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Høsten gjør sitt inntog! 

Høstens vakreste eventyr for en Distriktsguvernør:  

Klubbesøkene har startet denne uken (uke 34) og så langt er seks klubber besøkt. Klubber av 

varierende størrelse og med varierende utfordringer. Som guvernør er det jo noe jeg skal 

bringe videre fra RI President Barry Rassin: Det er Medlems- og Klubbutvikling, 

Ungdomsarbeid, The Rotary Foundation og Polio+ som de viktigste sakene. I tillegg bruker 

jeg tid på Distriktskonferansen og om Hamburg Convention. Det siste jeg setter av tid til er å 

fokusere på Yrke og Etikk som er et viktig fundament i Rotary. 

6 klubber er besøkt – 46 «to go». Jeg gleder meg til positive opplevelser!  

Møteplanen min finner du her: Møteplan for besøk i klubbene 

 

Rotary Leadership Institute (RLI):  
Nedenfor finner du en oppdatert invitasjon til RLI. Nå haster det med påmelding om 

du vil ha med deltakere fra din klubb. Når dette skrives er det 12 påmeldte, hvorav vi 

har fem fra vårt distrikt. Det er begrenset med plasser så LØP OG KJØP. Dette er et 

dypdykk i kompetanse om Rotary som vil være nyttig for nye medlemmer og de som 

har vært medlem over tid. 

INVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE HØSTEN 2018 

Kjære alle klubber i distriktene D2260 og D2310. Høsten 2018 starter vi opp med Rotary Leadership 

Institute (RLI) for første gang i Norge. Vi viser til informasjonen som finnes i brosjyre som du kan laste 

ned her: Brosjyre RLI.  

Det første kurset blir gjennomført som en pilot felles for begge distriktene, og det er begrenset antall 

plasser.  

Klubbene bes nominere deltaker(e), deretter vil kursledelsen beslutte hvem som får plass denne 

gang. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Tidlig påmelding 

vil også gi plusspoeng. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb. Dette første 

kurset går over tre kursdager, som alle vil være i Rotary-huset i Ihleveien 6 på Kløfta. Vi har funnet at 

dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig.  

Kursdatoene er:  

Lørdag 29. september kl. 09-16  

Lørdag 20. oktober kl. 09-16  

Lørdag 10. november kl. 09-16.  

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, 

kan man komplettere manglende modul på senere kurs.  

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er 

estimert til kr 300 per deltaker per kursdag.  

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, DT i D2260: elsa.ny@online.no. Siste frist er 

1. september 2018. Faktura sendes klubben samtidig med bekreftelse av deltakelse, og skal være 

betalt før kursstart.  

RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb!  

Brosjyre og invitasjon til RLI 

 

http://d2310.rotary.no/no/guvernorbesok-i-klubbene%23.W3_MrtInaos
http://bit.ly/RLI_Norge
elsa.ny@online.no
http://d2260.rotary.no/file-manager/file/2017-2018%20Yvona%20Holbein/RLI/INVITASJON%20TIL%20RLI%20m%20brosjyre.pdf?context=mosdoc
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Rotarykalenderen  

Basic Education and Literacy Month er tema for september 2018. La oss koble det til RLI som 

vil gi god basiskunnskap og vel så det om Rotary! 

 

Årshjulet til Distrikt 2310 

For september er det mye planlagt. Vi starter 8. september med Presidentsamling på 

Klækken Hotell på Ringerike. Fra 12. – 16. september er det nordisk GETS (Governor Elect 

Training Seminar) i Vilnius for Baard og DGEene fra de øvrige nordiske distriktene. I tillegg er 

det Rotary Institute (åpent for alle) som er en god møteplass for rotarianere. I tillegg til dette 

er det seminarer for TRF, Polio+, Medlemsutvikling, Kommunikasjon og mere til.  Her finner 

du ut mer om denne viktige møteplassen: Gets & Institue i Vilnius.  

Til slutt, som også er nevnt over: 1. samling RLI er i huset til Kløfta RK 29. september. 

  

Christiania Rotaractklubb 

Førstkommende mandag (27. august) er det planlagt stiftelsesmøte for 

Christiania Rotaractklubb. Det skjer på Kuben VGS. Tor Steinsrud i Oslo 

Nord har vært en ivrig pådriver og fortjener honnør for sin innsats. Leo 

Stranger-Johannessen vil bli klubbens første president og han vil også møte i Distriktsrådet 

for å tale ungdommens sak. 

Det vil være en glede for meg å ta på guvernørkjedet på klubbens stiftelsesmøte.  

 

27. oktober er det tid for Distriktskonferansen 2018 

Høstens distriktskonferanse på Klækken Hotell er så godt som ferdig planlagt. Invitasjon 

sendes i løpet av noen dager, men du kan allerede nå gå inn på Distriktets hjemmeside 

under fanen Arrangementer, der finner du alt om konferansen. Årets tema er Fred – et viktig 

arbeidsområde for Rotary og vi kan love gode foredragsholdere, bare se her: 

 Amal Aden, norsk-somalisk forfatter og samfunnsdebattant 

 Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter 

 Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge 

 

Distriktshåndboken 2018/19 

Distrikts hjemmeside er nettopp ajourført. Vi anbefaler at du følger opp denne jevnlig. Her 

vil du finne nyttig informasjon. Trykker du her: Håndbok 2018/19 så finner du mye nyttig 

informasjon. 

 

 

https://www.vilnius-convention.lt/en/calendar_64/showContent/1726.html
http://d2310.rotary.no/no/hjem#.W3_yLdInaos
http://d2310.rotary.no/file-manager/file/Handbok%20v6%20-2018-2019%20(22.08.18).pdf?context=mosdoc
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Til slutt 

vil jeg ønske dere en god sommeravslutning. August er den siste sommermåned. Så 

fortsetter vi over i en høst som kan gi oss nye gode opplevelser i arbeid, i fritid og i Rotary. Er 

du ikke hjemme, anbefaler jeg gjerne et besøk i en Rotaryklubb der du er – om det er ved sjø 

eller fjell. 

Jeg gleder meg til nye fine dager  

Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 404 00 934 

eller svein@rnf.no. En ting til: Når du har lest alt sammen, vil du gi meg en liten hilsen på 

epost svein@rnf.no? Der kan det gjerne være en tilbakemelding posititiv som negativ eller 

bare at du har lest. Jeg skal telle antall og ikke registrere hvem som responderer. Det er jo 

interessant å vite om det er lesere. 

 

Rotaryhilsen fra  

Svein Eystein  

mailto:svein@rnf.no
mailto:svein@rnf.no

