation
Rotarys mervärden- hur
kommunicerar vi dem?
16.00-16.30 Gemensam avslutning

Värdklubb för distrikt 2360
2020-2021

Vi ser fram emot att träffa
just dig och lovar en
levande och givande dag.
Ulla-Britt Andreasson och
Landvetter Råda RK

Designed by Payman Miraghasi

Välkommen till PETS

