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Guvernörsbrev nr 1 
Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370 

Så är det då dags för mitt 

första månadsbrev som 

guvernör. Jag beklagar att 

det kommer sent - många 

undrar kanske om det 

numera är kvartalsbrev. Så 

är det inte och jag lovar 

bättring. 

Den största anledningen till 

att detta brev kommer sent 

är att jag just nu är inne i en 

intensiv period med många 

klubbesök. 

Samtliga mina företrädare har sagt att just klubbesöken är det 

roligaste inslaget i DG-ämbetet. Jag stämmer in i detta. I 

skrivande stund har jag genomfört 26 klubbesök och ser 

verkligen fram emot de 14 jag har kvar. När jag har genomfört 

dessa kommer jag verkligen att sakna klubbesöken. Jag kanske 

kommer ett varv till. Allt är inte bra i alla klubbar men det som 

är bra i alla klubbar är ambitionen. Ambitionen att göra 

någonting bra oavsett om det gäller medlemsutveckling, PR-

insatser, bidrag till Rotary Foundation, projekt, 

hemsidor, eller någonting annat. Dessutom blir jag 

väldigt väl emottagen i alla klubbar och för väldigt 

positiva samtal med såväl styrelser som medlemmar. 

Tack alla ni som ställer upp. Jag kan enbart hoppas 

på att ni får någonting tillbaka av mig också. 

Guvernörsbytet 
Ägde rum den 20/6 på Quality Hotel, Nacka. Min 

klubb Nacka RK var värd. Jag vill tacka alla som 

deltog för ett minnesvärt arrangemang. Det var 

många deltagare ifrån många klubbar och glädjande 

nog flera ”Rotarykompisar” på plats. Jag vill också 

tacka min företrädare, Paki Holvander, inte bara för 

hennes fina guvernörsår utan också för den stöttning 
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som jag har fått vilket innebär att jag kommer väl rustad till mitt 

guvernörsår. Mitt tack går också både till min klubb som visat 

sitt förtroende genom att nominera mig och till all 

Rotarykamrater som lyckönskat mig inför året. 

Rotaryåret 2016-17 
RI President under innevarande verksamhetsår är John F. Germ 

ifrån Chattanooga, Tennessee. John har ett långt förflutet inom 

Rotary och har i flera år ingått i RI:s styrelse. Han har, på ett 

mycket gripande sätt, berättat att anledningen till att han valt att 

engagera sig så i Rotary är att hans pappa var 

poliodrabbad. 

Johns motto är ”Rotary Serving Humanity” på 

svenska ”Rotary i mänsklighetens tjänst”. 

Förutom de sedvanliga mål som vi arbetar med för 

att utveckla verksamheten inom vårt distrikt så 

kommer jag att under året lägga ner mycket av min energi på PR 

och Information om Rotary. Vi har nu i många år talat om 

medlemsutveckling men jag tror inte att det kommer att hända 

”av sig självt”. För att bli framgångsrika inom detta område tror 

jag att vi alla måste börja tala om Rotary och vår fantastiska 

verksamhet. Ingen annan kommer att göra det åt oss och ingen 

kan heller göra det bättre än vi själva. 

Jag önskar att alla distriktets klubbar har en PR-ansvarig och 

helst en hel PR-kommitté. Dessutom önskar jag att alla 

medlemmar i distriktet har skaffat sig ett ”elevator speech”. Dvs. 

en kort och kärnfull information om Rotary som man snabbt kan 

ta till när någon frågar ”Vad är Rotary för något?” Om vi alla har 

en sådan presentation så är vi plötsligt 1 833 ”Rotarysäljare” i 

distriktet. 

Rotary i Almedalen 
Verksamhetsåret fick verkligen en 

rivstart i och med vårt 

engagemang under 

Almedalsveckan. Vi hade 

ett tält på Cramérgatan 

mitt i Almedalsområdet 

och arrangerade dessutom 

6 st. seminarier, under 

temat ”Yrkesmentorer i 

Rotary”, i Campusområdet. 
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Mer om detta längre ned i brevet. Vi bedömer att vi i tältet hade 

ca. 1 500 samtal där vi hade möjlighet att presentera Rotary för 

intresserade. Under seminarierna hade vi i genomsnitt 40 

besökare per seminarium. Genomsnittligt antal besökare på ett 

seminarium under Almedalsveckan är 6 personer. M a o, vi 

gjorde en mycket bra insats! 

Jag vill tacka Jan Thiele, Visby RK som var projektledare 

för Rotary i Almedalen 2016. Jan har gjort ett fantastiskt 

arbete både före, under och efter Almedalsveckan. 

Jag vill också tacka Anna-Carin Dettner, Göteborg-

Majorna RK för en verklig fin ansats i tältet, som hon 

bemannade från tidig morgon till sen kväll samtliga dagar. 

Mitt tack går naturligtvis också till alla andra Rotarianer inte 

minst distriktets medlemmar som genom sin insats gjorde 

Almedalsveckan så lyckad för vår del. Beslut har redan tagits om 

att fortsätta – det blir alltså Rotary i Almedalen även 2017. 

Rotarys Ungdomsutbyte 
För att fortsätta den verksamhet som pågått sedan 1974 behöver 

Rotarys Ungdomsutbyte fler sökande till programmen; 

ettårsutbyte, sommarutbyte och läger! Det behövs också fler 

sökande till 

Georgiastipendiet. 

Just nu är det hög 

tid att börja ansöka 

till ettårsutbytet 

läsåret 2017/2018. 

Om det finns 

intresse hos er och 

era medlemmar 

kommer vi som är 

funktionärer i 

Ungdomsutbytet 

gärna och 

informerar, antingen som en programpunkt på era lunchmöten 

eller i form av en särskild kvällsaktivitet. Information om 

utbytet: 

https://www.youtube.com/watch?v=955wbZTJ8_c 

http://www.rotarystudent.se/ 

https://www.youtube.com/watch?v=955wbZTJ8_c&feature=youtu.be
http://www.rotarystudent.se/
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Lagrådets möte i april 2016 
Möjligheterna till föryngring av medlemskadern plus en 

ökning av densamma gick som en röd tråd genom lagrådet. 

De viktigaste förslagen som antogs på klubbnivå gällde bl.a. 

 mötesfrekvens (minst två per månad) 

 närvaroregler (klubben kan behålla de gamla reglerna 

eller anta nya) 

 medlemskriterierna (blir flexibla och upp till klubben)  

 inträdesavgift (tas bort) 

 årsavgift till RI (ökas med fyra dollar per år under 2017-

19 för bl.a. IT) 

RI:s generalsekreterare John Hewko förklarade att förslagen är 

"evolutionary, not revolutionary". 

Detaljerad information finns under Council on Legislation 2016. 

Min bedömning är att lagrådets beslut innebär stora möjligheter 

att förbättra flexibiliteten i Rotary och att, på det sättet, attrahera 

nya medlemmar. Men det innebär också risker. Drivet till sin 

spets riskerar det att urholka såväl våra kärnvärden som vårt 

varumärke. Mitt råd är därför följande. Vi ska inte göra något 

förhastat utan var och en kan i lugn och ro fundera på och 

diskutera i klubbarna vad de nya reglerna innebär för just min 

klubb och på vilket sätt vi i vår klubb skulle vilja använda dem 

för att bli en ännu mer attraktiv klubb. 

Ambitionen ifrån Distriktsteamet är att senare under 

verksamhetsåret komma med en rekommendation till alla 

klubbar om hur man bäst ska kunna utnyttja de nya 

möjligheterna. 

Världspoliodagen den 24/10 
Nu närmar sig världspoliodagen den 24 oktober med stormsteg. 

Det är en bra och viktig 

möjlighet att lokalt genomföra 

någon aktivitet, antingen den 

24/10 eller annan lämplig dag i 

oktober, för att berätta om 

Rotarys polioprojekt och samla 

https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/policies-procedures/council-legislation
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in pengar till PolioPlus. Det är verkligen viktigt att vi inte tappar 

sugen nu när vi är så nära målet. Rotarys insats behövs för att 

slutföra detta humanitära projekt. 

Det finns mycket en klubb eller flera klubbar tillsammans kan 

göra tillsammans för att samla in pengar till PolioPlus den 24/10 

eller annan dag som passar bättre.  

 konsert 

 tipspromenad 

 golftävling 

 deltagande i lokal marknad/mässa/utställning 

 bössinsamling i köpcentrum 

 försäljning av poliokrokus 

 loppis 

 få företag att skänka en gåva 

 bjud in till en “PolioPlusmåltid” 

 eller något annat lukrativt 

Beachflagga Polio finns att köpa hos RS Gruppen i 

Göteborg: 

http://rotary.rsgruppen.se 

Poliofolder på svenska kan beställas på: 

medlemsservice@rotary.se 

Polio Video 
Ending polio in Pakistan: 

http://video.rotary.org/ufYN/on-the-ground-eradicating-polio-in-pakistan/ 

Agents of Polio Eradication: 

https://vimeo.com/163707403 

1-to-2: 

http://video.rotary.org/4bL/triple-dollars-global-giving/ 

The Rotary Foundation Centennial Video: 

http://video.rotary.org/mhDR 

http://rotary.rsgruppen.se/
mailto:medlemsservice@rotary.se
http://video.rotary.org/ufYN/on-the-ground-eradicating-polio-in-pakistan/
https://vimeo.com/163707403
http://video.rotary.org/4bL/triple-dollars-global-giving/
http://video.rotary.org/mhDR
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Rotary Yrkesmentorer 
Är en förening som arbetar med att förmedla/matcha mentorer 

till adepter/deltagare som önskar finna snabbare 

vägar till arbetsmarknaden eller önskar en bättre 

integration till det svenska samhället. Rotary kan 

genom föreningens uppbyggda dataregister 

erbjuda ideellt engagerade yrkesmentorer med 

rätt kunskap och kompetens, vilket oftast kan 

matcha rätt yrkes eller utbildningsbakgrund. 

Rotary står idag för en stor yrkesbredd med 

personer inom de flesta yrkesområden från såväl 

offentlig som privat sektor. 

Rotary Yrkesmentorer i Almedalen 2016 
Yrkesmentorerna inom Rotary har idag kommit att bli en mycket 

stark och seriös uppskattad partner i det civila samhället, där 

föreningen genom sitt ideella samhällsengagemang genomför 

olika mentorsprogram för olika målgrupper/projekt. Att vara 

mentor är ett intressant, givande och spännande arbete för 

mänskligheten och en ökad välfärd. Rotary är ett av världens 

största sociala yrkesnätverk som genom sitt engagemang och sin 

värdegrund skapar möjligheter för många att komma in, få 

kontakt på arbetsmarknaden, vägledning för studier eller för bl.a. 

nyanlända få en snabbare kontakt i det lokala och regionala så 

viktiga samhällsnätverk som finns. 

Idag kan vi notera uppemot 350 registrerade mentorer och 

ungefär lika många deltagare (adepter) i våra projekt. 

Yrkesmentorer i Rotary samverkar med Arbetsförmedlingen och 

landets Länsstyrelse – i Stockholm, Stockholms stad. Från dessa 

myndigheter kan man också erhålla bidrag för att driva en 

mentorverksamhet. Rotary har varit verksamt inom detta område 

i olika delar av landet framförallt i Göteborg, Norrköping-

Linköping och Uppsala. I och med att Stockholm Stad har tagit 

ett positivt beslut i frågan så har nu turen kommit till, i första 

hand, Stockholms-klubbarna i vårt distrikt. 

I distriktsteamet är DGN, Tommy Lekenmyr ansvarig för 

YMIR. Kontakta gärna Tommy om du vill ha mer 

information. 

http://rotarymentorer.se/wp-content/uploads/2015/02/13559203_10154464684027573_2142778950229054816_o.jpg
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Gymnasiemässan 20-22/10 
Som framgår av kalendariet nedan, arrangeras årets 

Gymnasiemässa i Älvsjö den 20-22/10. 

Du som är utbytesstudent, rebound, förälder eller känner till RU 

verksamheten kontakta gärna Göran Wendin, Stockholm-Söder 

RK, goran.wendin@hotmail.com för att göra en insats i montern. 

Kalendarium 

Datum Aktivitet 

4/10 Rotary DM i golf. Sista anmälningsdag: passerad 

6-9/10 Zone Institute & 

GETS (Governor Elect Training Seminar) 

15-16/10 Distriktskonferens. Sista anmälningsdag: nu 

20-22/10 Gymnasiemässan 

24/10 Poliodagen 

7/11 Seminarium om Rotarys Ungdomsutbyte 

12/11 Rotary Leadership Institute 

Sista anmälningsdag: 10/10 

År 2017: 

25/3 PETS (President Elect Training Seminar) 

10-14/6 Rotary Convention 

Ytterligare information om 

ovanstående evenemang finns på 

www.rotary.se/2370 och 

www.rotary.org. 

Nu kan det vara så att jag slagit 

inofficiellt rekord i längd på 

månadsbrev. Det var absolut inte min 

tanke. I fortsättningen lovar jag att 

återkomma – kortare och oftare  

Lars Olof  

 

”Rotary är en öppen social nätverksorganisation för kvinnor 
och män i alla yrkeskategorier världen över” 

 

mailto:goran.wendin@hotmail.com
http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.org/
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Guvernörsbrev nr 2 
Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370. 

Nu känns det att Rotaryåret är igång med full fart. Jag fortsätter 

mina klubbesök och just nu hunnit med 36 av distriktets 40 

klubbar. 

Men det är långt ifrån bara mina klubbesök som äger rum. 

Tvärtom och nedan följer information om en rad event både 

inom och utanför vårt distrikt. 

I mitt förra Guvernörsbrev så lovade jag att göra nästa brev 

kortare. Det förra omfattade 7 sidor, detta endast 5! 

Zone Institute & GETS 
Var detta år förlagt till Radisson Hotel 

Arlanda den 7–9/10 med D2350 som 

värd. Dessutom ingick ett besök vid 

Rotary Peace Center i Uppsala.  

Du finner all information ifrån eventet 

på distriktets hemsida under Distriktet 

och rubriken Nyhetsartiklar. 

Distriktskonferensen 
Ägde rum den 15–16/10 på Quality 

Hotel, Nacka. Under ledning av 

Jonas Hallberg, medlem i 

Stockholm-Humlegården RK, som 

var dagens moderator lotsades vi 

igenom en intensiv dag fylld med 

presentationer av olika projekt, övrig 

information, årsmöten och utdelning 

av inte mindre än 7 PHF:er.  

En nyhet för i år var att vi hade en 

speciell aktivitet för våra utbytesstudenter. De fick besöka Atlas 

Copcos ”demonstrationsgruva” i Nacka. 

 Hedersgäster var PRID och tidigare medlemmen i RI:s styrelse 

Ann-Britt Åsebol samt DG i D2350 Kristofer Erlandsson. 

http://www.rotary.se/2370
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Dagen avslutades med middag med underhållning och därefter 

dans. 

På söndagen gjordes en utflykt till Fisksätra där vi först besökte 

Fisksätra moské. Där fick vi lyssna till ett intressant samtal 

mellan Imamen i Fisksätra, Awad Olwan, och min klubbkamrat 

Biskop em. Bengt Wadensjö. 

Därefter åkte vi vidare till Muséet Hamn också det i Fisksätra. 

Före rundvandringen gjorde muséets initiativtagare LG Nilsson 

en intressant presentation av muséet. 

Dagen och därmed hela Distriktskonferensen avslutades med en 

lunch på Restaurang Saltsjö Pir i Fisksätra.  

Tack till alla, som genom sin medverkan, gjorde konferensen så 

bra som den blev. 

Bilder från dagen publicerades löpande på Facebook i gruppen 

Rotary Tjugotresjutti och dokumentation med de flesta 

presentationerna som PDF finns i ClubAdmin (inloggning) under 

MITT DISTRIKT / DOKUMENT och mappen 2016-2017 / 

Distriktskonferens. 

Rotary i Almedalen 
Just nu pågår arbetet för fullt med att planera för Rotarys 

deltagande i Almedalen 2017.  Vårt deltagande i 

Almedalen är en nationell angelägenhet men eftersom 

Almedalsveckan äger rum i vårt distrikt så är det vi som 

har initiativet. DGE Ingrid Sjöbäck är Ordf. i styrgruppen 

för Rotary i Almedalen 2017. Kontakta gärna Ingrid om 

du vill hjälpa till eller om du har synpunkter. 

Världspoliodagen den 24/10 
Uppmärksammades av många klubbar. Bl.a. var det flera klubbar 

som hade gjort om den 

pressinformation som sänts ut 

till en insändare och på det 

sättet lyckats få in information 

om vårt arbete med End Polio 

Now i lokalpress. Tack för ett 

väldigt bra PR-initiativ som vi säkert kan använda oss av även i 

andra sammanhang. 

https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/
http://www.rotary.se/ClubAdmin/login/
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Tävlingar 
Under Distriktskonferensen utlystes två tävlingar bland distriktets klubbar. 

En tävling utlystes av Distriktsordf. i TRF, Mats Bartling, för att celebrera 

The Rotary Foundation 100 år. Vinnare i den tävlingen är den klubb som, 

per capita, har samlat in mest pengar till årliga fonden.  Tävlingen pågår per 

omgående och avslutas den 2017-03-17. Prisutdelning sker i samband med 

PETS den 2017-03-25. 

Den andra tävlingen är densamma som vi hade förra 

verksamhetsåret, nämligen tävlingen om distriktets bästa 

hemsida. Även den påbörjas direkt och pågår t.o.m. den 30/5. 

Prisutdelning sker i samband med Guvernörsskiftet den 30/6. 

Priser i båda tävlingarna är en glasskulptur gjord av min 

Guvernörskollega i D2330, Mari Zidén.  

Gymnasiemässan 
Gymnasiemässan i Stockholm riktar sig till blivande 

gymnasister, deras föräldrar och lärare. Ett stort antal skolor och 

utbildningscenter ställer här ut och försöker locka elever till sin 

verksamhet. I år hölls mässan den 20–22 oktober och hade ca. 15 

000 besökare vilket var rekord.  

Vårt distrikt 2370 har 

tradition att här ha en 

fin monter för allmän 

information om 

Rotary men 

framförallt väcka 

intresse för vårt unika 

Ungdomsutbyte. 

Montern bemannas av 

ett antal Rotarianer 

och ett flertal 

utbytesstudenter som 

berättar om sina 

erfarenheter. I år hade 

vi kontakt med ca. 1 

500 elever, föräldrar 

och lärare varav 145 

lämnade en skriftlig intresseanmälan. Ett fantastiskt gensvar som 

vi nu måste följa upp och hantera.  

Ungdomsutbytet ger årligen ett stort antal ungdomar en 

fantastisk möjlighet att lära känna en annan kultur, ett annat 
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språk, få vänner över hela världen, utveckla sig själv och 

förhoppningsvis bli bra ambassadörer för Rotary och allt det 

Rotary står för. Viktigt att klubbarna engagerar sig i att finna 

lämpliga ungdomar att sända ut och att väl ta hand om de som 

kommer hit. 

I år registrerades totalt 149 intresseanmälningar ifrån ungdomar 

varav 77 från vårt eget distrikt. 

Ett stort tack till alla som deltog och gjorde denna stora 

Rotaryaktivitet möjlig. Särskilt tack till Stockholm söder 

Rotaryklubb och till Göran Wendin som såg till att montern både 

kom på plats och kom därifrån. 

Rotary Yrkesmentorer 
Beslut har tagits om att projektet 

startas 2017-01-01 och pågår i 15 

månader vidare att en 

projektledare, anställd av 

Stockholms stad, ska tillträda 

2016-12-01. 

Deltagande Rotarydistrikt ska utse 

en kommunikationsansvarig. 

Målsättningen är att ett första 

”matchningsmöte” ska genomföras 

i Januari 2017. Till detta första 

möte planeras 25 mentorer och 

lika många adepter inbjudas.  

Det är bra om distriktets klubbar nu genomför en inventering av 

potentiella mentorer så att vi kan leva upp till de förväntningar 

som, med rätta, ställs på oss i detta sammanhang. 

I distriktet är Tommy Lekenmyr DGN, Nynäshamn RK ansvarig 

för YMIR. Kontakta gärna Tommy om du vill ha mer 

information. 
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Kalendarium 

Datum Aktivitet 

7/11 Seminarium om Rotarys Ungdomsutbyte 

12/11 Rotary Leadership Institute – RLI - startar 

År 2017: 

31/1 Seminarium, Medlemsutveckling och PR 

25/3 PETS (President Elect Training Seminar) 

7-9/4 RYLA 

10-14/6 Rotary Convention 

Ytterligare information om ovanstående evenemang och fler 

därtill finns på www.rotary.se/2370 under KALENDER där man 

även anmäler sig direkt till vissa möten, samt på 

www.rotary.org. 

Får en Guvernör vara ledig? 
Jag har försökt att läsa mig till svaret 

på denna fråga i något av de många 

regelverk som vi har inom Rotary men 

jag har inte hittat något svar. Så jag har 

frågat mig själv och kommit fram till 

att det går bra åtminstone om det bara 

gäller en vecka. 

Så den 5 – 13/11 är jag i Portugal  

Lars Olof 

 

”Rotary är världens största yrkesnätverk med 
såväl socialt som humanitärt engagemang” 

 

http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.org/


 

Lars Olof Nilsson 

Guvernör 2016/17 
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Guvernörsbrev nr 3 
Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370, det lackar mot jul och 

många klubbar har haft lunch med luciatåg och annat trevligt. 

 

Luciatåget vid Stockholmsklubbarnas gemensamma lunch 

i det nyrenoverade Odd Fellow-huset vid Operan 

Läser Du guvernörsbrevet? 
Vid utskick av detta guvernörsbrev har vi försökt förbättra 

ytterligare för Dig som mottagare genom: 

● tydlig avsändare i guvernörens (mitt!) namn 

● begränsa storleken på mailet genom länk istället för bilaga 

● uppföljning av nedladdningar så vi ser andel som laddar ner 

● fler insatser för att inte utskicket skall fastna i skräpfilter 

Som vanligt följer vår webmaster också upp studsar och 

felmeddelanden vid utskick och försöker hjälpa till att rätta 

felande e-postadresser i medlemsregistret. 

Ge gärna feedback och förslag!  
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Nominering Distriktsguvernör 
Jag vill påminna om nomineringen till Distriktsguvernör 2019 – 

2020. Sista nomineringsdag är den 1 februari 2017. 

Nomineringarna skickas till Ordf. i nomineringskommittén, Paki 

Holvander: 

pakirotary@gmail.com 

Från ”en som vet” kan jag intyga att det är ett väldigt roligt 

uppdrag, berikande på väldigt många sätt och kedjan är inte alls 

så tung som den ser ut. 

Yrkesmentorer i Rotary – YMIR 
Projektet Yrkesmentorer i Rotary pågår med full kraft. Just nu 

ligger fokus väldigt mycket på klubbar inom Stockholms Stad. 

Anledningen är att Staden har beslutat att satsa c. 1 milj. sek på 

projektet samt att anställa en projektledare. 

Vår uppgift är att hitta lämpliga mentorer såväl i våra 

egna led som i bekantskapskretsen. Det är en fin merit 

för Rotary att vara med i detta sammanhang och det är 

också därför som det är väldigt viktigt att vi lyckas 

med vår uppgift. 

Projektledare är Tommy Lekenmyr, DGN från 

Nynäshamn RK. Om du vill anmäla dig som mentor 

eller har frågor kan du kontakta Tommy: 

tommy.lekenmyr@gmail.com 

Rotary i Almedalen 2017 
Tommy är flitig. Han leder även, som projektledare, vårt arbete 

med Rotarys medverkan under Almedalsveckan 2017. 

Vi planerar för ett tält på Cramérgatan samt tre seminarier i 

Universitetsbibliotekets lokaler. Jag vill be dig som har 

möjlighet att hjälpa till under Almedalsveckan och/eller har 

möjlighet att hyra ut rum till någon eller några Rotarykamrater 

under veckan att kontakta Tommy på mailadressen ovan. 

mailto:pakirotary@gmail.com
mailto:tommy.lekenmyr@gmail.com


  
 

Sid 3 av 7 

Diplom till duktiga klubbar 
Fyra av distriktets klubbar: 

 Huddinge-Botkyrka 

 Södertälje-Östra 

 Tyresö 

 Visby-Wisborg 

har fått ett erkännande och ett 

tack i form av ett diplom ifrån 

Rotary International för 

förtjänstfulla insatser i ”End Polio 

Now” kampanjen under 2015–

2016. 

Grattis och tack för era fina 

insatser! 

Medlemsutvecklingen 
Går tyvärr inte i riktigt rätt riktning. Från verksamhetsårets 

början har distriktet ”tappat” fyra medlemmar. En försiktigt 

positiv tolkning av siffran är att vi bromsat upp ”tappet” något 

jfr. föregående verksamhetsår. 

Tyvärr räcker inte det utan vi behöver vända utvecklingen. Jag 

vill därför be var och en av er att marknadsföra Rotary i ert 

närområde. Glöm inte bort ditt ”elevator-speech”. 

Se även seminarie 31:a januari: Medlemsrekrytering och PR! 

Inrapportering ny klubbledning 
Jag vill påminna alla inkommande Presidenter om att senast den 

31/12 ska era funktionärer, verksamhetsåret 2017–18, 

rapporteras in. 
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Rotary Global Rewards 
Är ett alldeles utmärkt koncept som 

innebär att vi, som 

Rotarymedlemmar, privat kan 

tillgodoräkna oss olika typer av 

rabatterbjudanden. 

Paki Holvander IPDG är nationellt 

ansvarig för Global Rewards och 

har dels ordnat två fina erbjudanden 

som finns på distriktswebben, så 

återkommer hon snart med fler 

erbjudanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Du följer väl distriktet på Facebook? 
Av distriktets 1 830 medlemmar är det 288 

(15,7%) som tryckt Gilla på Facebook-sidan. Här 

läggs några nyheter per vecka ut, från 

guvernörens besök, inbjudningar, spännande 

händelser, kommande möten och blänkare om 

nya artiklar på distriktswebben. Några av de 

senaste notiserna har illustrerat detta brev. 

Gilla sidan och häng med – så blir sidan en 

samlande informationskanal i distriktet med 

möjlighet att gilla inlägg och kommentera. 

Klicka på bilden! 

http://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti
http://rotary.se/2370
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Påminnelser Rotarys Ungdomsutbyte 
Vår ungdomsrepresentant Gunilla Marklund påminner om: 

Sommarläger 2017: Registreringsavgiften ska vara betald 

senast den 15 januari 2017 till Stiftelsen Rotarys 

Ungdomsutbyte. Se de olika lägren på länk 

 https://www.rotarystudent.se/information-lager/ 

 OBS: erbjudande om olika läger fylls på efterhand som 

arrangörerna lägger ut dem. Antalet platserna är begränsat. 

Först till kvarn gäller. 

Utreseinformation: Lördagen den 4 februari 2017 är det 

infoträff för utbytesstudenter 2017–2018. Även föräldrar 

och kontaktpersoner i de klubbar som är aktiva i 

ungdomsutbytet kallas.  

RYLA för tolfte året 
Distrikt 2350 och 2370 genomför våren 2017 för tolfte 

året i följd ledarskapsseminariet Rotary Young 

Leadership Award – RYLA. 

Målgruppen är framåt unga som redan är i någon ledarroll inom 

näringsliv, förvaltning eller organisation och som kan och vill 

utveckla sitt ledarskap.  

Seminariet genomförs som en unik tredagars utbildning 7-9 

april 2017 i Lövstabruk under ledning av Rolf Falkenberg, 

Rotary Stockholm-Djurgården med kursmaterialet 

Ledarskapsdiamanten®. 

Läs mer i artikeln på distriktswebben med anmälningssida! 

Distriktsdomän rotary2370.se 
Sedan tidigare har flera distrikt en egen domän som komplement till 

rotary.se och medlemssystemet ClubAdmin. Då det är så pass enkelt och 

billigt att registrera en domän och då det finns ett antal funktioner som inte 

(ännu) tillhandahålls centralt, beslutade distriktsteamet att registrera: 

rotary2370.se 

som just ett komplement. Detta guvernörsbrev hämtas exempelvis på en 

weblänk från denna domän, men går man till www.rotary2370.se kommer 

man vidare till vanliga distriktswebben på www.rotary.se/2370 - nu och 

framöver. 

https://www.rotarystudent.se/information-lager/
http://rotary.se/2370
http://rotary2370.se/
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Kalendarium 2017 

Datum Aktivitet 

30/1 Stockholm Västerled, distrikt 2350 har 

“Jazzfest på Nalen” 

31/1 Seminarium: Medlemsutveckling och PR 

4/3 “Elvis i våra hjärtan” 

Strängnäs Domkyrka 

11/3 “SWING IT – årets Jazzfest” 

Tallås aula, Katrineholm 

25/3 PETS (President Elect Training Seminar) 

7-9/4 RYLA (Rotary Young Leadership Award) 

10-14/6 Rotary Convention, Atlanta, USA 

Ytterligare information om 

ovanstående evenemang och fler 

därtill finns på www.rotary.se/2370 

under KALENDER där man även 

anmäler sig direkt till vissa möten, 

på Facebook samt på 

www.rotary.org för Convention. 

https://www.facebook.com/Nalen-Rotary-Jazzfest-922278201184373
http://rotarykatrineholm.se
https://www.facebook.com/Nalen-Rotary-Jazzfest-922278201184373
http://rotary.se/strangnas
http://rotarykatrineholm.se/
http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.org/
http://rotary.se/strangnas
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Klapptips 
Inför julen står vi inför dilemmat vad man skall ge i julklapp till 

de som redan verkar ha allt. Tänk då på möjligheterna att istället 

skicka en peng till TRF eller Rotary Doctors Sweden och ge ett 

gåvobevis. 

Eller köp biljetter till någon av de konserter som Rotary-klubbar 

runt om i distriktet arrangerar. Du såg några i kalendariet, mer 

om konserter och evenemang finns löpande i Facebook-gruppen 

och i artiklar på distriktswebben. 

Glöm inte att skicka in om evenemang i Din klubb! 

Till sist… 
Ja, det blev mycket information även i detta Guvernörsbrev, 

det är väl så i en aktiv organisation. Jag är inte klar ännu för 

det återstår naturligtvis för mig att tacka för det fina 

samarbetet under höstterminen samt att önska er alla 

och era närmaste en riktigt 

God Jul 
och ett 

Gott och Framgångsrikt Nytt År! 

 

Lars Olof  

 

 

”Rotary är ett nätverk som engagerar sig i 
samhällsutveckling såväl lokalt som internationellt” 

 



 

Lars Olof Nilsson 

Guvernör 2016/17 
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Guvernörsbrev nr 4 
Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370. 

God fortsättning på det nya året. Nu känns det som 

att vi är igång igen med full fart efter helgerna.  

Jag har nu, med visst vemod, avslutat mina 

klubbesök. Det startade i Visby RK den 22 augusti 

och avslutades i Katrineholm-Backa RK den 20 

januari. 

Tidigare Guvernörer, som jag har talat med, har alla 

sagt att just klubbesöken är det bästa med att vara 

Guvernör. Jag har alltid tänkt att det kan väl inte 

vara så roligt. Där hade jag fel, det är väldigt roligt 

att vara ute på klubbesök. Vad är det då som gör det 

så givande? För min del är det, utan tvekan, sättet 

som jag har blivit emottagen på. Alltid positivt och 

alltid av engagerade och trevliga styrelser och 

medlemmar i övrigt. Jag visste det förut men det har 

under mitt första halvår som Guvernör besannats 

ytterligare – möten med Rotarianer är trevliga 

möten. Med detta som bakgrund vill jag tacka Er 

alla såväl AG som styrelserepresentanter och 

medlemmar i övrigt som på ett så fantastiskt sätt har 

ställt upp under mina klubbesök.  

Det är inte alla klubbar i distriktet som har det helt 

problemfritt. Men det alla klubbar har är ett 

engagemang, en vilja, en tro och en plan för 

framtiden och det är värt mycket. Jag hoppas verkligen att vi i 

distriktsteamet ska kunna stötta Er på bästa sätt så att Ni når upp 

till era ambitioner. 

Mitt sista klubbesök filmades så hade Du inte 

möjlighet att delta när jag besökte Din klubb, 

se och hör mig här: 

https://youtu.be/4wqiaX6Styo 

eller sök på mitt namn i valfri YouTube-spelare. 

Skicka ett mail till web@rotary2370.se när Du sett klippet så 

registreras närvaro på Dig för e-möte  

https://youtu.be/4wqiaX6Styo
mailto:web@rotary2370.se
https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/
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Tävlingar 
Jag vill påminna om de två tävlingar som utlystes under 

Distriktskonferensen. 

En tävling utlystes av Distriktsordf. i TRF, Mats Bartling, för att 

celebrera The Rotary Foundation 100 år. Vinnare i den tävlingen 

är den klubb som, per capita, har samlat in mest pengar till årliga 

fonden. Tävlingen pågår per omgående och avslutas 2017-06-15. 

Prisutdelning sker i samband med Guvernörsskiftet 2017-06-30. 

Vänligen observera att tävlingsperioden är förlängd. 

Den andra tävlingen är densamma som vi hade förra 

verksamhetsåret, nämligen tävlingen om distriktets bästa 

hemsida. Även den påbörjas direkt och pågår t.o.m. 

2017-05-30 med prisutdelning vid Guvernörsskiftet. 

Priser i båda tävlingarna är en glasskulptur gjord av min 

Guvernörskollega i D2330, Mari Zidén. 

Rotary i Almedalen 
Arbetet med att planera vår medverkan i årets 

Almedalsvecka pågår under ledning av DGN 

Tommy Lekenmyr, Nynäshamn RK. Vårt tema för 

året kommer att vara ”Fred”. Vi kommer att, 

förutom att vi visar upp Rotary i vårt tält, arrangera 

flera seminarier där vi bl. a. kommer att visa upp 

Rotary Peace Center och Ungdomsutbytet. Du som 

har idéer, vill hjälpa till under veckan eller kanske 

t.o.m. har rum att hyra ut i, eller i närheten, av Visby 

hör gärna av dig till Tommy. 

Medlemsutveckling 
Om det gäller att hitta halmstrån att hålla sig i så har jag hittat 

ett. Totalt sett uppgick Rotarys medlemsantal till 1 222 174 den 

31/12 2016. Detta innebar en ökning av antalet medlemmar med 

13 268 under andra halvåret i fjol. I vårt eget distrikt sa hade vi 

ett medlemstapp på 77 st. under hela verksamhetsåret 2015-

2016. Under den första hälften av verksamhetsåret 2016-2017 

har vi ”bara” tappat 12 st. medlemmar. Detta innebär att vi är 

bäst av landets distrikt både procentuellt och i absoluta tal. Här 

har vi halmstrået. Låt oss hoppas att, vi inte bara har bromsat upp 

den negativa trenden, utan att vi också har förmågan att vända 

den! 
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Våra ungdomar 
Den 4 februari är det utreseinformation för våra Utbytesstudenter 

2017–2018. Just nu har vi 18 ungdomar men flera sena 

förfrågningar och anmälningar har kommit in. 

Flera klubbar är värd för 2–3 utbytesstudenter. Tyvärr måste 

vi säga nej till en del som är intresserade därför att klubbar 

saknar möjlighet vara värd för fler utbytesstudenter. Vi har 

också klubbar som vill ta emot utbytesstudenter men där 

saknar vi sökande. 

En fråga till de klubbar som inte tar emot utbytesstudenter – 

kan ni vara villiga att bidra med en mindre summa för att vi 

ska kunna erbjuda våra inbounds en skidresa till Vemdalen. 

Kontakta i så fall Gunilla Marklund, Oxelösund RK. 

Nästa omgång av RYLA är den 7–9/4. Info och 

anmälningsblanketter finns på distriktets hemsida. 

Kurt Belfrages Minnesfond 
Kurt Belfrage var eldsjälen och organisatören bakom den 

Svenska Rotaryrörelsen, från chartrandet av Sveriges första 

rotaryklubb 1926, Rotary Stockholm, till sin bortgång 1951. Kurt 

Belfrage utsågs till Rotary International Director 1932/33, 

utnämndes till Sveriges förste guvernör 1934 och återkom i 

denna funktion 1944. 

Att stödja ungdomars personliga utveckling samt verka för 

förståelse mellan människor i olika länder är två hjärtefrågor för 

rotarianer. Dessa båda syften förenas i Kurt Belfrages 

Minnesfond. 

Svenska ungdomar upp till 25 år kan ansöka om 

medel för att finansiera internationella studier eller 

praktik. Ansökan kan avse allt från sommarkurs och 

specialarbete i gymnasieskolan till terminsutbyte på 

högskolenivå. Ansökningsblankett finns på Rotarys 

hemsida. Ansökan skall vara Minnesfonden tillhanda 

senast den 28 februari 2017.  

Ansökan skickas till: 

Kurt Belfrages Minnesfond 

c/o Gunila Walfridsson 

Alsnögatan 42 

116 41 Stockholm 

http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.se/
http://www.rotary.se/
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Rotary Foundation – erkänd igen och igen 
Vi som är med i Rotary har all anledning att vara stolta över vår 

fantastiska organisation The Rotary Foundation. Det finns mycket att 

berätta om det. Här kommer två nyheter som visar att det inte bara är 

vi som tycker att vi är bra  

 TRF får ta emot ”Award for Outstanding Foundation”: 
Association of Fundraising Professionals har förärat Rotary 

Foundation sin årliga ”Award for Outstanding Foundation”. Priset 

delas ut till en organisation som visar ett filantropiskt 

engagemang och ledarskap genom att stödja och engagera sig i 

offentliga angelägenheter. Utmärkelsen presenterades den 15:e 

november och priset kommer att delas ut i början av 2017. Vill du 

läsa mer om organisationen så hittar du den på Facebook: 

https://www.facebook.com/AFPFan/ 

 Charity Navigator rankar TRF som nr 3: CNBC har rankat 

Rotary Foundation som nr 3 i sin årliga lista över Topp 10 

välgörenhetsorganisationer som förändrar världen 2016. Det är ett 

avancemang med två placeringar sedan förra året. 

 Listan innehåller några av de största och högst rankade 

välgörenhetsorganisationerna i världen. Rotary Foundation 

nominerades för att vi har 1,2 miljoner medlemmar som hjälps åt 

att ta itu med världens mest akuta humanitära utmaningar, bland 

annat projekt som fokuserar på förebyggande av sjukdomar, 

vatten och sanitet, och mödrars och barns hälsa. Utnämningen 

erkände också Rotarys roll i arbetet med att utrota polio. 

Kalendarium 

Datum Aktivitet 

28/1 Examen, RLI 

30/1 Jazzfest på Nalen 

31/1 Seminarium, Medlemsutveckling och PR 

4/2 Utreseinformation för Utbytesstudenter 

13/2 Seminarium i D2350 “Rotary 2.0 – på väg till ett 

aktivt yrkesnätverk.” 

4/3 “Elvis i våra hjärtan” 

Strängnäs Domkyrka 

11/3 “SWING IT – årets Jazzfest” 

Tallås aula, Rotary Katrineholm 

25/3 PETS (President Elect Training Seminar) 

https://www.facebook.com/AFPFan/
http://rotary.se/strangnas
http://rotarykatrineholm.se/
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7-9/4 RYLA 

10-14/6 Rotary Convention, Atlanta 

Ytterligare information om ovanstående evenemang finns på 

www.rotary.se/2370 och www.rotary.org. 

Rotary Internationals hemsida 
www.rotary.org har fräschats upp, gå gärna in och titta. Andra 

värdefulla sidor är: 

Klubbarnas hemsidor 
(lista finns på distriktets sida). 

www.rotary.se/”klubbnamn” 

Distrikt 2370 hemsida www.rotary.se/2370 

Rotarys svenska hemsida www.rotary.se 

RU – Ungdomsutbytets hemsida www.rotarystudent.se 

Uppsala Peace Centers hemsida www.peacecenter.se 

Läkarbankens hemsida www.rotarydoctors.se 

SRS Svensk Rotary Service hemsida www.rotary.se/srs 

U-fondens hemsida www.rotary.se/u-fonden 

Svenska Shelterbox-föreningens 
hemsida 

www.shelterboxsweden.org 

Polio Plus internationella sida www.endpolio.org 

Till sist… 
Kommen till sista sidans sista rader är 

jag mycket glad att Du varit med mig 

och läst ända hit  

Glöm inte att bidra med tips och 

material till distriktets FB-sida och 

kommande guvernörsbrev – jag är alltid 

tacksam för Din återkoppling! 

Lars Olof 

”Rotary är världens största yrkesnätverk 

med såväl socialt som humanitärt engagemang” 

http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.se/2370/district/clubs/
http://www.rotary.se/
http://www.rotary.se/
http://www.rotary.se/
http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.se/
http://www.rotary.se/
http://www.rotarystudent.se/
http://www.rotarystudent.se/
http://www.peacecenter.se/
http://www.peacecenter.se/
http://www.rotarydoctors.se/
http://www.rotarydoctors.se/
http://www.rotary.se/srs
http://www.rotary.se/srs
http://www.rotary.se/u-fonden
http://www.rotary.se/u-fonden
http://www.rotary.se/u-fonden
http://www.rotary.se/u-fonden
http://www.rotary.se/u-fonden
http://www.shelterboxsweden.org/
http://www.shelterboxsweden.org/
http://www.endpolio.org/
http://www.endpolio.org/
https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/
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Guvernörsbrev nr 5 
Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370. 

Jag kan inleda med att konstatera att detta Guvernörsbrev, 

kanske till glädje, är kortare än de föregående :-) 

Jag tänker, i första hand, att det ska handla om min hjärtefråga 

inom Rotary, nämligen vår förmåga, eller tyvärr kanske 

oförmåga, att informera om vår fina verksamhet.  

Min filosofi är enkel. Vi gör så väldigt mycket 

positivt både lokalt och ute i världen. Vi 

bidrar till ett lindra mänskligt lidande, vi 

utvecklar människor inte minst ungdomar och 

ger dem möjligheter och vi utvecklar oss 

själva. Så det finns väl egentligen all 

anledning att berätta om detta, inte för 

varandra utan för andra, de som ännu inte vet. 

Ett exempel är något som vi Rotarianer skall 

vara väldigt stolta över att vi har - Peace 

Centers for International Studies In Peace and 

Conflict. Vid sex universitet i världen finns 

Rotary Peace Centers - ett av dem i Uppsala. 

Varje år söker c:a 500 universitetsstuderande 

till något av de sex universiteten och bara 60 

antas! På toppen av det hela så har Rotary två 

gånger nominerats till Nobels fredspris! Så, 

förutom att utrota Polio så gör vi en stor insats 

för att skapa fred i världen. 

Visst är det fantastiskt att vara Rotarian! 

Sponsrat inlägg på Facebook 
Den bästa marknadsföringen för Rotary och våra aktiviteter är 

förstås när vi själva berättar för andra om vilka vi är och om alla 

bra saker vi gör och upplever i Rotary. Men det finns ju också 

andra sätt att göra det på. T.ex. så klickar vi även Gilla och Dela 

på inlägg i Rotary Tjugotresjutti så våra vänner på FB ser det. 

Men ibland räcker inte det för att nå ut till många, exempelvis 

för en konsert. Affischer på stan, utdelning av infoblad och 

annonser i tidningar har kanske fungerat tidigare, men räcker inte 

alla gånger. 

https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/
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Därför kan man nu också köpa exponering via Facebook. Man 

skapar ett attraktivt inlägg, med en bild eller filmklipp – dock 

skall det vara just foto och inte en massa text för då refuseras 

annonsen. Så väljer man målgrupp, urval på ålder, stad och 

intressen kan göras (och FB vet rätt mycket om sina 

besökare…). Och man väljer en budget och kan se hur många 

som kommer nås. 

När annonsen godkänts får man 

statistik på antal visningar, kostnad per 

visning, klick vidare med mer. Och får 

förhoppningsvis resultat både i form av 

fler deltagare och att Rotary syns mera. 

Videoklippet på 9 sekunder för Rotary 

Katrineholms jazz-konsert har som 

exempel nått över 6 000 personer i 

fyra städer för 14 öre per visning. 

Hör av Dig till web@rotary2370.se 

om Du undrar mer över marknads-

föring via FB för evenemang Din 

klubb arrangerar. 

Företagarträff, Elvis och Almedalen 
Det är också viktigt att vi syns i samhället vid andra aktiviteter 

som passar oss och vår verksamhet. Som exempel vill jag nämna 

att min egen klubb, Nacka RK, tillsammans med vår grannklubb 

Saltsjöbaden RK för några veckor sedan deltog i Nacka 

kommuns årliga företagarträff. Där fanns 150 utställare och stora 

möjligheter att synliggöra Rotary och att knyta kontakter med 

presumtiva klubbkamrater. 

Elvis-konserten i Strängnäs Domkyrka på lördag är slutsåld – där 

kommer Rotary också att synas. 

Och när det gäller att synliggöra Rotary så vill jag, än en gång, 

nämna att arbetet med planeringen av vårt deltagande i 

Almedalen 2017 pågår för fullt. Vårt tema i år kommer att vara 

Freds- och konflikthantering. Du som har idéer kring detta, vill 

hjälpa till eller kan erbjuda boende på Gotland under veckan hör 

gärna av Dig till vår projektledare Tommy Lekenmyr, 

Nynäshamn RK: tommy.lekenmyr@gmail.com. 

Men det behöver inte vara Almedalsvecka för att man ska kunna 

synliggöra Rotary, det kan göras mycket enklare än så. Ett 

exempel kan vara att etablera ett samarbete med ”Håll Sverige 

http://rotarykatrineholm.se/
http://rotarykatrineholm.se/
mailto:web@rotary2370.se
mailto:tommy.lekenmyr@gmail.com


  
 

Sid 3 av 4 

Rent”. Synliggör Rotary genom att ta på de gula Rotaryvästarna 

och gör en insats för den lokala miljön genom att plocka skräp. 

Mer information finns på 

http://www.hsr.se/vi-haller-rent/ordna-en-skrapplockaraktivitet 

Spännande saker på gång 

Vi kommer, tillsammans med vårt granndistrikt 

2350, att medverka vid Round Table och Ladies 

Circle’s Distriktsmöte den 18 mars. Syftet är att 

informera om vår verksamhet och skapa intresse 

för de medlemmar som faller för RT och LC:s 

”åldersstreck” – 40 resp. 45 år – att komma till oss. 

Initiativet till detta kommer ifrån Jan Pons i 

Stockholm-Söder RK som är medlem i både RT 

och Rotary. Tack för det Jan, det ska bli spännande 

att se hur det går. 

Vi fortsätter det påbörjade samarbetet med Non-

Violence Project och Stockholms Stad med syfte att ha en stor 

manifestation för The Rotary Foundation under Stockholms 

Stads kulturvecka på sensommaren. 

Anmälda till PETS den 25:e mars 
Inkommande presidenter och sekreterare har utbildning i 

Stockholm City lördag den 25:e mars. Sista anmälan 

var egentligen den 20 februari, men några klubbar 

saknar fortfarande anmälda deltagare. Tyvärr 

måste jag ta fram piskan genom att meddela att 

PETS är obligatoriskt för inkommande 

Presidenter. 

Man behöver nödvändigtvis inte vara med på 

PETS i sitt eget distrikt. Om man har förhinder att gå sitt eget 

distrikts PETS kan man delta på PETS i ett annat distrikt. Vårt 

granndistrikt, 2350, har sin PETS den 18:e mars. 

Våra tävlingar 
Distriktet har två tävlingar för klubbarna, som löper under 

verksamhetsåret. Den ena är, som förra året men med en del nya 

kriterier, tävlingen om distriktets bästa hemsida. Den andra, som 

vi har med anledning av att The Rotary Foundation fyller 100 år, 

vinner den klubb som, per capita, har satt in störst bidrag till 

årliga fonden. Priset i båda tävlingarna är en fin glas-skål som 

http://www.hsr.se/vi-haller-rent/ordna-en-skrapplockaraktivitet
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gjorts av min guvernörskollega Mari Zidén som är glaskonstnär 

när hon inte ”guvernörar”. 

Kalendarium 

Datum Aktivitet 

4/3 “Elvis i våra hjärtan” 

Strängnäs Domkyrka 

11/3 “SWING IT – årets Jazzfest” 

Tallåsskolans aula, Rotary Katrineholm 

24/3 Besök Skottvångs Grufva med 

Rotary Strängnäs Bisp. Thomas 

25/3 PETS (President Elect Training Seminar) 

7-9/4 RYLA (Rotary Young Leadership Awards) 

10-14/6 Rotary Convention, Atlanta 

Ytterligare information om ovanstående evenemang finns på 

www.rotary.se/2370 och www.rotary.org. 

Slutkläm 
Och nu är det slut – på guvernörsbrevet 

– tack för att Du läste och jag hoppas vi 

ses där ute, bland Rotarianer och de 

som ännu inte är med  

Som alltid uppskattar jag både syn-

punkter och återkoppling samt Dina 

bidrag i text och bild till distriktets 

webb och FB! 

Lars Olof 

 

”Rotary är ett yrkesnätverk som gör gott – lokalt och globalt!” 
 

http://rotary.se/strangnas
http://rotarykatrineholm.se/
http://www.rotary.se/strangnas-bisp-thomas/home/
http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.org/


 

Lars Olof Nilsson 

Guvernör 2016/17 
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Guvernörsbrev nr 6 
Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370. 

Det närmar sig redan påsk, snön smälter och det är vår! Själv har 

jag redan avnjutit den tidiga våren på golfbanan  

Språkspalten 
Till påsk firar vi med gult och den gula påskliljan slår ut i våra 

rabatter. Visste Du att den heter ”Daffodil” på engelska? Och 

pingstliljan som brukar komma något senare, heter ”white 

and yellow daffodil”. Båda finns med i påskbrevet. 

Våra tävlingar 
Som bekant har vi två tävlingar i distriktet, vilka båda 

ska vara avgjorda innan Guvernörsskiftet den 20 juni då 

prisutdelning ska äga rum. Den ena tävlingen har vi för att 

uppmärksamma Rotary Foundation 100 år och vinns av den 

klubb som, per capita, har gjort störst insättning till årliga 

fonden under verksamhetsåret. Den andra tävlingen vinns av den 

klubb som, enligt tävlingsjuryn, har den bästa hemsidan.  

Samtidigt på Facebook 
Antal medlemmar som gillar Distrikt 

Tjugotresjutti på Facebook är uppe i 324 st 

(från 288 i december). Där finns löpande 

bilder och korta klipp från olika aktiviteter, 

tips på möten att gästa och läsvärda artiklar. 

Häng med och visa vad Rotary faktiskt är! 

https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/ 

https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/
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PETS-dagen uppskattad 
Distriktets inkommande presidenter och sekreterare hade lördag 

den 25:e mars en heldag på Citykonferensen i Stockholm, med 

utbildning, coachning och nätverkande inför det kommande 

Rotary-året. Nära 100 Rotarianer samlade i ”rymdsalen”! 

Som varandes guvernör inledde jag mötet och lämnade över till 

inkommande Ingrid Sjöbeck som efterträder mig i sommar. 

Man kan tycka att detta ständiga byte av ledning i vår 

organisation skulle orsaka anarki och oreda, men så är inte fallet. 

Tvärtom samarbetar jag med både tidigare guvernörer varav flera 

ingår i distriktsteamet samt inkommande och nominerad 

guvernör. 

Min företrädare (PDG), jag (DG), min efterträdare 

(DGE) samt nominerad guvernör (DGN) har 

dessutom regelbundna möten i det vi kallar 

”Guvernörskedjan” eller ”De fyras gäng”, allt 

för en smidig överlämning och kontinuitet. 

Dock inte utan variation och utveckling  
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Vi finns, därför syns vi 
Det är jätteroligt att konstatera att så många 

uppmärksammade aktiviteter äger rum bland klubbar i 

distriktet.  

Rotary Stockholm-Fryshuset har haft en ”Köp en till”-

aktivitet vid ICA Sjöstaden i Stockholm och en dags 

arbete gav hela 7 kundvagnar 

med varor som genom 

Frälsningsarméns 

försorg kommer att gå 

till ensamstående mödrar med små barn. 

Klubbarna i Strängnäs och Mariefred har 

arrangerat en mycket välbesökt Elvis-

konsert i Strängnäs Domkyrka. Kyrkan 

var fylld till sista plats och konserten gav 

ett överskott på 120 000:- av vilket 

merparten går till Rotary Doctors. 

Rotary Katrineholm har haft sin traditionella och mycket uppskattade 

jazzkonsert med världsartister på scen. Många Rotarianer från 2370 i 

publiken – mest långväga var Gösta Lyttkens från Rotary Visby-

Silverhättan. Publiken uppgick till 550 personer, med såväl kommun-

styrelsens ordf. som lokalpress på plats. Behållningen finansierar platser på 

Stadium Sports Camp för lokala ungdomar som annars inte skulle kunnat 

åka. Så här långt har klubben skickat 155 ungdomar, varav hälften med 

utländsk bakgrund, på en veckas sportläger till ett värde av 387 500:-. 

Förutom stora summor till välgörande ändamål ger detta Rotary en 

fantastisk fin PR genom ett flertal artiklar i lokalpress. 

http://www.rotary.se/stockholm-fryshuset/home/
http://www.rotary.se/strangnas/home/
http://www.rotary.se/mariefred/home/
http://rotarykatrineholm.se/swingit-jazzfesten-med-varldsartister-en-succe/
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Mer på gång: Gå för Rotary! 
För att uppmärksamma Rotary Foundations 100 årsjubileum 

anordnar klubbarna Stockholm-Älvsjö och E-Club of 

Riddarfjärden en familjeaktivitet i Älvsjöskogen den 20 maj. 

Kom och gå för Rotary, mellan kl. 10-15 är Rotary på plats. 

Mer info kommer på klubbarnas hemsidor. 

Notera att det är en familjeaktivitet. Jag hoppas 

se många Rotaryfamiljer från hela distriktet i Älvsjöskogen. 

Medlemsbild i ClubAdmin 
Vår ihärdige webansvarige Erik har mailat alla i distriktet som 

saknar bild i medlemsregistret och peppat för att ”synas 

mer” genom att lägga in bild. Andelen medlemmar med 

bild har ökat flera procent på några dagar och är nu uppåt 

65%. Kolla in i ClubAdmin att Du har bild – eller 

uppdatera med en ny fräsch!
1
 

För assistans, hör först med klubbens registeransvarige  

Shelterbox på plats i Colombia 
Via nedanstående länkar finns information om det allvarliga läget i 

Colombia och Shelterbox insats där samt ett kommande nordiskt 

Shelterbox-seminarium på Venngarn: 

Läget är allvarligt i Colombia | Shelterbox seminarie i september 

Medlemsrekrytering 
Efter ett initiativ från Jan Pons, Rotary 

Stockholm-Söder hade jag, tillsammans med 

PDG D2350 Margaretha Hölcke och Billy 

Jernberg från Rotary E-Club of Riddarfjärden, 

förmånen att få delta och informera om Rotary i 

samband med Round Tables och Ladies Circles 

distriktsmöte i mars.  

Deras geografiska distriktsgränser är inte 

samma som våra utan det var deras medlemmar 

från Stockholm, Uppland och Gotland som deltog. Deras regelverk gör att 

de inte längre får vara medlemmar efter fyllda 40 för herrar och 45 år för 

                                              
1
 Det är naturligtvis inget krav att ha bild i medlemsregistret, men trevligt för andra att kunna se vem man 

kommunicerar med. Bilden visas bara för andra inloggade Rotary-medlemmar och på funktionärer i liten 

storlek på klubbens respektive distriktets publika webbsida. 

http://www.rotary.se/stockholm-alvsjo/
http://www.riddarfjarden.org/
http://www.riddarfjarden.org/
http://shelterboxsweden.org/laget-ar-allvarligt-i-colombia-shelterbox-har-materiel-i-landet/
http://shelterboxsweden.org/utbildning/
http://www.rotary.se/stockholm-soder/home/
http://www.riddarfjarden.org/
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damer. De är en gång i tiden ”sprungna” ur Rotary och delar våra 

värderingar samt är uppriktigt imponerade av vårt välgörenhetsarbete. Kort 

sagt –vi kan inte hitta bättre rekryteringsunderlag! Tag gärna kontakt med 

lokala RT- och LC-klubbar och inled ett samarbete. 

Kalendarium 

Datum Aktivitet 

6/4 Distriktsteamsmöte i Södertälje 

7-9/4 RYLA (Rotary Young Leadership Awards) 

25/4 kl 18 “Turkiet – vadan och varthän?” – ambassadör 

Lars Wahlund, Rotary Katrineholm Intercity 

10/5 kl 18 Uppstartsmöte Rotary Yrkesmentorer, 

Stockholm 

18/5 Distriktsteammöte 

20/5 kl 10-15 “Gå för Rotary” – familjeaktivitet i 

Älvsjöskogen, se artikel ovan. 

10-14/6 Rotary Convention, Atlanta 

20/6 Guvernörsskifte, Quality Hotel Nacka 

Ytterligare information om ovanstående evenemang finns på 

www.rotary.se/2370 och www.rotary.org. 

Sist men inte minst: Glad Påsk! 
 

 

 

 

 

 

 

Lars Olof 

 

”Rotary – världens största professionella nätverk som gör gott!” 
 

http://rotarykatrineholm.se/events/111/ambassador-i-turkiet-lars-wahlund/
http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.org/


 

Lars Olof Nilsson 

Guvernör 2016/17 
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Guvernörsbrev nr 7 
Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370, 

nu känns det som guvernörsåret tyvärr börjar gå mot sitt slut då 

SRS styrelse har sitt sista möte för verksamhetsåret fredag den 

12:e maj och om någon dryg vecka samlas årets distriktsteam för 

sitt sista möte. 

Men ännu återstår många aktiviteter och för mig, kanske, 

guvernörsårets höjdpunkt – Rotary Convention i Atlanta. Detta 

år utlovas något alldeles extra med tanke på firandet av Rotary 

Foundation 100 år. I dagsläget är drygt 42 000 Rotary-

medlemmar från 176 länder anmälda. 

Du som har missat att anmäla Dig kan ändå ”åka med” då vår 

distriktswebmaster Erik deltar och kommer försöka lägga upp 

några minuters filmklipp varje dag under resan. Håll utkik på 

distriktets webbsida, Facebook och i Din epostlåda den 10 - 

14 juni. 

Jag har lovat RI-Presidenten John Germ att vårt distrikt 

ska vara representerat med minst 5 personer – och kan 

stolt konstatera att vi blir hela 10 deltagare från distriktet 

som åker till Atlanta! 

Lovar även att återkomma med ett referat från Convention i mitt 

nästa Guvernörsbrev. 

Gå för Rotary 
Man behöver inte åka till Atlanta för 

att fira Rotary Foundation 100 år. Det 

går alldeles utmärkt att göra det på 

hemmaplan också. Rotary Stockholm 

Älvsjö och E-club of Riddarfjärden 

bjuder in till aktiviteten ”Gå för 

Rotary” i Älvsjöskogen, lördag den 

20:e maj kl. 10 – 15. Samling vid 

Älvsjö Gamla IP. 

Det blir en riktig familjedag så ta med familjen, släkten, grannar, 

vänner och bekanta och kom dit för att grilla korv, fika, gå 

tipspromenad och få ytterligare information om Rotary och The 

Rotary Foundation. Du som inte har möjlighet att komma dit har 
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ändå möjlighet att bidra till dagens insamling för Rotary 

Foundation genom att Swish:a pengar till 123 206 0168.  

Mer information om aktiviteten finns på: 

https://rotary.se/stockholm-alvsjo 

https://rotary.se/e-club-riddarfjarden 

Vi ses den 20:e maj i Älvsjöskogen! 

 

Rotary i Almedalen 
Numer är det väl bekant för de flesta att vi även i år kommer att 

finnas i Almedalen. Årets tema är fred och vi kommer att visa 

upp Rotary Peace Center, Rotary Ungdomsutbyte och Rotary 

Yrkesmentorer. Hela projektet drivs av vårt distrikt med Tommy 

Lekenmyr, Rotary Nynäshamn i spetsen men glädjande nog står 

nu alla landets 10 distrikt ekonomiskt bakom projektet. 

Vi har nu dessutom beslutat att Rotary Almedalen också kommer 

att uppmärksamma Rotary Foundation och därmed kommer 

Rotary Almedalen att vara det nationella firandet av jubileet. 

Rotary Peace Center 
I lördags hade jag förmånen att få vara 

med på Rotary Peace Centers annual 

seminar i Uppsala. Fredscentret i Uppsala 

är ett av sex Rotary Peace Centers som 

finns, knutna till universitet, över hela 

världen. RPC erbjuder en Masterutbildning 

för s.k. Peacefellows som efter fullgjord 

utbildning kommer att arbeta med 

fredsarbete någonstans i världen. 

Under det årliga seminariet så berättar delar av 

avgångsklassen om de fredsstudier inom varierande 

områden so man har genomfört under utbildningen. 

Hade jag varit Gunde Svan så hade jag sagt att ”jag 

https://rotary.se/stockholm-alvsjo
https://rotary.se/e-club-riddarfjarden
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får ståpäls”, nu nöjer jag mig med att säga att jag än en gång 

blivit både rörd och stolt över allt det fina som vi inom Rotary 

tillför världen. 

Vi får aldrig glömma bort att berätta för omvärlden om allt det vi gör. 

Rotary Voices 
Ett sätt att berätta är att skriva din “Rotary story”.  

På vår blog Rotary Voices, kan du berätta vilken 

betydelse Rotary har i ditt liv. Skriv några rader 

och skicka dem till 

blog@rotary.org 

och inspirera andra att bli en del av det 

humanitära arbete Rotary utför över hela världen. 

Se även: 

https://blog.rotary.org 

Global Grant – Rotary Södertälje 
Skolan Laissez l´Afrique Vivre i staden Bukavu östra RD Kongo 

förses genom Rotary Södertälje och medfinansiering genom ett 

RI Global Grant med en modern maskinpark för snickeriarbeten. 

Projektet undsätter barnsoldater och gatubarn som istället får 

yrkesutbildning som ger försörjning – ca 75% av eleverna har 

hittills blivit självförsörjande. 

Nyligen besökte Gudrun Engström, sjuksköterska och Meggi C. 

Bergström, läkare från Södertälje Inner Wheel Bukavu för att se 

skolan inför leverans av nya maskiner och knyta kontakt med 

Rotary Bukavu Mwangaza. 

Med sig hade de även 4 st solvattendunkar 

för att visa vattenrening, vilket drivits som ett 

större projekt av Rotary Mwangaza. 

I maj-juni kommer en ledare från skolan på 

besök till Södertälje och man har även ett 

samarbete med Rotary-klubbar i Örebro för 

samtransport av materiel. 

Se mer om detta lyckade projekt på: 

http://www.lavrdc.org 

http://www.solvatten.org 

https://rotary.se/sodertalje 

mailto:blog@rotary.org
https://blog.rotary.org/
http://www.lavrdc.org/
http://www.solvatten.org/
https://rotary.se/sodertalje
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SRS Vårmöte 
Äger som sagt rum fredag den 12:a maj och samlar SRS 

styrelse med 10 guvernörer samt delar av den 

inkommande styrelsen på Arlanda. 

Vi kommer att redovisa vad vi har gjort under vårt år och 

förhoppningsvis kommer den nya styrelsen att ta vid och 

driva frågorna och arbetet vidare. Jag återkommer med 

en redogörelse i nästa guvernörsbrev. 

Hjälp med Rotary-loggor 
Varje dokument, dagordning, brev och liknande 

inom vår fina organisation förtjänar minst ett 

Rotary-märke och kanske årets tema-logo. För att 

göra det lite enklare för Dig att fixa det har vi 

sammanställt ett dokument med både Rotary-

hjulet, Rotary-loggan och tema-loggorna både 

som vektor-bilder och pixel-bilder i olika storlekar. 

Logga in i ClubAdmin, klicka på MITT DISTRIKT, så 

DOKUMENT och mappen ”Logotyper och mallar” och 

börja med dokumentet ”Grafik för Rotary.docx” så finns 

vad Du behöver där – och mer kommer, berätta gärna vad 

Du saknar i kommentar på FB-inlägg om Logotyper :-) 

Medlemsutveckling 
Precis som jag skriver detta så kommer de senaste medlems-

siffrorna, per 30:e april från Rotary International. 

Rotary har under innevarande 

verksamhetsår fått 30 022 nya medlemmar 

och vi är nu 1 237 928 medlemmar. I vårt 

distrikt är vi nu 1 818 medlemmar vilket 

innebär ett ”tapp” på 17 medlemmar under 

året. Förra verksamhetsåret förlorade vi 77 

medlemmar så årets siffror innebär, 

glädjande nog, att vi bromsat in ”tappet” 

för att under nästa år hamna på plus igen, 

eller hur? 
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Distriktets tävlingar 
Just nu pågår två tävlingar i distriktet som 

avgörs innan guvernörsskiftet den 20:e 

juni: 

 Störst insättning (per capita) till 

årliga fonden under verksamhetsåret 

för att uppmärksamma Rotary 

Foundation 100 år 

 Bäst hemsida enligt tävlingsjury 

Se vad Din klubb kan göra – både ekonomiskt 

och innehåll på hemsidan :-) 

Priser? Jovisst, två fina glasskålar gjorda av min 

guvernörskollega Mari Zidén! 

Guvernörsskifte 
Den 20 juni är det Guvernörsskifte. Av praktiska skäl är 

det förlagt till Quality Hotel i Nacka. Det skulle vara 

väldigt roligt om många av distriktets medlemmar har möjlighet 

att komma på skiftet - kanske inte för min skull, jag har fått min 

beskärda del av uppmärksamhet under året, utan för min 

efterträdare, Ingrid Sjöbeck, skulle det vara roligt om vi är 

många som ”lotsar in” henne i det nya ämbetet. 
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Kalendarium 

Datum Aktivitet 

23/5 Distriktsteammöte, Siggesta Gård 

20/5 kl 10-15 “Gå för Rotary” – familjeaktivitet i 

Älvsjöskogen, se artikel ovan. 

10-14/6 Rotary Convention, Atlanta 

20/6 Guvernörsskifte, Quality Hotel Nacka 

Ytterligare information om ovanstående evenemang finns på 

www.rotary.se/2370 och www.rotary.org. 

Till sist 
Nu kommer solen och värmen så vi ses i Älvsjöskogen den 20/5. 

Kika in på distriktet Facebook också – Du behöver inte ”ha” det för att 

kunna se inlägg: 

https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti 

Lars Olof 

 

 

 

 

 

 

 

”Rotary - the world's largest professional network with 

both social and humanitarian commitment” 
 

http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.org/
https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti


 

Lars Olof Nilsson 

Guvernör 2016/17 
 

 

Sid 1 av 3 

Rotary International 
Convention Atlanta 2017 

Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370, 

jag som vill att Rotary ska synas, blev verkligen bönhörd i 

Atlanta. Det var Rotary överallt. I kongressbyggnaden – Georgia 

World Congress Center – naturligtvis men även överallt annars 

också, på gator, hotell, parker, restauranger, lyktstolpar, 

köpcentra, överallt. Atlanta var Rotary! 

Överallt glada, trevliga och pratsamma Rotarianer som gärna 

talade om sig själva, sin klubb, sina projekt och sitt distrikt. Som 

jag alltid har sagt, när Rotarianer träffas är det trevligt. 

Jag hade lovat RI Presidenten att vi skulle komma fem personer 

ifrån vårt distrikt. Vi var tio – gissa vem som var stolt. Trots det 

hoppas jag att vi i framtiden ska bli ännu fler ifrån distriktet, för 

det är riktigt roligt att vara på Convention. Min hustru Monica 

och jag reste i förväg till USA och tillbringade två veckor i South 

Carolina och Georgia innan vi begav oss till Atlanta. När vi, igår 

kväll, summerar vår resa så säger Monica – ”och det bästa var 

Atlanta, vad trevligt vi hade där”. 

 

Än en gång imponerades jag av organisationen bakom som får 

allt att fungera. Just nu vet vi inte hur många som var där men 

säkert runt 40 000 personer. Att få allt att fungera; inkvartering, 

transporter (i mångmiljonstaden Atlanta), mat, general sessions, 

break out sessions etc. är fantastiskt att dessutom får det att 

fungera bra, är ännu mer imponerande. Tack alla Sergeants at 
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Arms och Volontärer, varav vår egen Gunilla Marklund var en. 

Vad jag förstod så betydde ett sådant arbete, upp kl. 05:00 för att 

vara på plats 06:00 och därefter bli hemskjutsade kl.20:00. Tufft 

jobb - bra jobbat! 

Såväl på General Sessions som på Break Out Session blir man 

återigen påmind om alla fina insatser som vår organisation står 

för över hela världen. Jag vill här lyfta fram några ”high-lights” 

som satte avtryck på mig.  

Andrew Young – tidigare borgmästare i Atlanta och ytterst 

ansvarig i organisationskommittén för OS i Atlanta 1996. Gatan 

utanför kongresscentret heter Andrew Young Boulevard - 

respekt! 

Trots en CV som skulle imponera på vem som helst så visade sig 

Andrew Young vara en ödmjuk person, 85 år gammal och med en 

livserfarenhet som antagligen är helt unik. Andrew talade mycket 

ur ett mänskligt perspektiv om hur vi har lätt att fokusera på det 

negativa även om det mesta är bra. Han sa, att om man har ont i 

en tå så är det, det enda man talar om även om allt annat – hjärta, 

hjärna, njurar, lever etc. fungerar som det ska. Han talade om hur 

mänskligt det är att fela och om hur viktigt det är att kunna 

förlåta. 

Bill Gates talade naturligtvis om ”Melinda & Bill Gates 

Foundations” engagemang för End Polio Now. Tillsammans med 

RI Presidenten, John Germ, gjorde Bill Gates ytterligare 

utfästelser för att vi ska kunna säkra att Polio verkligen är utrotat 

från världens yta inom tre år. Gates berörde också volontärernas 

starka insats. En sak är att samla in pengar så att man ska kunna 

köpa vaccin men sedan vidtar det vikta arbetet med att utföra 

vaccineringen. Detta innebär att man ska hitta byar som inte 

finns på kartor och dit det saknas vägar, många byar ligger 

dessutom i krigszoner, och väl där ska man hitta alla barn som 

många gånger, baserat på okunskap, göms av sina mödrar. Att 

samla in nödvändiga pengar är stort men volontärernas insats 

kanske är ännu större. 

En av Rotary End Polio Now ambassadörer är 

golfikonen Jack Nicklaus. Jag såg fram emot 

mötet med Jack. Kanske skulle han ge mig 

förklaringen och lösningen på hur jag kan 

förbättra mina dåliga bollträffar. Vad gäller den 

frågan blev jag besviken men desto mer 

imponerad när han berättade om sitt och Rotarys 

engagemang för att utrota Polio. 
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För mig, som lagt stor del av mitt Guvernörsår på att tala om PR 

för Rotary, blev jag naturligtvis väldigt glad över lanseringen av 

en ny PR kampanj ifrån RI. Kampanjen, med temat ”Rotary – 

People in action” delar precis de tankar som jag själv har. Runt 

om i världen är det väldigt många som känner till Rotary men 

väldigt få som vet vad vi gör. Vi måste därför ändra på vår 

marknadskommunikation och inte längre tala om vad Rotary är, 

utan vad Rotary gör! 

Låt oss börja med detta direkt – i alla sammanhang, på gränsen 

till tjatigt! Jag hoppas att kampanjen ska passa oss så att vi kan 

bygga om rotary.se, distriktets hemsida och alla klubbars 

hemsidor med det nya budskapet. 

Som förstagångsbesökare på Convention är jag överväldigad, 

glad, stolt och vill dit igen. Därför – låt oss mötas på RI 

Convention i Toronto 2018 :-) 

 

Glad midsommar önskar, 

Lars Olof 

 

 

 

 

 

 

PS. Vill Du se lite hur det var på Convention, besök distriktets 

webbsida med våra dagliga videoklipp från Atlanta: 

 https://www.rotary.se/2370/home/ 

och Du får närvaroplupp om Du mailar web@rotary2370.se 

efteråt :-) 

DS. 

 

”Rotary is a global network of 1.2 million 

neighbours, friends, leaders, and problem-solvers 

who come together to make positive, lasting change 

in communities at home and abroad” 
 

https://www.rotary.se/2370/home/
mailto:web@rotary2370.se


 

Lars Olof Nilsson 

Guvernör 2016/17 
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Guvernörsbrev nr 9 
Bästa medlemmar i Rotary Distrikt 2370, det är dags för mig att 

ta farväl – åtminstone i rollen som Distriktsguvernör. 

När jag tänker tillbaka på mitt 

Guvernörsår så är det några saker 

som ”poppar upp”. Om jag ska fastna 

för något så är det att det har varit 

väldigt roligt och att jag är tacksam.  

Roligt för att jag har fått träffa så 

många trevliga människor i klubbar, 

på distriktsnivå, i andra distrikt och 

internationellt - människor som, 

förhoppningsvis, har blivit vänner för 

livet. 

Roligt för att man som distrikts-

guvernör har många roliga uppgifter 

att ta tag i. Att få vara med och, förhoppningsvis, bidra till att 

utveckla såväl medlemmar som klubbar i distriktet är en stor 

förmån. Stundtals har det varit mycket att göra men aldrig 

betungade just därför att uppgifterna är så inspirerande. 

Jag är också tacksam för väldigt mycket. Till att börja med min 

egen klubb – Rotary Nacka – som visade mig sitt förtroende och 

nominerade mig till befattningen och sedan dess har varit ett 

enormt stöd för mig, framförallt i arbetet med de stora 

arrangemangen – PETS och Distriktskonferens.  

Distriktsteamet 
I vårt distrikt har vi ett fantastiskt distriktsteam, kompetent, rikt 

på erfarenhet, engagerat och fyllt av positiv energi. Dessutom är 

det trevliga människor. Prova själv någon gång 

när ni i klubben funderar över någon 

Rotaryfråga, jag är säker på att någon i 

distriktsteamet kan hjälpa er. 

Jag kan konstatera att Guvernörskapet 

inte på något sätt är ett ”one man band”. 

Utan en stödjande klubb och ett väl 

fungerande distriktsteam hade det varit 

väldigt svårt att fullgöra uppdraget. 
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Klubbar och medlemmar 
Jag vill också tacka alla klubbstyrelser och medlemmar som jag 

haft kontakt med under ”mitt år”. Klubbesöken har varit väldigt 

inspirerande och roliga inte minst för att jag har fått förmånen att 

möta positiva, engagerade och väl förberedda klubbstyrelser och 

minst lika positiva och engagerade medlemmar. Jag är också 

tacksam för alla de kontakter via telefon, mail, SMS och till och 

med via ”vanliga brev” som jag har haft under året. 

Samarbetet med mina Guvernörskollegor i övriga Sverige och 

Lettland har varit en glädjekälla under året. Jag har förmånen att 

tillhöra ett ”Guvernörsgäng” med viljan att göra något och med 

fokus på samarbete för Rotarys bästa. Jag ska inte påstå att 

samtliga våra åtgärder har applåderats av alla, men vi känner 

själva att vi har uträttat en hel del nyttigt inklusive analyser och 

förslag till förbättringar. Det är vi stolta över. 

Medlemsutveckling 
Medlemsutveckling är kanske vår största enskilda fråga. Förra 

året tappade vi 77 medlemmar i distriktet. Siffran för i år är ännu 

inte tillgänglig men t.o.m. maj var den 19. Med ett positivt 

synsätt kan det tolkas som att vi har varit nere och vänt och nu är 

på väg uppåt igen. Tyvärr har det, i slutet av verksamhetsåret, 

visat sig att en av distriktets klubbar, Rotary Huddinge-Botkyrka, 

tvingas lägga ner sin verksamhet. I skrivande stund vet jag inte 

om det kommer att påverka innevarande år eller om det blir ett 

tråkigt ”arv” som jag kommer att lämna efter mig till Ingrid. Jag 

vill passa på att tacka de medlemmar i Rotary Huddinge-

Botkyrka som har lagt ner ett stort arbete på att försöka rädda 

klubben. Medlemsutveckling ett område där vi, även 

fortsättningsvis, måste lägga ner mycket energi. 

People in Action 
Som ni vet så ligger PR 

för Rotary mig varmt 

om hjärtat. Det är 

därför, med stor glädje, 

som jag under 

Convention i Atlanta 

kunde ta del av en helt 

ny PR-kampanj – 

”People in Action” – 

som RI nu initierar. 
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Budskapet bygger på att vi ska berätta vad Rotary gör inte vad 

Rotary är. För mig är detta ljuv musik som exakt 

överensstämmer med de tankar som jag har om hur vi ska kunna 

lyfta fram allt det goda som Rotary gör – i mänsklighetens tjänst. 

Jag hoppas nu att såväl www.rotary.se, samt distrikt och klubbar 

ska kunna utnyttja det här tillfället för att på ett bra sätt skapa PR 

kring Rotary – det är vi väl värda. 

Distriktets tävlingar 
Som ni känner till har vi i under året haft två tävlingar mellan 

klubbarna i distriktet. Den ena handlar om vilken klubb som har 

den mest attraktiva hemsidan och den andra om vilken klubb 

som har bidragit mest till den årliga fonden. Eftersom sista 

tävlingsdag är idag kan jag inte nu avslöja vinnarna utan jag 

kommer att be Ingrid Sjöbeck att göra det i ett av hennes första 

Guvernörsbrev. Vinnande klubbar kommer att få motta sina 

priser vid Distriktskonferensen i höst. 

Finaltankar 
Det är inte min uppgift att tala 

om för Er vad Ni ska göra i 

klubbarna. Ni själva känner 

bäst era klubbar och deras 

förutsättningar. Men jag kan 

inte motstå tillfället att, nedan, 

lämna några tips baserat på de 

erfarenheter som jag har dragit 

under året: 

 Ägna, på ett planerat sätt, några klubbmöten per år till att 

diskutera Rotariana och klubbens utveckling. 

Utvecklingen av klubbens verksamhet är inte enbart ett 

ansvar för klubbstyrelsen utan delas av alla medlemmar. 

 Identifiera ledare. Genom att identifiera och uppmuntra 

gott ledarskap kommer Rotary att utvecklas på ett positivt 

sätt. 

 Dra nytta av den stora kompetens och erfarenhet som finns 

i Distriktsteamet. Ta del av de utbildningar och seminarier 

som distriktet erbjuder. Genom en ökad kunskap om Rotary 

blir det enskilda medlemskapet roligare och mer givande. 

 Ta hand om nya medlemmar på ett bra sätt. Se till att de 

snabbt blir involverade i klubbens verksamhet genom ex. 

deltagande i projektarbete. 

Filmklipp från 

Convention på: 

rotary.se/2370 

http://www.rotary.se/
https://rotary.se/2370
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 Se till att klubben har pågående projekt. Genom arbete i 

projekt ökas sammanhållningen och klubbandan förutom 

nyttoeffekten av själva projektet. 

 Och så, till sist – käpphästen. Gör PR för Rotary. Den 

absolut mest effektiva PR vi kan göra för Rotary är den 

som vi själva som medlemmar gör. Se till att berätta om 

Rotary och vår verksamhet så snart du får tillfälle. Se till att 

Du har ditt ”elevator speech” och, om möjligt, lägg till en 

kort beskrivning av Rotary i Din mailsignatur. 

Imorgon börjar ett nytt Rotary år och jag vill önska Er alla all 

lycka med det året. Inte minst min efterträdare, Ingrid Sjöbeck, 

som liksom jag, börjar sitt Guvernörsår med en rivstart – 

Almedalsveckan. 

Själv har jag förmånen 

att få arbeta kvar i 

Distriktsteamet. 

Därigenom får jag 

chansen att i olika 

sammanhang få träffa 

Er alla igen, tillfällen 

som jag ser fram emot. 

 

Lars Olof 

 

 

 

 

”Rotary – världens största yrkesnätverk, 

som gör gott lokalt och globalt” 
 


