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Ingrids guvernörsbrev #1 
Hej Rotarianer i Distrikt 2370, redan så här i semestertider 

kommer här mitt första guvernörsbrev – läs i hängmattan, njut av 

sommaren och ladda batterierna! :-) 

Mitt Rotary-år började med full fart i 

Almedalen på Gotland. Vi hade många 

besökare i vårt tält, intresserade ungdomar 

som vill åka ut som utbytesstudenter, ett 30-

tal intresserade som vill bli medlemmar från 

olika landsdelar i Sverige till myndigheter 

som ville samarbeta kring integration och 

yrkesmentorer. De tipsade oss om att i 

samarbetet kan vi söka bidrag från olika 

instanser, intressant! Vi behöver aktivera 

oss mer med att jobba ihop med partners! 

Rotary Gör Skillnad! 

Våra Rotary seminarier var välbesökta. Anna Maria 

Corazza Bildt talade under rubriken ”Fred eller konflikt? Finns 

lösningar?” tillsammans med generalmajor Anders Brännström 

och Rotary Peace Fellow. Rotary är världens största fredsrörelse 

och har en viktig roll i i fredsarbetet. Vice amiral, insatschef Jan 

Törnquist och professor Magnus Öberg tillsammans med Peace 

Fellow talade om konflikter, hur de uppstår och vem som kan 

lösa dem. Vi hade också seminarier om yrkesmentorer som 

väckte stort intresse både vid seminarierna och i tältet. 

Det har varit många intressanta möten, bl a med Gotlands 

landshövding Cecilia Schelin Seidegård där vi fick egen tid med 

henne över en lunch att diskutera yrkesmentorer för 

mekaniker/snickare, Rotary Gör Skillnad! 

Rotary syns och väckte nyfikenhet och intresse från många, vi 

behöver synas på de stora arenorna! Rotary Gör Skillnad! 
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Lyckönskningar från Zürich 
Som nytillträdd guvernör får man lyckönskningar från många 

håll, inklusive Rotary-kontoret i Zürich som önskar lycka till i 

starten genom Marco Nicosia. De skickar även med 

organisationsschema och kontaktuppgifter för de olika 

funktionerna på kontoret, jag nämner här våra två nordiska 

kontaktpersoner för klubb- och distriktsärenden: 

 Rubie Einarsson, rubie.einarsson@rotary.org 

 Sari Miettinen, sari.miettinen@rotary.org 

Sidorna med "all info" finns i ClubAdmin under Mitt distrikt / 

Dokument och mappen Europakontoret. 

Kontaktuppgifter 
På sidan rotary.se/2370 under 

Distriktet / Funktionärer finns hela 

distriktsteamet listat och loggar Du in 

i ClubAdmin finner Du fler uppgifter 

för dem Du vill nå – både inom 

distriktet och landet. 

Vi kommer under hösten försöka 

namnge AG-områdena och göra det 

enklare att veta vem Din assisterande 

guvernör är – vilket jag återkommer 

om i nästa guvernörsbrev. 

Vi ses i Din klubb 
Under augusti inleder jag besöken i alla distriktets klubbar – när 

jag besöker Din klubb syns under Kalender på distriktswebben, 

eller direkt här: 

 www.rotary.se/2370/calendar/ 

och är Du ändå inne på distriktswebben, läs gärna min 

presentation under Distriktet / Guvernörens sida :-) 

Förhoppningsvis skriver Din president en motsvarande 

presentation på Er klubbwebb så både medlemmar och gäster har 

möjlighet att ”lära känna” presidenten. 

mailto:rubie.einarsson@rotary.org
mailto:sari.miettinen@rotary.org
https://rotary.se/2370
http://www.rotary.se/2370/calendar/
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Min roll i SRS styrelse 
Tillsammans med de nio andra 

guvernörerna i landet (plus Lettland som 

ingår i distrikt 2410) utgör vi styrelse i 

SRS – Svensk Rotaryservice. Vi har 

fördelat olika områden mellan oss så jag 

och Gun Klevås i Distrikt 2400 ansvarar 

för PR och kommunikation – och där 

finns mycket vi kan bli bättre på! 

Ert första styrelsemöte 
Flera av Er är med i klubbens styrelse och Ni har säkert både bra 

rutiner och erfarna ledamöter att luta Er mot. Men bara för att 

repetera några saker inför Ert första styrelsemöte: 

 kika på den verksamhetsplan presidenten skickade in 

 markera det datum jag besöker Er i kalendern – och i de 

flesta klubbar träffar jag styrelsen en timme innan mötet 

med hela klubben 

 har Du frågor, kolla med Din företrädare inom klubben och 

kontakta gärna lämplig medlem i distriktsteamet som kan 

bistå med både råd och dåd 

För att styrelsemöten inte bara skall uppfattas som ”formella 

måsten” är det inte alls fel att rama in dem med något trevligt – 

från fika med tilltugg och kanske mer än så någon gång :-) 

Din tidningsprenumeration 
Inför nästa utgåva av vår tidning Rotary 

Norden, glöm inte att justera om Du vill ha 

den på papper eller digitalt – av 

kostnads-, aktualitets- och miljöskäl. 

Klubbens IT-samordnare kan ändra 

inställningen – skicka ett mail eller 

läs mer här. 

https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=6337
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Kalendarium 
Under hösten är det mycket som händer – klubbesöken har jag 

nämnt men här är några datum till att notera: 

Datum Aktivitet 

6 sept Distriktsteamsmöte 

21-22 okt Distriktskonferens Säby gård, Ingarö 

(program & inbjudan sänds ut i september) 

7 nov Seminarium för klubbar med 

ungdomsutbyte 

Fler aktiviteter tillkommer efter hand som distriktets kommittér 

planerar in sina möten och seminarier – inbjudningar kommer :-) 

Filmad intervju 
Se gärna klippet där Gun-Marie intervjuade 

mig i Almedalen – finns på distriktets 

Facebook-sida här 

(Du måste inte ha FB för att se filmen – 

klicka bara på länken). 

 

Till sist 
Låt mig avrunda med att önska Er alla 

en härlig och skön sommar och vi ses 

under hösten när jag kommer till Era 

klubbar! 

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/videos/789402167903448/
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Ingrids guvernörsbrev #2 
Hej Rotarianer i Distrikt 2370, 

välkomna tillbaka efter sommaren! 

Denna sommar har varit ”lagom” 

varm så man kunnat göra annat än 

ligga på en strand och bygga 

sandslott! Kanske lite mer av 

kulturella upplevelser har fått plats 

eller boken kanske kunnat läsas 

utan att svettas! 

Nu börjar nästa del av 

Rotaryåret! Under vecka 34 

besökte jag de 5 

Gotlandsklubbarna. I Slite 

fick jag vara med när 3 nya 

medlemmar valdes in, härligt! 

Jag har under vecka 35 besökt 

Rotary Oxelösund och 

Katrineholm-Backa. 

Med stor entusiasm ser jag fram 

emot att träffa Er alla vid mina 

Guvernörsbesök framöver – i 

ett intensivt schema ända 

fram till början av 

december. 

Som guvernör träffar jag även 

mitt distriktsteam med 

funktionärer inom våra olika 

verksamhetsgrenar – närmast i 

Södertälje den 6:e september. 

Vill även ”lobba” för 

distriktskonferensen i 

oktober på Säby Gård som 

jag hoppas flera medlemmar 

passar på att vara med på – 

konferensen kommer både 

bjuda på intressanta föredrag, möte med många 
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trevliga Rotarianer och en KUL middag på kvällen – missa inte 

att anmäla Dig och gärna med respektive när inbjudan går ut en 

bit in i september  

Fler med webbutgåva av tidningen 
Efter SRS styrelsebeslut att rekommendera val av Rotary 

Norden webbutgåva av kostnads-, miljö- och 

aktualitetsskäl har andelen i distriktet som gjort detta val 

ökat från ~17% till ~22%. 

Läs här hur Du eller klubbens IT-

samordnare ordnar detta. 

 

Utbyten för ungdomar 
Ett inskick från Rotary Ungdom: 

”Hej alla medlemmar i distrikt 2370!  

Mitt namn är Gunilla Marklund och jag 

ansvarar för Ungdomsutbytet i distriktet. 

Rotarys Ungdomsutbyte drivs ideellt av de 

svenska rotarydistrikten och genomför 

studentutbyten för ökad förståelse mellan 

människor världen över. Det krävs inte 

medlemskap i Rotary för att delta i de olika 

programmen. 

Läs mer på https://www.rotarystudent.se 

och besök vår Facebook-sida. 

Rotarystudent anordnar: 

 Ettårsutbyten med över 20 länder, ålder 15-17 år 

 Sommarutbyten med en mängd olika länder, ålder 15-18 år 

 Sommarläger i Europa, ålder 15-24 år 

 Georgiastipendiet för studier vid college i Georgia USA 

Jag besvarar gärna eventuella frågor: k.gun.mark@gmail.com 

Då nytt skolår börjat är det hög tid att marknadsföra vårt 

utbytesprogram. Det går att beställa gratis broschyrer och 

affischer via www.rotarystudent.se - nu! 

Vänliga hälsningar, 

 Gunilla”  

https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=6337
https://www.rotarystudent.se/
https://www.facebook.com/RotaryStudent/
mailto:k.gun.mark@gmail.com
http://www.rotarystudent.se/
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Kalendarium 
Delar av höstens kalender, men se även distriktswebben för 

löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

6 sept Distriktsteamsmöte 

2 okt Distriktsmästerskap Golf Gripsholms GK – 

se inbjudan här – sista anmälan 25:e sept! 

21-22 okt Distriktskonferens Säby gård, Ingarö 

(program & inbjudan sänds ut i september) 

7 nov Seminarium för klubbar med 

ungdomsutbyte 

16 nov Distriktsteamsmöte 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Till sist 
Njut av livet och ha kul, glöm inte att 

Rotary Gör Skillnad!  

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

https://www.rotary.se/2370/
https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=6571
mailto:web@rotary2370.se
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Ingrids guvernörsbrev #3 
Hej Rotarianer i Distrikt 2370,  

nu har hösten infunnit sig, naturen får vackra färger, svampen 

växer i skogen, träden susar i vinden och så lite regn på det. Som 

Guvernör har jag privilegiet att få träffa alla klubbarna i distriktet 

och medlemmar vid mina Guvernörsbesök. Det är både trevligt, 

inspirerande och berikande att träffa Er alla. Vårt distrikt har så 

fina klubbar som gör så mycket till att bidra till ”Rotary - Gör 

Skillnad”. Från mina besök hos Er tar jag med mig erfarenheter 

till andra klubbar 

som jag försöker 

förmedla för att 

ge inspiration 

och idéer, 

”Rotary - Gör 

Skillnad”. 

Det är vi själva 

som är de bästa 

ambassadörerna 

för att berätta om 

vad Rotary gör. 

Berätta på ett 

sådant sätt som 

gör att den som 

lyssnar blir 

nyfiken och vill 

höra mer och 

sedan följa med 

som gäst! 

Jag är glad att se 

flera klubbar 

som vid sina Rotary-möten samlar till TRF, PolioPlus, Rotary 

Doctors eller egna aktiviteter som bidrar till ”Rotary - Gör 

Skillnad”. 

Vi kan alltid göra lite, lite mer! 

 



  
 

Sid 2 av 4 

Grattis till distriktets golfmästare 
En höstruskig 2:a oktober avgjordes 

distriktsmästerskapet i golf 

arrangerat av Rotary Mariefred på 

Gripsholms golfklubb. 

Efteråt uppvaktade Bertil Orrvik det 

segrande laget från Rotary Strängnäs 

Bisp Thomas med bubbel. Damerna 

Hannele Sjö, Mari Ekvall och Tina 

Qvinnström tackade och i mitten 

Mari som även blev distriktets 

individuella golfmästare före 2:an 

Lars-Olof Nilsson från Rotary 

Nacka. 

Fler bilder på Mariefreds webbsida. 

FN-dagen & Poliodagen 
Den 24:e oktober närmar sig snabbt och 

det betyder FN-dag och Världspoliodag 

samma dag. Din klubb kan göra mycket 

för att uppmärksamma Rotary:s fram-

gångsrika kamp för att utrota sjukdomen 

– och att det bara är lite lite kvar, men så 

viktigt att nå ända fram! 

Besök denna sida med nedräkning och 

planera ett event: 

https://www.endpolio.org/world-polio-day 

Don Juan mot Polio 
På samma tema manifesterar distriktet 

mot Polio genom erbjudande om 

rabatterade biljetter till Mozarts ”Don 

Juan” som spelas i Eric Ericssonhallen / 

Skeppsholmskyrkan i Stockholm flera 

datum. Se affisch till höger eller hämta 

PDF-sida från distriktswebben: 

https://rotary.se/2370 

Rotary-distriktet informerar i anslutning 

till föreställningarna om kampen mot polio. 

https://www.rotary.se/mariefred
https://www.endpolio.org/world-polio-day
https://rotary.se/2370
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Plantera ett – eller många – träd! 
”Rotary Stockholm-Älvsjö har antagit RI-president Ian 

Riseleys uppmaning att plantera ett träd per medlem! 

Genom Vi-skogen planterar klubben träd i Östra Afrika. 

Först 50 träd – så många fler genom medlemmarnas 

försorg – just nu är 230 st träd planterade! 

Klubben får även besök av representant för Vi-skogen 

måndag den 9:e oktober.” 

Tack för inskick från president Karin Björkman! 

Vår tandläkare i Kenya 
För Rotary Doctors Sweden utför just nu Lars Wallin från Rotary 

Nyköping sex veckors volontärarbete i Kenya. Strax innan resan 

skaffade Lars FaceBook och skickar tillbaks bilder och filmklipp 

från arbetet. Bli vän med Lars på FB eller kika på distriktets 

webbsida där bilder och klipp löpande sammanställs till en lång 

”bildlig” reserapport: 

www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=6870 

Nedtill i artikeln finns även möjlighet att själv resa med till Afrika – läs! 

Följ också Distrikt Tjugotresjutti på Facebook för löpande nyheter från 

hela distriktet. 

Nedan gruppbild med vinkande Lars Wallin innan avresa från baslägret: 

 

http://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=6870
https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti
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Kalendarium 
Delar av höstens kalender, men se även distriktswebben för 

löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

5 okt Medlems- och PR-kommittén har möte 

21 okt Distriktskonferens Säby Säteri, Ingarö – 

se inbjudan här – anmäl senast 29:e sept! 

24 okt Poliodagen – se notiser ovan! 

7 nov Seminarium för klubbar med 

ungdomsutbyte – se anmälan här 

16 nov Distriktsteamsmöte 

23 nov Gymnasiemässa Älvsjö med 

Rotary Ungdomsutbyte 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Till sist 
Låt hösten ge dig energi och 

inspiration, glöm inte ha KUL! 

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

https://www.rotary.se/2370/
https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=6756
https://www.rotary.se/2370/program-view?id=412706
mailto:web@rotary2370.se
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Ingrids guvernörsbrev #4 
Hej Rotarianer i Distrikt 2370,  

ett varmt tack till alla som deltog vid Distriktskonferensen på 

Säby Säteri och för alla fina mail och SMS jag fått efter 

konferensen. 

Dagen gav både inspiration och tankar att ta med sig hem och 

kanske en del idéer blir verklighet i Era klubbar! Vid Era 

klubbmöten, be Presidenten eller de som var med att berätta vad 

talarna framförde under dagen! 

Det ska vara meningsfullt, intressant och kul att vara med i 

Rotary! Kul hade vi vid banketten med fullt ös på dansgolvet 

fram till midnatt, några av oss hade lite eftersnack i baren också 

innan vi glada la oss för att få vår skönhetssömn! 

Nu nalkas kylan med stormsteg, löven faller av och det blir 

mörkare. Genom att besöka Din Rotary-

klubb får Du energi genom möte med 

medlemmar, fantastiska 

föredrag, något du kanske 

inte skulle höra på annars! 

Mörkret och kylan glöms bort! 

 

Blommor blev 
polio-gåva 
I stället för en traditionell tackblomma 

till gästföreläsarna valde vi att bidra 

med vaccin för att rädda barn från polio 

vid distriktskonferensen - en mycket 

uppskattad gåva som dessutom 

tredubblades genom Bill & Melinda 

Gates stiftelse. 
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Årsmöten avlöpte väl 
Direkt efter distriktskonferensen ägde årsmöte i Distrikt 2370 

rum med vår lagrådsrepresentant Britt Hernell som mötes-

ordförande. Mötet avlöpte i laga ordning liksom årsmötet i 

distriktsfonden.  

Bankett med strålande underhållning 
Vilken bankett, clown på styltor förgyllde fördrinken, 

”StorSchlaget” med Maria Wells och Gregor Michaj underhöll 

under middagen
1
 och sedan med fullt ös från scenen - dansgolvet 

var välbesökt! Temat var schlager, allt ifrån gamla härliga 

dängor till de senaste schlagerhittarna från Melodifestivalen - 

levererat med både humor och charm. Så härligt! 

 

 

Nu ser vi fram emot distriktskonferensen 2018! Du kommer väl? 

                                              
1
 Ev. alkoholhaltig måltidsdryck betalades som vanligt av var och en. 
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Gjorde Du en insats på Polio-dagen? 
Den 24:e oktober var det både Världspoliodagen och FN-dagen! 

Jag hoppas Du och Din klubb uppmärksammade dagen med en 

gåva i kampen mot polio. Hoppas Du såg utskicket jag sände den 

dagen med tre enkla tips för att bidra. Och det är aldrig för sent: 

www.endpolio.org/donate 

Några inkomna rapporter: 

Magnus Berg, Rotary Stockholm-Älvsjö: ”Karin 

Björkman och jag har informerat om End 

Polio Now-kampanjen och Rotarys 

engagemang i den på Älvsjö station. 

Dessutom sålde vi Krokusar för ett par 

hundra kronor, beloppet redovisas till 

endpolio.org.” 

Elisabeth Bäckman Steninger, Rotary Nyköping-

Öster: ”Tillsammans lyckades Rotary 

Nyköping, Trosa och Oxelösund få in en 

insändare om Polio i Södermanlands Nyheter 

idag. Innehållet var i stort sett detsamma som 

förra årets Rotaryartikel som det refererades 

till på distriktsmötet. Vi hade dock initierat 

det hela redan förra veckan. Det blev en 

halvsida i SN. Vi är mycket glada för detta. 

 Rotary Nyköping Öster hade dessutom en 

liten insamling för End Polio Now på 

lunchmötet igår.” 

Erik Liljencrantz, Rotary Katrineholm: ”Såg 

livestream kl 23:30 bl.a. med trailern till 

filmen Breathe och satte sedan in USD20 

som blir USD60 på endpolio.org.” 

Coach-stipendier utlysta 
Från Rotary Stockholm inkommer anmodan till hela Rotary-

Sverige att nominera mottagare till TVÅ stipendier – ”Årets 

coach” och ”Årets ungdomscoach” som delar på 70 000 kr! 

Extra roligt att Carl-Wilhelm Stenhammar som gästade vår 

distriktskonferens både instiftat och delar ut stipendierna. Se: 

https://www.rotary.se/stockholm/ 

http://www.endpolio.org/donate
https://www.rotary.se/stockholm/
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Åka skidor 
Inom Rotary finns ett stort antal 

”Fellowship” med olika 

inriktning. Ett sådant är ISFR 

som står för ”International Skiing 

Fellowship of Rotarians” som 

bjuder in till nästa årliga 

sammankomst den 10-17:e 

februari på skidorten Jasna i 

Tatra-bergen i Slovakien. Se hela 

presentationen här: 

 https://www.rotary2370.se/filer/ISFR_2018_Jasna_Slovakia.pdf 

Distriktets webbansvarige packar redan väskan :-) 

Rotary 
Tjugotresjutti 
Har Du Facebook – 

eller som Lars Wallin, 

vår tandläkare som 

spenderat sex veckor 

för Rotary Doctors som 

volontär i Kenya och 

skaffade Facebook för 

att hålla kontakten – så 

titta in och tryck Gilla 

på distriktets sida. Du 

kan – om Du vill och 

när det passar – följa 

aktiviteter som 

distriktskonferensen, 

trycka Gilla på foton, kommentera och ta del av utvalda 

händelser och aktiviteter i andra klubbar. Gör skillnad: 

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

https://www.rotary2370.se/filer/ISFR_2018_Jasna_Slovakia.pdf
https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/
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Kalendarium 
Delar av höstens kalender, men se även distriktswebben för 

löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

7 nov Seminarium för klubbar med 

ungdomsutbyte – se anmälan här 

16 nov Distriktsteamsmöte 

23 nov Gymnasiemässa Älvsjö med 

Rotary Ungdomsutbyte 

19 dec Rotary Stockholm delar ut coach-

stipendierna på Grand Hôtel 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Till sist 
Ta hand om er i höstmörkret, vi hörs i 

november! 

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

https://www.rotary.se/2370/
https://www.rotary.se/2370/program-view?id=412706
mailto:web@rotary2370.se
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Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Ingrids guvernörsbrev #5 
Hej Rotarianer i Distrikt 2370,  

Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund, och tusen, tusen 

strålar ock på himlens djupblå grund.  

Lucia kommer med sin vita skrud, ljus i sitt hår, julfröjders 

aning. Lucia sprider glädje! En tradition vi gör år efter år. 

 
Katrineholms Musikklasser lussar för Rotary Katrineholm 
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Julgranen pryder våra hem, en ca 500 år gammal tradition och 

kommer från Bayern i Tyskland. I Skandinavien kom julgranen 

in senare, den första granen i Sverige 

rapporterats ha kommit in 1741 och då 

till herrgårdarna och senare in i flertalet 

hem. 

Det är en fin tid vi har, men vi vet 

också att många har det svårt i vår 

värld, vi i Rotary bidrar till att göra 

världen lite bättre genom många olika 

projekt. Rotary Gör Skillnad! 

Jag vill tacka distriktets alla klubbar för 

det fantastiska mottagande jag fått vid 

mina guvernörsbesök. Jag har nu 

slutfört min rundresa till klubbarna som 

guvernör genom besöket hos Rotary 

Stockholm-Fryshuset i fredags. Jag 

kommer att sakna detta mycket, det är 

ett jätteroligt uppdrag att få förmånen 

att möta Er alla vid dessa tillfällen. Ni 

har ett stort engagemang i klubbarna 

ute i distriktet, med många projekt som 

bidrar till Rotary Gör Skillnad. Under 

höstens rundresa hos er har jag fått 

idéer med mig som jag efter hand under 

min resa försökt förmedla vidare. 

Rotary Gör Skillnad! 

Föreslå guvernör 2020/21 
Vår IPDG Lars Olof Nilsson utgör ordförande i nominerings-

kommittén för guvernör år 2020/21. I slutet av oktober skickades 

information och anmodan till alla distriktets presidenter att 

inkomma med förslag. Kanske har Du idé om någon passande 

framåt klubbmedlem? Tala med Din president och skicka in 

förslaget till Lars Olof - senast 29:e januari 2018. 

Medlemsantalet ökar + seminarie! 
Antal Rotary-medlemmar i världen ökar – nu drygt 1,2 miljoner. 

Då rekrytering är viktigt på så många sätt, anordnar distriktet ett 

seminarium i Södertälje för PR- och Medlemsrekrytering den 

1:a februari 2018 – se här och anmäl Dig samt berätta för Din 

president. Helst skulle alla 38 klubbar i distriktet vara med…  

https://www.rotary.se/2370/program-view?id=427610
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Bidrag till Rotary Foundation 
Fler klubbar och medlemmar borde bidra till Rotary 

Foundation – både Årliga Fonden och Polio Plus – då 

det är integrerade och viktiga 

delar av vår organisation. 

Dock har det varit lite svårt att 

veta hur, så vi försöker här: 

För betalning använd bankgiro 

5842-8624 samt skriv meddelande, viktigt: 

 klubbens namn och nummer, ex: Strängnäs 13209 

(klubbnr finns i ClubAdmin under Min klubb/Klubben) 

 lägg till Årliga Fonden - SHARE eller Polio Plus 

Bägge ger klubben underlag för utdelning av PHF (Paul Harris 

Fellow) till förtjänstfulla medlemmar. 

Vid inbetalning till Årliga Fonden – SHARE kan distriktet efter 

tre år fördela 50% som TRF-bidrag. Dessutom går 25% till 

kampen mot polio – och tredubblas genom Gates stiftelse! 

Observera SHARE då det finns sju andra områden inom Årliga 

fonden som INTE ger dessa möjligheter! 

Vid inbetalning till Polio Plus tredubblas hela beloppet genom 

Gates stiftelse! 

Med hälsningar från Mats Bartling och TRF-kommittén. 

Jazz-konserter i januari och mars 
I granndistriktet 2350 ordnar Rotary Stockholm-Västerled 

jazzkonsert på Nalen den 29 januari, se: 

https://www.rotary.se/stockholm-vasterled 

Inom distriktet ordnar Rotary Katrineholm sin stora 

jazzkonsert lördag den 10 mars 2018, se mer på: 

https://rotarykatrineholm.se 

Båda kan vara klapptips till den musikintresserade 

– 200 kr i Katrineholm, 300 i Stockholm, bägge har 

biljetter online via Nortic (länkar på respektive 

hemsida). 

https://www.rotary.se/stockholm-vasterled
https://rotarykatrineholm.se/
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Vikingaliv stödjer Polio Plus 
På Djurgården i Stockholm finns det nya museet Vikingaliv som 

slog upp portarna i april 2017 – mellan Wasamuséet och Gröna 

Lund med ABBA-muséet som nära granne. 

 

Genom samarbetsavtal som Rotary Upplands Väsby Bredden 

slutit kan Rotarymedlemmar och sällskap under september till 

april få rabatt - visa bara namnbricka och nål. 

Rotary-priset är 120 kr (29 kr rabatt för vuxna och 10 kr för 

senior) och dessutom skänker Vikingaliv en dos poliovaccin 

genom Polio Plus. Läs gärna mer i Rotary Norden nr 6, sid 27. 

www.vikingaliv.se 

Beställ dekaler till Din klubb 
Vid distriktskonferensen fick alla en prov 

dekal från Arkitektkopia i format 30x10 cm 

- för bilen eller annat bra ställe som gör oss 

mer synliga i omvärlden. 

Priset är 40 kr/st, ev. lägre vid större antal. 

Skicka beställning för Din klubb senast 

20:e december till: 

gog.axelsson@telia.com 

Ange antal samt leverans- och fakturaadress 

så skickas dekalerna i januari. 

http://www.vikingaliv.se/
mailto:gog.axelsson@telia.com
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Gotland sommaren 2018 
Är du på Gotland under Almedalsveckan och vill bidra till att 

stärka Rotarys varumärke, hör av Dig till mig på: 

dg@rotary2370.se 

Mer info kommer på distriktets hemsida. 

Gå ledarskapsutbildning – RLI VT18 
Bli en bättre ledare – i Din klubb och i yrkeslivet. RLI är 

en kort intensiv internationell kursmodell som erbjuds i 

Distrikt 2370 genom tre kursdagar under våren, 27/1, 

17/3 och 21/4 på Scandic i Södertälje. 

Din president har fått mer info och anmälningsblankett – 

skicka in senast 21 december! 

Lagrådet ser framåt 
Vår representant i lagrådet Britt Hernell beskriver rådets arbete 

som ett ständigt pågående förbättringsarbete. Processen att få 

igenom en lagändring så kallade ”legislations” är lång. Det 

betyder att förslag som ska upp till beslut på kommande lagråd i 

Chicago april 2019 måste skickas in senast den 31 december i år. 

Inskickade förslag måste dock ha godkänts av berört distrikt på 

dess distriktskonferens. Då vi inte hade några inkomna förslag 

till distriktsmötet i oktober skickar vi inte in något förslag i år. 

Med andra ord är det dags att börja formulera eventuella förslag 

till efterföljande lagråd, år 2021! 

Däremot är processen när det gäller ”resolutions” lite kortare. 

Sådana förslag tar lagrådet ställning till varje år i oktober - 

november via omröstning över nätet. Förslagen ska skickas in till 

RI:s generalsekreterare senast 30 juni varje år. Även dessa 

förslag ska ha bedömts av distriktet, i vårt fall lämpligen i 

samband med PETS. 

Som lagrådsrepresentant kommer Britt gärna ut till klubbarna 

och pratar om “rotariana” samt beskriver lagrådsarbetet lite 

närmare, vilket Rotary Nynäshamn nappade på i november. 

Hör av Er!  

mailto:dg@rotary2370.se
https://rotary.se/2370
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Kalendarium 
Delar av höstens kalender, men se även distriktswebben för 

löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

19 dec Rotary Stockholm delar ut coach-

stipendierna på Grand Hôtel 

20 dec Sista dag beställa dekaler 

21 dec Sista dag för RLI-anmälan VT 2018 

2018 

27 jan RLI-utbildning dag 1 (notis ovan) 

29 jan Jazzfest på Nalen 

29 jan Sista dag att föreslå DG 20/21 (notis ovan) 

1 feb Seminarie PR- o Rekrytering! 

10 mar Swing It ’18 i Katrineholm 

1-8 juli Rotary Almedalen 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Till sist 
Jag vill önska er alla en riktigt varm 

God Jul och Ett Gott Nytt År 2018! 

Vi hörs på det nya året! 

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

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


 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 
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Ingrids guvernörsbrev #6 
God fortsättning på det nya året 2018! 

När jag skriver detta blickar jag ut på snön som lyser upp i 

mörkret, vi behöver ljuset för att må bra. Dessutom är det 

vackert för ögat att titta på, njut av årstiderna! 

Vi behöver också vårt engagemang i klubbarna för att må bra 

tillsammans! Tänk om vi tillsammans under det sista halvåret jag 

är Guvernör visar att ”Rotary Gör Skillnad” genom att vi alla tar 

med en person till klubben som sedan blir en engagerad medlem! 

Detta skulle göra att Rotary både syns mer och lever ett sunt liv 

vidare! Hoppas ni antar utmaningen för det är en utmaning i den 

värld vi lever i, där alla har mycket att göra och pressen är stor. 

Detta ska bli spännande att följa detta halvår vad gäller målet 

med antal ökade medlemmar per klubb! 

Önskar er alla en fin fortsatt vinter! 

 

Almedalen 
Rotary Distrikt 2370 och 2350 kommer att vara 

i Almedalen 2018. Vårt distrikt ansvarar för 

projektet vilket vi är stolta över. Vi kommer att 

även i år fokusera på fred, visa upp Rotary 

Peace center och Rotary ungdomsutbyte. 

Anna-Maria Corazza Bildt har tackat ja att 

föreläsa på ett av de två seminarier vi 

arrangerar, vilket glädjer oss mycket! 
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Fototävling 2018 
Gillar Du att fota och har något riktigt bra Rotary-foto så delta i 

The Rotarians fototävling! Klicka på länken och skicka in Din 

bild – senast 15:e februari: länk för info och deltagande 

 

Ett tack från Rotary Foundation 
Genom avdelningschefen Meredith Burlew på Rotary 

International i Chicago erhöll jag ett tack för att distriktet 

uppfyllt kraven på rapportering kring ett Global Grant och fem 

District Grant som erhållit stöd från Rotary Foundation under 

året. Tack för tacket – som ju skall riktas vidare till de klubbar 

och medlemmar som varit aktiva i distriktets TRF-stödda projekt 

– STORT tack för allt Ni gör! 

Jazzkonsert 10:e mars 
Tillsammans med maken deltar jag på den 

stora jazzkonsert med ”Ulf Johansson 

Werre Super Swing 7” som Rotary 

Katrineholm ordnar för sjunde året. 

Biljetter säljs online och efter vad jag hört 

från tidigare år blir det en musikalisk 

höjdpunkt med 500 gäster – dessutom går 

överskottet till klubbens projekt för 

ungdomar där hittills 155 unga fått åka på 

Stadium Sports Camp en vecka sommartid. 

Ses vi där? :-)    www.rotarykatrineholm.se 

https://display.engagesciences.com/display/container/d/0dd1e9a2-a2cc-46b9-9ea5-1a39fc401fe0/details
https://www.rotarykatrineholm.se/
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Medlemsläget 
Varje klubb måste tänka på återväxt genom rekrytering av nya 

medlemmar. Det behöver inte vara svårare än att bjuda med en 

vän på ett intressant föredrag. Gör det! 

Nedan en matris med medlemssiffror per 1:a juli sedan 2015 och 

per 1:a januari 2018 – trenden behöver förändras… för vår egen 

skull! :-) 

 

Destination: Framtiden! 
Medlems- och PR-kommittéerna ordnar den 1:a februari 

seminariet ”Vill Du följa med på resan? Destination: 

Framtiden!” i Södertälje där drygt 

50 medlemmar är anmälda från 25 

av distriktets 38 klubbar. 

Livsfilosofen Gunnar Åsberg 

inleder med inspirations-

föreläsningen ”Att leda genom att 

vara” och medlemmarna på 

Gotland kommer kunna följa 

seminariet genom live-sändning på 

YouTube – det blir spännande! 

Därefter följer presentationer och demonstrationer av konkreta 

hjälpmedel, som de lokala klubbarna kan använda i sitt arbete 

med PR & Medlemsrekrytering. Seminariet avslutas med ett 

grupparbete, som skall resultera i en handlingsplan, dvs. hur vi 

gemensamt skall ta oss från Nuläget till Framtiden! 

Välkommen med på resan – Du som anmält Dig! 
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Föreslå guvernör 2020/21 
Vår IPDG Lars Olof Nilsson utgör ordförande i nominerings-

kommittén för guvernör år 2020/21. I slutet av oktober skickades 

information och anmodan till alla distriktets presidenter att 

inkomma med förslag. Kanske har Du idé om någon passande 

framåt klubbmedlem? Tala med Din president och skicka in 

förslaget till Lars Olof - senast 29:e januari förlängt till 15:e 

februari 2018. 

 

Rotary Doctors 30 år 
Redan 1988 startade Rotarianen Lars Braw Rotary Doctors som 

hjälpt till i Afrika sedan dess. Från deras upprop på 30-årsdagen: 

 
Läs hela sidan här: rotary2370.se/filer/UppropRDS30_2018.pdf 

Svensk Rotary Service PR-kommitté 
PR-kommittén har träffats och ett arbete har påbörjats med att ta 

bort felaktig information på hemsidan rotary.se samt lägga in ny 

aktuell information och göra en del förändringar så sidan blir 

attraktiv att läsa och att det blir lättare att hitta relevant 

information. 

https://rotary2370.se/filer/UppropRDS30_2018.pdf
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Påminnelser 
 ta med en vän på ett spännande Rotary-föredrag 

 kolla in distriktets hemsida då och då: 

https://www.rotary.se/2370 

 tryck Gilla på distriktets Facebook: 

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

…och Du läser ju redan mitt guvernörsbrev – jättebra! :-) 

Kalendarium 
Delar av vinterns och vårens kalender, men se även distrikts-

webben för löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

1 feb Seminarie PR- o Rekrytering! 

10 feb Rotary Ungdom utreseinformation 

15 feb 29 jan Sista dag att föreslå DG 20/21 (notis ovan) 

15 feb Distriktsteamsmöte Södertälje 

10 mar Swing It ’18, Rotary Katrineholm 

17 mar RLI modul 2 

14 april PETS för inkommande pres. & sekr.  

1-8 juli Rotary Almedalen 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Till sist 
Ha det gott, nu ser vi fram emot en 

spännande Rotary-vår!  

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

https://www.rotary.se/2370
https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/
https://www.rotary.se/2370/
https://rotarykatrineholm.se/swing-it-18/
mailto:web@rotary2370.se


 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 
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Ingrids guvernörsbrev #7 
Hej medlemmar i Rotary Distrikt 2370! 

Haft en liten paus i värmen på Lanzarote, tittat ut över Atlanten 

och funderat kring hur det var för drygt 100 år sedan – vi 

passerade just den 23 februari då det på dagen var 113 år sedan 

vår grundare Paul Harris höll det första Rotary-mötet i Chicago. 

Vilket fint yrkesnätverk med samhällsnytta som skapades och nu 

finns över hela världen! Vilka möjligheter till möten som 

skapades och skapas varje vecka världen över! Ta med en gäst 

som får möjligheten att upptäcka detta nätverk och vill bli 

engagerad medlem. Vi får intressanta inblickar av föredrags-

hållarna i olika ämnen, knyter kanske affärskontakter och inte 

minst viktigt: vi har kul! 

 
Med de varma solstrålarna från Lanzarote nu bytta mot vacker 

men kall snö i Visby hälsar, 
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PETS 2018-04-14 
En särskild hälsning till inkommande presidenter och sekreterare 

från DGE Tommy Lekenmyr: mycket välkomna på PETS
1
 – en 

dag med utbildning och trevligheter för ”mina” presidenter och 

sekreterare. 

 

Vi träffas på Skärgårdshotellet i Nynäshamn lördag den 14:e 

april, registrering och kaffe från kl. 7:30, så program 8:30-16:30. 

Alla berörda skall ha fått kallelse men måste anmäla närvaro (för 

allergier m.m.) senast 30:e mars (klicka). 

Hör gärna att Dina tillträdande funktionärer har koll  

Global upplevelsekväll med WCPF 
Rotary och WCPF – World’s Children’s Price Foundation – 

bjuder in till en unik Barnrätts- och Global 

Upplevelsekväll i Thomas Arena Teatern i Strängnäs 

lördag den 21:a april kl. 18:30-21. 

För underhållningen står bland andra Sydafrikas Idol-

vinnare Paxton och under kvällen presenteras 

samarbetet mellan WCPF och Rotary – ett 

partnerskap för en bättre värld. 

Biljetter kan förköpas på www.tickster.com (klicka eller 

sök Rotary), 150 kr/st. 

                                              
1
 PETS står för President Elect Training Seminar och hålls varje vår för distriktets 

blivande presidenter och sekreterare – de som tillträder 1:a juli. Dagen är viktig 

(…obligatorisk…) så prioritera. 

https://www.rotary.se/2370/program-view?id=420279
https://www.tickster.com/sv/events/a6v0za5dhx30zaa/2018-04-21/rotary-wcpf-barnratts-och-global-upplevelsekvall
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Klubbens info till distriktet 
När Din klubb ordnar ett evenemang – som konsert, studiebesök 

eller extra intressant föredrag – maila inbjudan till: 

web@rotary2370.se 

så kan det komma distriktet till del via webb, Facebook och i 

nästa guvernörsbrev! 

Fredsmäklaren Jimmy Carter 
Läs intervjun i The Rotarian med tidigare amerikanska 

presidenten – klicka på bilden: 

 

mailto:web@rotary2370.se
https://www.rotary.org/en/jimmy-carter-says-peace-must-be-fought
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Kalendarium 
Delar av vinterns och vårens kalender, men se även distrikts-

webben för löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

10 mar Swing It ’18, Rotary Katrineholm 

17 mar RLI modul 2 

14 april dag PETS för inkommande pres. & sekr.  

14 april kväll Vårfest “Ju mer Vi är Tillsammans” 

Rotaryklubbarna Strängnäs/Mariefred 

21 april Rotary & WCPF Global upplevelsekväll 

i Strängnäs – se notis ovan 

31 maj Distriktsteamsmöte 

1-8 juli Rotary Almedalen 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Avslutning 
Detta brev blev lite kortare, men vi 

hörs snart igen hälsar, 

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

 

 
www.facebook.com/rotarytjugotresjutti 

 

https://www.rotary.se/2370/
https://rotarykatrineholm.se/swing-it-18/
mailto:web@rotary2370.se
http://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti
https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti
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Ingrids guvernörsbrev #8 
Hej alla medlemmar! 

Påsken är en av våra äldsta kyrkliga högtider. Idag är påsken en 

blandning av gammalt och nytt, av folktro och religion. Men 

framförallt är påsken en vårhögtid, vi är lediga från jobbet, reser 

mycket och äter gott. Tiderna förändras från folktrons 

Skärtorsdag när påskkärringarna for till Blåkulla medan 

Långfredagen var en tung dag men många minns att man skulle 

vara stilla och äta fisk till middag… 

Idag är den dagen som vilken annan dag som helst men fisken är 

det nog många av oss som har kvar som tradition att äta denna 

kväll. Påskafton är däremot en glad dag med mycket mat på 

påskbordet och så delas det ut påskägg, kanske göms de så det 

blir spännande att leta efter dem! Påskdagen firas till minnet av 

Jesu uppståndelse, detta är glädjens dag. Ska man följa den 

ursprungliga traditionen så är det den dagen vi ska önska 

varandra ”Glad Påsk”. Idag önskar vi varandra ”Glad Påsk” 

redan på Skärtorsdagen. 

Jag har ju hälften av mina rötter i Polen som jag tidigare berättat 

vid mötena med er på klubbesöken och i guvernörsbrev. En 

tradition man har där är att man på påskaftons förmiddag går 

med en korg till kyrkan och får sin påskmat välsignad, en annan 

tradition som är lite blöt är att man slänger vatten på varandra på 

påskdagen och skriker ”Smigus Dyngus”! Ja nu vet vi lite mer 

om hur påsken firas hos oss och ett litet smakprov från en annan 

del av Europa. 

Tänk att vi tillhör en organisation som finns över hela världen! 

Vilken förmån att få vara Rotarian, vi har möjlighet att knyta 

kontakter över hela världen, lära av varandra, upptäcka olika 

traditioner och kulturer, vilka möjligheter vi har! Rotary – Gör 

Skillnad! Ta med er detta när ni talar om Rotary med era vänner, 

arbetskamrater och i andra sammanhang, gör Rotary spännande 

för dem som lyssnar så de vill följa med er till Rotaryklubben 

och bli engagerad medlem. Rotary – Gör Skillnad: ett 

yrkesnätverk med samhällsengagemang. 

Nu är det snart dags för påskkärringen Ingrid att flyga till 

Blåkulla! ;-) 
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Utmaning: 1,2 miljoner träd 
Läs mer om Ian Riseleys önskan att 

vi alla ska plantera ett träd med 

målet om 1,2 miljoner träd under 

hans år som Rotarys ”världs-

president”, klick  

Erbjudande: Biljetter Nya Vasaspelet 
Upplev en livfull och spännande 

föreställning om när Gustav Vasa valdes till 

Sveriges regent. Föreställningen ges utanför 

Domkyrkan i Strängnäs, vid den plats där 

biskopar och rådsherrar sannolikt samlades 

den 6 juni 1523 för att välja kung, efter en 

dramatisk tid i svensk historia. 

Nya Vasaspelet är en rafflande, historiskt 

intressant men också framåtsyftande 

föreställning med musik. Skådespelare på 

olika nivåer spelar tillsammans med olika 

”kändisar” i rollen som Gustav Vasa, som 

landshövding Liselott Hagberg 9/6, 

kommunalråd Jimmy Jansson 15/6 och 

partiledare Ulf Kristersson 16/6. 

Charlotta Huldt står för manus och regi. 

Se mer om föreställningen och 

Vasaveckorna i Strängnäs på 

www.vasaspelet.se 

Biljetter på ticketmaster.se – ange kodord 

Rotary-EP för 10% rabatt + 10% till Polio 

Plus – Ditt pris 225:- 

Färre fall av Polio 
Ur EndPolioNow:s nyhetsbrev för mars 

2018 finns färsk statistik som visar att 

endast Afghanistan haft tre fall av Polio 

detta år – det är verkligen ”ThisClose” 

nu, men fortsatta insatser krävs för att 

helt utrota sjukdomen från jordens yta! 

Läs mer i nyhetsbrevet här: klick  

http://www.rotary.org/en/riseley-says-trees-show-commitment
http://www.vasaspelet.se/
https://www.ticketmaster.se/artist/nya-vasaspelet-i-strangnas-biljetter/983848
https://mailchi.mp/233b581f9d65/endpolionow-newsletter-march-2018
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Distriktets utlyser hemsidetävling! 
I år kommer bedömningen att ha fokus på kontaktinfo och 

aktualitet, dvs. texter och bilder på hela startsidan och under 

"Om klubben". 

Det är med andra ord viktigt att telefon och e-post på första 

sidan är korrekta och fungerar samt att aktuellt program och 

annan intressant info för besökare finns lätt tillgängligt. 

Under april finns alla möjligheter att utveckla och uppdatera 

hemsidan då bedömningen genomförs först under maj 

månad. Juryn består av mig, Tommy Lekenmyr och Gun-

Marie Östedt-Axelsson. 

Vinnande klubb koras vid guvernörsskiftet den 4 juni och 

får 2 500:- att skänka till Läkarbanken, Rotary Foundation, 

Polio Plus eller Sörmlandslägret. 

Lycka till! 

Aktuellt från Ungdomsutbytet 
Just nu pågår planeringen av Utreselägret den 26-27 maj för 

utbytesstudenterna med familjer och kontaktpersoner. Lägret är 

också ett avskedsläger för de som reser hem i juni men alla 

inbounds ska delta. Tanken är att våra inbounds ska förmedla 

sina erfarenheter till dem som åker ut i augusti vilket innebär att 

närvaron är obligatorisk för såväl out- som inbounds. Våra 

ämnen under helgen är angelägna för familjerna. Vad inryms i 

försäkringen som ingår i programavgiften och hur sker utresan. 

Våra inbounds förväntas redovisa vilka kulturkrockar de upplevt 

och hur det är att komma till en värdfamilj. Lägret är gemensamt 

för distrikt 2370, 2350 och 2340. 

Resan till Vemdalen 11-15 april där 7 av distriktets inbounds 

deltar planeras för fullt. 

Inbjudan har gått ut till inbounds att delta den 21 april på 

World´s Children´s Prize Foundations upplevelsekväll i 

Strängnäs. 

Det har kommit en förfrågan från Sydafrika om ett 

korttidsutbyte - Distrikt 9400 i Sydafrika vill ha 

korttidsutbyte med Sverige. De har två ungdomar som 

gärna vill komma hit i slutet på november. Efter sina 

veckor tar de med sig den svenska ungdomen till SA 

 någon gång i december. Hör av er till Gunilla Marklund 

  om Ni har intresserad ungdom! 



  
 

Sid 4 av 6 

Rotary-WCP projektet 
Missa inte den unika möjligheten att uppleva vad annars bara 

gästerna vid World's Children's Prize-ceremonin på Gripsholms 

Slott får vara med om. 

”Ett partnerskap som förenar generationer för en bättre 

värld” mellan Rotary och WCP presenteras också under kvällen. 

Inbjudan med mer info (1 sida), klick  

Tid: Lördag 21:a april, kl 19-20:30, mingel från 18:30 

Plats: Thomas Arena Teatern, Regementsgatan 10, Strängnäs 

Biljetter: 150:- genom Tickster, klick  

Hjärtligt välkomna! 

Rotary i Almedalen 2018 
Vi kommer att vara aktiva i Visby under Almedalsveckan med 

ett tält (nr 326) på Cramérgatan under dagarna 1 till 4 juli. 

Vi kommer dessutom att arrangera fyra seminarier - kl. 12-13 

och kl. 13-14 i Campus Gotland måndagen den 2 juli i sal B22 

och samma tider onsdagen den 4 juli i sal B15. 

Två av seminarierna kommer att handla om Fred & 

konflikthantering med Ann-Britt Åsebol från Rotary Falun-

Kopparvågen som moderator och två om Integration & 

yrkesmentorer, där Christina Möller från Rotary Stockholm-

Skanstull kommer att vara moderator. Mera info om innehållet 

och andra detaljer läggs successivt ut på Facebook-sidan "Rotary 

i Almedalen", klick  

Vi kan redan nu berätta att vi liksom förra året har nöjet att ha 

Anna Maria Corazza Bildt som talare vid vårt första seminarium 

om Fred & konflikthantering, måndag 2 juli kl. 13-14. 

Generalmajor Anders Brännström deltar i paneldebatterna om 

Fred & konflikthantering såväl på måndag 2 juli kl. 13-14 som 

onsdag 4 juli kl. 12-13. 

De Rotarymedlemmar som är intresserade av att delta eller vill 

veta mer kontakta en av: 

 Tommy Lekenmyr, rotary.lekenmyr@gmail.com 

 Magnus Sundblad, magnus.sundblad@telia.com 

 Gun-Marie Östedt-Axelsson, gog.axelsson@telia.com 

http://rotary2370.se/f/WCPF_Rotary_21april.pdf
http://www.tickster.com/sv/events/search?q=rotary
https://www.facebook.com/groups/RotaryAlmedalen/
mailto:rotary.lekenmyr@gmail.com
mailto:magnus.sundblad@telia.com
mailto:gog.axelsson@telia.com
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Kortfattad ekonomisk rapport 
Nu när ¾ av verksamhetsåret gått kan vi börja se resultatet av 

årets verksamhet i distriktet. De flesta av årets större åtaganden 

har gått av stapeln. Distriktskonferensen är avklarad, RLI har 

eller är på väg att genomföra årets tredje utbildning, 

Gymnasiemässan har genomförts och PR/medlemsutveckling har 

planerat och genomfört ett uppskattat och välbesökt seminarium 

för att nämna några projekt. Bland de större åtaganden som 

återstår att ta i hamn är PETS, Ungdomsverksamheten och 

Almedalen.  

Årets intäkter har följt budget. Rotaryklubbarna fakturerades 

totalt 442:- per medlem och år. Av dessa betalades 272:- per 

medlem vidare till Rotary Norden, SRS och RU. Kvar att sörja 

för distriktets verksamhet är 170:- per medlem. Kostnaden för 

DG betalas av RI och ingår inte dessa siffror.  

Distriktet har under verksamhetsåret varit starkt inriktat på att 

stoppa den långa raden av underskottsår som resulterat i nästan 

en halvering av det egna kapitalet. Projekt såsom RYLA och 

Rotaract har inte aktiverats i år. Varje projekt som 

genomförts har noga följts upp och kostnader skalats av i 

möjligaste mån. Här har alla i distriktsteamet hjälpts åt 

på ett föredömligt sätt och det har givit resultat så årets 

resultat inte blir negativt. 

För nästa verksamhetsår finns en sparsmakad budget, 

men det undantar inte behovet av en något höjd avgift till 

distriktet, vilket föreslås till verksamhetsåret 2019/20. 

PR & Medlemsrekryterings seminarium 
Kvällen torsdag den 1 februari arrangerades seminarium om PR 

& Medlemsrekrytering på Skogshöjd i Södertälje av distriktets 

motsvarande kommittéer. 

47 medlemmar från 25 klubbar deltog på plats plus Rotary 

Hemse på Gotland som deltog via ”live-sändning” på YouTube 

med 13 medlemmar från klubben och ytterligare 5 gäster från 

Visby-Silverhättan. 

Kvällens sista programpunkt var ett grupparbete, som leddes av 

Paki Holvander och som resulterade i handlingsplanen ”Hur vi 

gemensamt skall ta oss från Nuläget till Destination Framtiden”. 

Deltagarna har fått en sammanställning av resultatet av 

grupparbetet med förslag till konkreta åtgärder för de 
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värsta respektive bästa scenarierna, återfinns här som PDF  

Kontakta gärna kommittéerna – se distriktswebben för uppgifter. 

Kalendarium 
Delar av vinterns och vårens kalender, men se även distrikts-

webben för löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

14 april PETS för inkommande pres. & sekr.  

21 april Rotary & WCPF Global upplevelsekväll 

i Strängnäs – se notis ovan 

25 maj SRS vårmöte 

31 maj Distriktsteamsmöte 

4 juni Guvernörsskifte Nynäshamn 

23-27 juni Rotary Convention, Toronto 

1-8 juli Rotary Almedalen 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Avslutning 
Jag önskar er alla en Glad Påsk! 

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

 

http://rotary2370.se/f/RotaryHandlingsplan180201.pdf
https://www.rotary.se/2370/
mailto:web@rotary2370.se


 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 
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Ingrids guvernörsbrev #9 
Sköna maj välkommen till vår bygd igen………, 

nu kan vi njuta av blåsippan ute i backarna står, båtarna sjösätts, 

ute-caféerna är fulla av glada skratt, vi njuter så gott vi kan! 

 
Vårhälsning från soligt och varmt Visby 

Rotary-året börjar lida mot sitt slut för mig som distrikts-

guvernör, men det tar jag i nästa brev. 

Paul Harris skulle fyllt 150 år om han varit i livet, det hyllade vi 

i vårt distrikt med att be alla medlemmar bidra med en insättning 

till Polio plus, läs mer om detta längre ner i brevet. 

Distriktet har utlyst en tävling för alla klubbar om bästa hemsida, 

det kan Du också läsa mer om här nedan. 
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Vi medlemmar engagerar oss, ja det händer en del som bidrar till 

att Rotary Gör Skillnad! Vi är ett yrkesnätverk med samhälls-

engagemang! Vi måste fokusera på att berätta om Rotary, hörs vi 

inte finns vi inte! PR och kommunikation är ett led i att få fler 

engagerade medlemmar! 

Webby Award 
Vår internationella webbplats 

https://rotary.org 

var nominerad i två kategorier för utmärkelsen 

bästa organisationswebbplats – en med jury 

och en med folkets röst. Röstningen var öppen 

till 19:e april och resultatet kom den 24:e – 

och Rotary VANN folkets röst. Se mer här: 

https://www.rotary.org/en/rotary-website-wins-webby-award 

Vår hemsidetävling 
Påminner om vår egen pågående hemsidetävling i distriktet – gå 

in på Din klubbs hemsida, bidra med inlägg till klubbens 

webbansvarige och kika gärna på andra klubbars sidor för 

inspiration. Börja gärna på distriktets hemsida: 

https://rotary.se/2370  

Strax inleder jag, Tommy och Gun-Marie bedömningen av 

sidorna så håll Er sida levande – nu och framöver :-) 

Klubbens – och Din – betalning till TRF 
En viktig del inom Rotary är att vi bidrar till The 

Rotary Foundation – dels för att utrota polio helt, 

dels för de många andra projekt som finansieras i 

både vårt distrikt och i världen genom TRF. 

Det kan vara lite svårt att göra helt rätt när man 

betalar in, både som skattmästare för klubbens 

räkning och som enskild medlem, trots att vanligt 

bankgiro finns – kika därför på vägledningen så 

går betalningen helt rätt: klick » 

https://rotary.org/
https://www.rotary.org/en/rotary-website-wins-webby-award
https://rotary.se/2370
https://rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=8428
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Paul Harris 150-årsdag 
Vår grundare föddes den 19:e april år 1868 i Racine, 

Wisconsin och vi celebrerade 150-årsdagen med en 

liten spontan insamling till EndPolioNow. Genom 

epost och FaceBook hoppades jag kanske några 

tiotal medlemmar skulle bidra – men det blev långt 

fler! Jag vill i omvänd alfabetisk ordning varmt 

tacka alla Er: 

Veine Haglund Stockholm-Fryshuset, Ulrika Pettersson Nyköping-Gripen, Ulf Lindén 

Strängnäs, Ulf Bergman Nacka, Ulf Bergman Stockholm-Söder, Torbjörn Lundkvist 

Eskilstuna-Kloster, Torbjörn Bergvall Eskilstuna-Kloster, Tommy Lekenmyr 

Nynäshamn, Tomas Werner Södertälje, Thomas Pettersson Trosa, Sven-Hugo Folkesson 

Vingåker, Stig Ouvrier Eskilstuna-Munktellstaden, Stig Harrisson Södertälje-Östra, Stig 

Ekström Nyköping-Gripen, Staffan Lyttkens Visby-Silverhättan, Solgerd Jern Rosenberg 

Nyköping-Gripen, Rolf Löfberg Stockholm-Söder, Ragnar Svenserud Visby, Olof Nyström Visby-Silverhättan, 

Nils-Erik Norén Strängnäs-Bisp Thomas, Marianne Philp Mariefred, Mari-Ann Castenvik Värmdö-Skärgård, Lottie Orrvik 

Mariefred, Leon Lindberg Katrineholm-Backa, Lennart Larsson Eskilstuna-Kloster, Lennart Halvarsson Nyköping, 

Lars-Göran Nyström Stockholm-Högalid, Lars Åberg Nyköping-Gripen, Lars Olof Nilsson Mariefred, Lars O. Hofgren 

Stockholm-Älvsjö, Lars Gunnstam Stockholm-Skanstull, Lars Florén Järna, Lars Elfström Visby-Silverhättan, Klaus Schulte 

Järna, Kim Jakobsson Wisborg, Karin Wallin Nykvarn, Johnny Resborn Södertälje, Johan Sundström Katrineholm-Backa, 

Jerk Oldenburg Flen-Malmköping, Jan Wester Vingåker, Jan Lewenhaupt Katrineholm-Backa, Ingrid Sjöbeck 

Värmdö-Skärgård, Ingrid Hahn Södertälje-Östra, Inga Lundblad Södertälje, Håkan Svahn Södertälje, Hans Bjernby 

Stockholm-Högalid, Gunnar Lundberg Nacka, Gun-Marie Östedt-Axelsson Mariefred, Guje Sevon Strängnäs, Eva Karlsson 

Eskilstuna, Ernst Wiman Visby, Erik Liljencrantz Katrineholm, Elisabeth Wennerholm Stockholm-Skanstull, 

Elisabeth Kalkhäll Visby, Elinor Elmborg Södertälje-Östra, Dan Johansson Oxelösund, Christina von Feilitzen Katrineholm, 

Bror Janghage Katrineholm, Britt-Marie Ellis Nygren Strängnäs, Bo Sinander Katrineholm, Björn Dettner Värmdö-Skärgård, 

Bertil Bjärlestam Järna, Benny Hansen Järna, Bengt Gustafsson Nykvarn, Barbro Bergman Värmdö-Skärgård, 

Bengt-Arne Svennberg Nyköping, Axel Isaksson Stockholm-Älvsjö, Annika Londono Nacka, Anna Schulte Järna, Anna Schrotti 

Stockholm-Fryshuset, Anna Notander Strängnäs, Anders Majgren Haninge, Anders Löfgren Saltsjöbaden, Agneta Steier 

Stockholm-Fryshuset, 6,7 medlemmar (!) Trosa, 10 medlemmar (!) Södertälje 

Hela 90 medlemmar från 31 klubbar deltog och Rotary 

Södertälje toppade med 25% av medlemmarna (bl.a. genom en 

inbetalning ”i klump” om 1 500 kr)! 

Totalt gav insamlingen 12 700 kr till EndPolioNow vilket 

genom Bill & Melinda Gates tredubbling blir 38 100 kr – så 

igen: grattis Paul Harris på 150-årsdagen! 

WCP-samarbetet rullar vidare 
Distriktets samarbete med World’s Children’s Prize (WCP) har 

fortsatt med deltagande i utdelningen av priset på Gripsholms 

slott med Drottning Silvia närvarande och barnrättsgala på 

Thomas Arena i Strängnäs. 

I samband med besök av Rotary Sydafrikas distrikt 9350 

diskuterades möjligheterna till samarbete i ett ”Global Grant” 

genom TRF vid en lunch på Gripsholms värdshus. Återkommer 

om resultaten här, men se gärna projektsidan på distriktets webb, 
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klick », som leder vidare till Rotary Mariefred som samlat 

mycket information, klick » 

 

Skicka in GDPR-avtalet 
Med nu endast veckor kvar till 25:e maj när 

GDPR (EU:s skydd för personuppgifter vid 

databehandling) träder i kraft är det viktigt att alla 

klubbar verkligen skriver på och skickar in GDPR-avtalet. 

Här lista med de som inte skickat in per 27:e april kl 17:08: 

Eskilstuna 13160, Eskilstuna Kloster 13161, Eskilstuna Munktellstaden 13163, Eskilstuna Rekarne 13162, Hemse 13044, 

Järna 13169, Mariefred 22399, Nacka 13183, Nyköping 13190, Nyköping Gripen 23592, Nynäshamn 13192, 

Stockholm Fryshuset 71278, Stockholm Söder 13208, Stockholm Älvsjö 13202, Strängnäs 13209, 

Strängnäs Bisp Thomas 13210, Södertälje 13198, Wisborg 21044, Visby 13089, Värmdö Skeppslag 13087 

WASRAG:s vattenprojekt 
Att vatten är källan till allt liv vet vi, men 

otjänligt vatten dödar också. Ta del av 

nyhetsbrevet för april från Water And 

Sanitation Rotary Action Group – WASRAG 

– en bit ner står det också om Rotarys 

ölsällskap som samarbetar med WASRAG då 

rent vatten även är en förutsättning för gott öl. 

Se mer och teckna nyhetsbrev på www.wasrag.org där de senaste 

breven finns i högerspalten. 

https://www.rotary.se/2370/projects?type=361
https://www.rotary.se/mariefred/projects?type=381
http://www.wasrag.org/
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Medlemsservice 
Sedan nyår är det distriktet som sköter medlemsservice till 

klubbar och medlemmar. Något Du eller klubben undrar? 

Börja med artikeln ”Svar när Du har frågor” – PDF på EN 

sida med det mesta här: klick » 

En bild betyder så mycket 
På tal om hemsidetävlingar och att hålla sin sida aktuell och 

uppdaterad så har vår nationella sida: 

https://rotary.se 

uppdaterats en del, med meny och en bild som startsida. 

Bilden visade häromveckan ett antal yngre medlemmar med en 

svensk flagga nedklottrad med autografer och text på. Det 

kändes inte så lyckat då ”flaggskändning” är brottsligt, om än 

inte straffbart. 

Vid påpekande byttes bilden snabbt och vi kan väl alla dra 

lärdomen att bilder vi använder på våra hemsidor skall vara 

värdiga, tydliga och inte avbilda handlingar som kan väcka 

anstöt. 

Just när detta skrivs visas dock bara ett 

felmeddelande och vi kan tyvärr konstatera att 

Rotarys webbsystem fortsätter lämna en hel del 

övrigt att önska. 

Medlemssiffror 
Många klubbar jobbar på bra med rekryteringskommitté och 

inval av nya medlemmar som vidgar vår krets. Från 27:e januari 

till 27:e mars ökade vi faktiskt med +9 medlemmar! Därefter ett 

litet tapp och totalt mot årets början ligger vi på -25 enligt den 

officiella statistiken. 

Med 38 klubbar i distriktet skulle dock ETT inval per klubb ge 

en nettoökning! 

Det är också viktigt att behålla medlemmar så intressanta 

föredrag, bra projekt, trevlig stämning och vårt yrkesnätverk 

utgör hörnstenar i varje framgångsrik klubb. 

https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=7735
https://rotary.se/
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Convention i Toronto 
Det är inte för sent att registrera sig för Rotary Convention i 

Toronto 23-27 juni – jag deltar som guvernör och det vore 

jätteroligt om Du följer med också! Det går att registrera sig på 

riconvention.org 

ända fram till 27:e juni…! 

 

Nytt för i år är att man kan ”vara med utan att resa” – läs om de 

direktsända sessionerna på nätet – som också kräver registrering. 

Global Grant på Sri Lanka 
Förra året träffade IPDG Lars Olof Nilsson den utvandrade 

Rotary-medlemmen Helena Dahlin på just 

Rotary Convention som var i Atlanta 

2017. Helena och maken Hans är 

medlemmar i Rotary Goleta Noontime i 

Santa Barbara men planerar för ett 

Sverige-besök och kommer gärna till 

klubbar och talar om deras Global Grant 

– ett utbildningsprojekt på Sri Lanka. 

Läs mer i Helenas brev här 

(tips för programansvariga 

kommande år) och se dokumentär-

filmen som finns länkad i brevet: 

https://rotary2370.se/srilanka/RotaryHelenaDahlinBrev.pdf 

https://riconvention.org/
https://rotary2370.se/srilanka/RotaryHelenaDahlinBrev.pdf
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Kalendarium 
Delar av vårens och sommarens kalender, men se även distrikts-

webben för löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

21 maj Bedömningsmöte hemsidetävling 

25 maj SRS vårmöte 

31 maj Distriktsteamsmöte 

4 juni Guvernörsskifte Nynäshamn 

23-27 juni Rotary Convention, Toronto 

1-4 juli Rotary Almedalen 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Avslutning 
Glöm inte ha KUL! 

Vi hörs snart igen, ta väl hand om er 

där i ute våren! 

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

 

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


 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 
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Ingrids guvernörsbrev #10 
Hej alla kära Rotarymedlemmar i mitt Guvernörsdistrikt! 

Detta spännande Guvernörsår börjar lida mot sitt slut för min 

del. Vilket härligt år det har varit, att ha fått möjligheten att träffa 

er fantastiskt trevliga Rotarianer vid mina 38 klubbesök i 

distriktet med början på Gotland och avslut i Strängnäs. Ni har 

gett mig inspiration och massor av energi, jag har själv fått en 

kompetens- och personlighetsutveckling, fullfjädrad blir man 

aldrig! 

 
Några Facebook-bilder från min pågående privata Kanada-roadtrip jag gärna delar 

Vem är jag efter detta år, effektiv har jag alltid varit men jag har 

lärt mig tänka först, andas och ibland bita ihop innan agerande! 

Värdera vad som är viktigt och vad som tär och inte är värt att ta 

strid om! Viktigt är att våga men också erkänna när saker går fel. 

Nu kan jag lägga till i mitt CV min erfarenhet som Guvernör 

med stolthet och använda i mitt fortsatta liv, den utmaning jag 

antog önskar jag fler att anta! Vilket berikande år! 
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Lite konstig blir man ju också, den effektiva personen Ingrid är 

en Ingrid som blivit lite lugnare, till min man Johans förvåning 

mitt i alla utmaningar  

Det är otroligt viktigt att vi med stort engagemang arbetar med 

medlemsutveckling, PR och kommunikation, gör vi inte detta 

hörs vi inte och vi syns inte! Rotarys överlevnad! 

Att tänka nytt är viktigt, världen förändras ständigt och vi måste 

möta den nya generationen som medlemmar  glasögon på! 

Jag är så stolt att vara med i en organisation där fokus är 

yrkesnätverk med samhällsengagemang. Vi bidrar till fred i 

världen i många olika sammanhang, t ex utrota sjukdomar- polio, 

Rotary Doctors, Shelterbox där vi är partner, genom vår plats i 

FN och mycket mer som klubbarna gör för utsatta i världen. 

Jag vill tacka er alla för det engagemang ni visat under mitt 

Guvernörsår och så mycket KUL vi har tillsammans  

Nu väntar Convention i Toronto den 23-27 juni, det ska bli så 

spännande att få möjligheten till denna upplevelse. 

Den 23 juni (”riktiga” midsommarafton) för 40 år sedan gifte vi 

oss i Djurö kyrka, detta firar vi genom att Rotary berikar oss 

även på ”Vår 40-årsdag” – och med två veckors privat ”roadtrip” 

genom Kanada innan det. 

Ekonomisk rapport 
Några ord från distriktets skattmästare Paul Tamm: 

De flesta av verksamhetsårets åtaganden är avklarade. 

Återstår Rotary Ungdoms verksamhet som har sin 

tyngdpunkt just nu. Om inget oförutsett inträffar 

följer vi budget även här. 

Som framgått bl.a. vid årets distriktskonferens och 

PETS har vi vinnlagt oss om att vara försiktiga med 

de kostnader som vi kan påverka och därmed vända 

den negativa utvecklingen av eget kapital. Glädjande 

nog ser detta ut att lyckas och vi ser fram mot att visa 

ett bra positivt resultat för detta verksamhetsår. 

Denna försiktighetsprincip kommer att fortsätta även det 

kommande verksamhetsåret. Det är inget självändamål i sig 

utan bäddar för att distriktet även framledes kommer att ha 

finansiella muskler att på bästa sätt kunna bistå klubbarna på en 

bra och framåtblickande nivå. 
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Juni – ”fellowship”-månaden 
Ordagrant översätts fellowship till gemenskap och inom Rotary 

finns många gemenskaper för olika intressen – i tidigare brev har 

jag nämnt gemenskaperna för rent vatten, öl med fler. Här 

inbjudan till en tämligen ny om utbildning och lärande: 

International Fellowship of Rotarian Educators 

The International Fellowship of Rotarian Educators is one of RI's 

newer "professional" fellowships. The website address is 

www.rotarianeducators.org 

As you can see from the website, one does NOT have to be an 

educator or work in the field of education to become a member – 

just have an interest in or a passion for education. Membership is 

available for one year ($20 USD), three years ($50 USD), or a 

lifetime membership for $100 USD. 

Rotarians, family members of Rotarians, Rotaractors, and Rotary 

Foundation Alumni members are eligible for membership. You 

can join online from the website by using a credit card or by 

PayPal. 

Yours in Rotary Service, 

Charles Grant, Ph.D. 

Shelterbox gåvobevis 
Vår samarbetspartner Shelterbox stödjer vid katastrofer som 

tyvärr fortsätter inträffa i världen, som torka, vindar och 

vulkaner bara för att nämna några. 

Rotary E-Club of Riddarfjärden erhöll gåvobevis för sin gåva om 

7 250 kr till en box i torkans Somaliland. Totalt har klubben 

skänkt 15 750 kr sedan 2016 – Syrien, Karibien och nu 

Somaliland – fina hjälpande insatser i Rotarys namn! 

 

http://www.rotarianeducators.org/
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District Grants genom TRF 
Under Rotary-året 2017/18 har distriktet stött projekten: 

 Sörmlandslägret genom klubbarna i Nyköping, Trosa, 

Oxelösund samt Strängnäs Bisp. Thomas 

 Vänföreningen Portee genom Rotary Södertälje Östra 

 Lässtimulansprojekt genom Rotary Södertälje 

 El Sistema genom Rotary Södertälje och Södertälje Östra 

 Seglarlägret genom Rotary Nynäshamn 

Läs om allt detta positiva i nedanstående rikt illustrerade rapport: 

 

Rotary-klubb avslutad av RI 
En unik men tråkig händelse är att Rotary Skövde-Billingen 

avslutats genom beslut av RI, då klubben inte följt reglerna. 

Frågor kring detta hänvisas till Lena Lagestam Strutzenblad. 

Ryggsäcksprojekt i Strängnäs 
Rotary Strängnäs fick 10 000 kr av U-fonden till sitt 

"Ryggsäcksprojekt" om klubben matchar med samma summa – 

sagt och gjort, insamling avklarad och vid lunchmöte den 5:e 

juni på Edsbacka Bistro packade medlemmarna 60 välfyllda 

skolryggsäckar till ett värde av 20 000 kr för behövande elever i 

två vitryska byar. 

I samarbete med Kungsörs Återvinning som har lång erfarenhet 

av både lämpligt innehåll och transport lämnade distriktets 

Samhälls- och Yrkestjänstansvariga tillika klubbens 

projektledare Kristina Fremuth personligen över ryggsäckarna 

till Arne Akervall, för vidare transport och utdelning. 

https://rotary2370.se/f/RotaryDistrikt2370_DistrictGrant201718.pdf
https://rotary2370.se/f/RotaryDistrikt2370_DistrictGrant201718.pdf
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Se mer på Strängnäs sida och besök Kungsörs Återvinning. 

 

GDPR infört 
Alla klubbar i distriktet lyckades skicka in sina 

GDPR-avtal i tid vilket var ett bra steg 

i efterlevnaden av den nya 

förordningen. Rotary månar om Din 

integritet och avtalen gäller i huvudsak 

medlemsregistret. Sedan är det upp till 

varje klubb att hålla reda på om man har 

några listor med ytterligare information 

om medlemmarna som sparas över tid 

att föra upp på sin egen förteckning. 

I det sammanhanget kan tilläggas att 

några få medlemmar undrat över utskick 

och påminnelse att hämta guvernörsbrevet. Cirka en vecka efter 

utskick sammanställs en sändlista med de som inte hämtat brevet 

ännu och nytt utskick görs som påminnelse. Därefter raderas 

listan. Inget personligt sparas över tid och distriktet är inte ”ute 

efter” om just Du hämtat brevet – men hoppas förstås alla 

medlemmar vill ta del av information i breven och ge feedback. 

Vill Du verkligen inte ha påminnelse, maila web@rotary2370.se 

så har vi en särskild jag-vill-slippa-påminnelse-lista. 

https://www.rotary.se/strangnas/about-us/news-article-view?mode=p&id=1336
http://secondhandkungsor.se/skolstart/
mailto:web@rotary2370.se
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Avsättningar till EndPolioNow 
Ett nyhetsbrev från zonen inkom med 

information att 5 distrikt avsätter 20% av 

DDF till EndPolioNow. 

Det vore ju fint om även distrikt 2370 

kunde nå den nivån av bidrag för att göra 

världen fri från polio. Har Din klubb ett 

positivt resultat så här i slutet av året – 

överväg en extra insättning från 

klubbkassan till EndPolioNow – eller 

donera enskilt. 

Under 2018 har fram till 5:e juni endast 2 fall av polio i Pakistan 

och 8 i Afghanistan rapporterats i världen – vi vinner kampen! 

Rotary-märken i aluminium 
Flera klubbar har en god relation med ”sin” restaurang eller 

motsvarande där man möts. Vad kan då vara bättre än ett tydligt 

metallmärke som visar detta? Rotary Vingåker ses på 

Båsenberga konferensanläggning som nu får ett rejält kugghjul 

på 22 cm som kommer placeras med anläggningens övriga 

märken. Hjulet är gjutet i kraftig aluminium med svart försänkt 

botten och har två skruvhål på baksidan. 

PR-kommittén tog hem några extra märken till påseende – hör av 

Dig till Gun-Marie eller Erik L. om Du vill boka ett av dessa – 

22 cm för 650 kr eller 11 cm för 450 kr. 

Kan även beställas direkt hos TeraTrade i Finland. 

 

http://www.teratrade.se/
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WCPF:s årliga priscermoni 
Torsdag den 19:e april genomfördes World's Children's Prize 

Foundation (WCPF) sin årliga priscermoni på Gripsholms Slott i 

Mariefred, där barnrättshjältar – framröstade av barn som 

utbildats i WCP-programmet runtom i hela världen – fick pris 

som delades ut av drottning Silvia. 

Representanter från vårt 

distrikt 2370 och 9350 i 

Sydafrika deltog i 

prisceremonin och träffades 

också nästa dag för att 

diskutera ett gemensamt 

Global Grantsprojekt, dvs. hur 

Rotary såväl globalt som 

lokalt kan stötta och hjälpa 

WCPF att nå ännu fler skolor 

och lärare med WCP-

programmet. 

Programmet innebär att 

eleverna – enligt FN:s 

Barnkonvention integrerat i 

olika ämnen genom tidskriften 

Globen – utbildas i barns 

rättigheter, allas lika värde och 

demokrati. Såväl WCPF som 

Rotary är ju organisationer, 

som arbetar såväl globalt som lokalt. Mer än 40 miljoner barn i 

världen och mer än 600 000 barn i Sverige är idag utbildade i 

WCP-programmet i s.k. Global Friend skolor, vilket innebär en 

engångsavgift på 300 kr per skola. 

På lördagen arrangerade WCPF och Rotary distrikt 2370 genom 

Mariefred Rotaryklubb en global barnrätts- och upplevelsekväll i 

Thomas Arena teater i Strängnäs, då artisterna från 

prisceremonin med bl.a. Sydafrikas IDOL-vinnare Paxton 

uppträdde. Jean Wilké från Claremont Rotary Club i Kapstaden 

berättade också under kvällen om hur hennes klubb och distrikt 

arbetar med olika lokala projekt, som handlar om barns 

rättigheter. 

Två artiklar publicerades i Sydafrikanska News24: klick, klick. 

 
Rotarianer inför priscermonin på Gripsholms slott 

https://www.news24.com/SouthAfrica/Local/Peoples-Post/rotary-club-spreads-its-wings-20180514
https://www.news24.com/SouthAfrica/Local/City-Vision/rotary-club-takes-kids-to-around-the-world-20180516
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Kalendarium 
Delar av kommande händelser, men se även distriktswebben för 

löpande info: https://www.rotary.se/2370/ 

Datum Aktivitet 

23-27 juni Rotary Convention, Toronto 

1-4 juli Rotary Almedalen 

Augusti Tommys guvernörsbesök drar igång 

20 augusti Golftävling på Norråva GK 

Rotary Värmdö Skärgård 

30 augusti Distriktsteamsmöte Södertälje 

6 oktober Rotary Leadership Institute – RLI, dag I 

20 oktober Distriktskonferens Nynäshamn 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Avslutning 
Jag önskar Er en härlig och 

fin sommar! 

Tack för mig, vi ses i PR-

sammanhang i distriktet nästa DG-år! 

Sommarkramar 

 

 

Ingrid Sjöbeck 

Guvernör 2017/18 

Rotary Distrikt 2370 

 

”Rotary – yrkesnätverket där vi har KUL 

och världens största fredsrörelse!” 
 

 

https://www.rotary.se/2370/
https://www.rotary.se/varmdo-skargard/program-view?id=443018
mailto:web@rotary2370.se

