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Rotary behöver dig!
Att vara medlem i en Rotaryklubb skall vara och är skoj. Att vara
med i flera klubbar ger mer glädje. Som ung rotarian efter mitt
president-år kom jag med i en distriktskommitté och fick möjligt
att se Rotary ur ett nytt perspektiv. En ny dimension utöver den
egna klubben. År senare blev jag tillfrågad att bli assisterande
guvernör, AG, i vårt distrikt. Tre år senare ansvarig för
ungdomsutbytet i distriktet och två år senare och sammanlagt i
fem år ordförande i Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte i Sverige.
I vårt distrikt har vi flera vakanser i kommittéer. Vi saknar
kommittéordföranden och vi saknar AG. Ta chansen du också och
lär känna Rotary ur ett nytt perspektiv. Få mer skoj och prova på
tjänandets ideal ”Service Above Self” utanför klubben. ”We are
People of Action” och vi kan alla ge tillbaka något till Rotary.
Själv startade jag som medlem i distriktets ungdomskommitté.
Där har vi idag vakanser. Vad kan vara roligare att arbeta med än
ungdomar – Rotarys enda framtid för överlevnad.
Eller anta utmaningen att bli AG. En AG är guvernörens förlängda arm mot klubbarna. AG:s roll kommer bli allt
viktigare då vi går in i ett nytt distrikt, 1 juli 2024. Guvernören kommer då inte på samma sätt som idag kunna nå
ut till klubbarna i ett mycket stort geografiskt område. Vad gör då en AG? En AG får ett mindre antal klubbar
tilldelade som denne besöker tre till fyra gånger per år. Man hjälper till via presidentsamråd samordna lokala
eller rentav gemensamma projekt. Man förmedlar nyheter från distriktet och Rotary International. Helt enkelt är
klubbarnas lokala stöd och länk mellan alla distriktfunktioner och klubben. Själv startade jag upp ett ”Rotary
business network” i östra Värmland. Nu skall vi starta upp satelitklubbar – Rotary Ung!
Utöver detta saknar vi en Webmaster, en Youth Protection Officer, en ansvarig för Medlemsfrågor, en ansvarig
för New generation Service exchange, en ansvarig för Distriktsutbildningar, en ansvarig för frågor kring
Mångfald, Jämlikhet och Inkludering, DEI.

Var inte blyg. Jag tror många av er skulle vilja göra lite extra för Rotary. Kontakta mig så kan jag förklara mer vad
de olika uppdragen går ut på, arbetsinsats mm. Jag hade inga problem att tjäna Rotary vid sidan av min familj
och arbete. Jag har alltid haft skoj i Rotary. Det kommer du också få!
Olof Frisk/distriktsguvernör

Polaris tips:

Rotary Foundation:

Du har väl skaffat ett konto i vårt nya
IT system Polaris! Prova på att ställa
dig på kalendersymbolen uppe till
höger så kan du inte bara se
kommande program i din egen klubb
utan du kan se alla andra klubbars
kommande program. Få inspiration!

Som medlem i Rotary förbinder vi oss
att stödja Rotary Foundation på olika
sätt. Ett sätt är att bli månadsgivare.
Vi har i vårt distrikt 100-klubben.
Själv gick jag med för ett år sedan.
Enklare kan det inte vara. Man
skänker varje månad 100 kr som dras
från ditt kreditkort till ett ändamål
efter ditt val. Exempelvis Årliga
fonden eller PolioPlus. Läs på
distriktets hemsida för utförlig
instruktion.

Nästa kvinnliga RI-President utsedd
Stephanie A. Urchick, of the Rotary
Club of McMurray, Pennsylvania,
USA, är nomineringskommitténs val
av Rotary International President för
2024-25. Här kan du läsa en första
intervju med Stephanie Stephanie
Urchick interview.

Dags att planera semester till Down Under!
Om du aldrig upplevt en Rotary convention
tidigare så har du en fantastisk möjlighet att slå
två flugor i en smäll. Registrera dig nu till
reducerat pris till nästa års convention i
Melbourne och passa samtidigt på att utforska
Australien. Målsättningen är att vi skall bli minst
10 st representerade från vårt distrikt.
Video Melbourne

Rotary Foundation har också sedan
något år tillbaka en egen hemsida på
svenska.
https://rotaryfoundation.se/. Här
finner du mycket matnyttigt och
också hur du gör för att bli
månadsgivare.

Rotary Norden, utkommer med sex nummer per år.
Sedan 2013 är det möjligt att läsa tidningen digitalt
genom att ladda ned tidningen eller som jag, läsa
den via en ”Rotary Norden” app där samtliga
nummer samlas. De flesta i Sverige har aktivt valt
bort tidningen i pappersformat. I Norge väljer man
att ta bort papperstidningen helt för att på sikt
kunna sänka kostnaderna för distribution och
produktion. Denna kostnadsreduktion uppstår först
då hela Norden gör likadant.
Frågan kommer diskuteras i distriktsrådet den 21
september och med en rekommendation till beslut
på distriktets årsmöte den 1 oktober.

