Guvernörens månadsbrev nr 7 - 8
Rotaryåret 2019-2020
Rotaryvänner,
Välkomna till det nya decenniet som börjar med 2020 eller som säkert många
kommer att skriva och uttala detta år – tjugotjugo. Detta månadsbrev kommer i
mitten av januari för att få med den senaste informationen om BÅTMÄSSAN
vilket ytterligare är en ny Rotaryaktivitet av de för D2360 större slaget.
Halvårsrapporten på medlemsutvecklingen för distriktet och klubbarna kom också,
totalt visar de fortfarande negativt, men 22 % av distriktets klubbar har nettoökat
antalet medlemmar. Öckeröarna RK förtjänar en stor applåd med en
medlemsökning av 36 %. (12 medlemmar i nettoökning.) Mycket bra.

Innehåll i detta månadsbrev
•

Gästvecka i Rotaryklubbarna vecka 17 Nyhet

•

Rotary på båtmässan i Göteborg 1-9 februari (föranmälan till Rotarydagen)

•

Forfarande chansen till distriktsbidrag i Rotary foundation (deadline 31 januari)

•

Ny i Rotary den 19 februari i Borås (anmälan före 31 januari)

•

PETS den 7 mars i Hällsnäs, Mölnlycke (anmälan före 7 februari)

•

Rotary Ungdom (deadline för redovisning 29 februari)
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Gästvecka i Rotaryklubbarna – v 17 (20-26 april)
I tisdags hade vi möte i distriktsrådet där vi är 20 funktionärer, alla medlemmar i någon klubb och som alla i
Rotary, volontärer. Vi tittade framåt och diskuterade många intressanta uppslag och de vi vill tillsammans
med dig och din klubb är att skapa en Gästvecka v.17, den 20-26 april.
Då ska varje medlem ta med sig en gäst till klubbens ordinarie klubbmöte. Alla kubbar ska ha ett bra
program och god mat samt visa Rotary från vår bästa sida, d.v.s. vår vanliga sida. Innan ska vi göra PR och
satsa på medial uppmärksamhet.
Gästveckan är en ny satsning i distriktet och ett nytt sätt att skapa särskild uppmärksamhet på hemorten och
lägga grunden för ökad medlemsrekrytering. Vårt granndistrikt testade detta under hösten och det gav
mersmak. Det ser ut som att samtliga distrikt i SRS vill genomföra detta v 17, d.v.s. 550 klubbar med totalt
22000 medlemmar. Ska detta lyckas måste alla klubbmedlemmar ställa upp och ta med en gäst.
Det spelar ingen roll om du inte är yrkesverksam. Du kan bjuda dina vuxna barn, grannar, och bekanta eller
deras vuxna ungdomar etc. I denna grupp finns kommande medlemmar.
Missa inte att bjuda med lokaltidningen, lokaradion, poddredaktör, informatörer osv. Målet är att om vi
lyckas med detta så gör vi en gästvecka i halvåret.
Detta är ännu ett arrangemang som vi gör TILLSAMMANS och det beror på dig om vi lyckas.

Rotary på båtmässan den 1 – 9 februari 2020
Som du sett i tidigare månadsbrev satsar vi på att delta i årets BÅTMÄSSA i Svenska Mässan i Göteborg.
Vi vill göra något nytt men ändå synas och möta möjliga framtida medlemmar. Men vi vill också skapa en
plattform där Rotarymedlemmar kan mötas när man besöker båtmässan. De ger oss utsökta möjligheter att
marknadsföra Rotary, våra klubbar och berätta om alla möjligheter som vi tillsammans skapar för en bättre
värld.
I år har 15 Rotaryklubbar och organisationer delat upp dagarna mellan sig och skapar intressanta
lunchmöten med intressant program och föreläsare. De ger också olika teman för dagarna. Då detta är ett
enda stort tillsammansprojekt så hoppas vi att många Rotarymedlemmar och ännu inte medlemmar besöker
montern. Antingen inbokade på något pass eller bara kommer hit, gärna har med sig familjen eller möjliga
Rotarymedlemmar. Vi har egentligen ett absolut önskemål och de är att du har Rotarynålen på dig väl
synligt. För du är en del av Rotary som bär din nål med stolthet.
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Måndagen den 3 februari 2020 är det Rotarydagen på Båtmässan, de första du möter är Rotarys flaggor
utanför mässan. När du sedan kliver in genom huvudingången så går du på röda mattan fram till – Rotary
check-in disk. Där du blir registrerad och tillsammans med din gäst hänvisad vidare.
Viktigt att du anmält dig själv och din medföljande gäst i förväg på rotarybatmassan.2020@gmail.com ,
samt att du bär Rotarymärket väl synligt på ditt klädesplagg. Det är din entrébiljett denna dagen.
Mässan öppnar kl. 12.00 och lunchen börjar kl. 12.30 vid Beach Cluben nära Rotarys monter. På vanligt vis
finns lunch att köpa.
Kl 12.40 sjunger PDG Anna-Carin Dettner med kör in Rotary på Båtmässan, därefter - Välkommen till
Rotary – Lena Liljenhed Ekman följt av några väl valda ord från Guvernören – Jerry Brattåsen.
Kl 13.05-13.45 Rotaryföredrag – Hur kan Göteborg hamn skyddas från främmande makt?!
Därefter ses vi i montern eller besöker mässans andra aktiviteter.
Programmet under mässans samtliga dagar, 1 – 9 februari 2020.
Ansvarig klubb/org.
Lördag den 1 februari, öppet kl 10.00-18.00
Göteborg Örgryte RK
Göteborg Älvstranden RK

Dagens mässtema
Segling

Söndag den 2 februari, öppet kl 10.00-18.00
Göteborg Säve RK
Göteborg Angered RK

Sportfiske

Måndag den 3 februari, öppet kl 12.00-20.00
Göteborg Frölunda RK
Göteborg RK

Rotarydagen på båtmässan
Svenska kryssarklubben

Tisdag den 4 februari, öppet kl 12.00-20.00
Göteborg Lindholmen RK
Majorna Göteborg RK
Landvetter Råda RK
Kungälv (kl 18.00-20.00)

Paddling Kajaker
Friluftsfrämjande

Onsdag den 5 februari, öppet kl 12.00-20.00
Göteborg Öckerö RK

Miljö – hur mår havet

Föredrag från stora scenen – projekledare Per-Olof Samuelsson, Havsmiljösatsning, Sotenäs kommun
”Lokala åtgärder för fisk- och hummerbestånden, konstgjorda rev, spökfiskeprojektet och utsättning av
hummeryngel”
Torsdag den 6 februari, öppet kl 12.00-20.00
Lerum Aspen RK
IYFR (International Yachting Fraternity of Rotarians)

Segling i exotiska vatten

Fredag den 7 februari, öppet kl 12.00-20.00
Göteborg City RK
Göteborg Kungsporten RK

Klassiskt båtliv
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Lördag den 8 februari, öppet kl 10.00-18.00
Uddevalla Byfjorden RK

Dykning

Söndagen den 9 februari, öppet 10.00-18.00
Rotary Ungdom
Rotex
Rotaract

Ungdomens dag

För mer deltaljerat program www.batmassan.se
Vill du medverka i någon monter under dagarna så vänligen kontakta projektledare Lena Liljenhed Ekman,
lena.liljenhed@gmail.com alt 070 - 675 82 88 i förväg så får du vidare instruktioner.

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, AlingsåsNolhaga Foto: Hans-Olov Jönsson

Övriga Svenska Rotarydistrikt välkomnas till Båtmässan och Rotarys monter
The Rotary Foundation i Distrikt 2360.
Fortfarande finns chansen till Distriktsbidrag från Rotary Foundation 2019-20!
När ordinarie ansökningstid hade så få ansökningar kommit in att bara halva tillgängliga bidragsbeloppet
blev intecknat. Vi vill att D 2360 ska kunna ge maximalt tillbaka till klubbarna eftersom det ju var förväntan
hos de som en gång gav sin gåva till Årliga fonden.
Därför har ansökningstiden förlängts till 31 januari 2020!
Ett projekt som stöds med District Grant kan utföras var som helst i världen, d v s även i liten skala och i det
egna lokalsamhället. Bidragsgrundande krav är i korthet att projektet lever upp till Rotarys värderingar och
engagemang till samhällets fromma, att vi rotarianer medverkar i genomförandet och att klubben är
medfinansiär med minst 50 %. Klubbar får gärna samarbeta och externa samarbetspartner är välkomna.
Så, har du en projektidé i pipeline, tänk till om det inte är dags att ta tillfället i akt.
Tyvärr måste jag be om snabba puckar. Hör därför av er snarast möjligt, men senast under januari 2020.
Behövs mer tid för det formella pappersarbetet kan vi reda ut det tillsammans.
Genom Rotary Foundation gör vi skillnad!
Välkommen med din ansökan till:
Hans Johansson, ordförande i RF-kommittén
hans.eb.johansson@telia.com , 072 - 528 52 25
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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. K ostnaden 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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Rotary Ungdom i 2360
Under nästa vecka välkomnar vi ytterligare två utbytesstudenter. De kommer att bo i Göteborg respektive
Borås. Det betyder att vi i år kommer att ha 8 studenter på ettårsutbyte i vårt distrikt. Det finns totalt 52
studenter i hela Sverige.

Alla utbytesstudenter ska delta i en introduktionsvecka som innehåller svenska undervisning samt inblickar i
svenskt kulturliv bland annat. De studenter som är i distriktet idag var på introduktionsläger i Ädelfors och
de som anländer i januari kommer att åka till Sundsvall.

I slutet av augusti genomförde RI en utvärdering av ungdomsutbytet. Det allra mesta är bra men det finns
några saker som vi behöver förbättra:
•

Alla som är volontärer screenas ju redan idag men det är nödvändigt att vi ringer angivna referenser
samt att vi för logg över referenstagningarna. (dessa samtal görs nu och loggas)

•

Vi ska ta fram förslag på frågor att ställa i samband med referenstagningen (detta är klart).

•

Vi ska utarbeta en blankett för referenslogg (detta är klart)

•

Vi ska upprätta ett dokument som tydliggör vem som ska screena vilken volontär (detta är klart)

•

Alla klubbar som har utbytesstudenter ska utse två kontaktpersoner – en administrativ och en med en
kurativ/mentorsroll

•

Vi ska upprätta en ansvars-/rollfördelning mellan den administrativa och den kurativa
kontaktpersonen (detta är klart).

Ovanstående ska vara redovisat till RI senast den 29 februari.
Innan den 30 juni ska följande redovisas:
Att guvernören utsett en Youth Protection Officer
Att det finns en tydlig arkiveringsplan på klubb- och distriktsnivå för handlingar som rör utbytesstudenterna.
Eva Persson, Ordförande i RU-kommittén (Rotary Ungdom)
Eva-persson@telia.com
076 - 768 34 13
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Klubbutmaningen är halvvägs – tre PHF-erkännande
kommer att delas ut
Vid årsskiftet är innevarande Rotaryår halvvägs och då började 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”.
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!

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV 7 - 8 2019-2020 – DISTRIKT 2360

8

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.
•

Rotary med på Båtmässan 1-9 februari 2019

•

Ny i Rotary, 19 februari i Borås

•

PETS 7 mars i Hällsnäs, Landvetter

•

Gästvecka i Rotaryklubbarna v 17, 20 -26 april

•

Save the date - 27 maj 2020 - Distriktsgolf på Alfhems Kungsgård i Ale
Vem blir årets mästare i golf i Distrikt 2360

Varma hälsningar

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