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Tommys guvernörsbrev #1 
Bästa Rotarymedlemmar i Rotary Distrikt 2370, jag vill börja 

med att rikta ett stort tack till min företrädare, Ingrid Sjöbeck, för 

ett mycket bra Rotaryår 2017-2018 och för all den support jag 

fått i förberedelserna för mitt år 2018-2019. 

Högsommarmånaderna är snart över och Rotary har återigen 

gjort avtryck i samhället med en fantastisk väl genomförd 

Almedalsvecka. Stort tack till alla som gjorde detta möjligt. 

 
https://www.facebook.com/groups/RotaryAlmedalen 

https://www.facebook.com/groups/RotaryAlmedalen
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Strax innan dess represen-

terade jag och min företrädare 

Ingrid distriktet vid Rotary 

International Convention i 

Toronto. Det var verkligen en 

upplevelse att vara en del av 

detta evenemang som samlade 

cirka 40 000 rotarianer. 

Har du aldrig varit på en 

Rotary Convention så är 2019 

året att satsa på då den hålls i 

Hamburg och om många 

anmäler intresse kanske vi 

kan samordna transport m.m. 

för distriktets medlemmar. 

Den mera distriktsnära 

verksamheten drar nu igång 

på allvar och vi har 

förhoppningsvis ett 

innehållsrikt och spännande 

verksamhetsår framför oss. 

Jag har några mål som jag vill 

att vi alla tillsammans ska 

sträva emot: 

 Ett stort fokus på att göra Rotary mer känt för alla i vårt 

samhälle vilket ska ske genom en tydlig satsning på PR 

 Återstartar den Rotaractklubb vi hade med bas i Eskilstuna 

eller startar en ny och jag har en idé om att vi skulle kunna 

prova med en Rotaractklubb som E-klubb för alla orter i 

vårt distrikt. 

Juli månad är ju starten på det nya Rotaryåret och redan i augusti 

börjar jag med mina klubbesök, något jag verkligen ser fram 

emot. Parallellt med detta pågår förberedelserna inför årets 

distriktskonferens som går av stapeln den 20:e oktober i 

Nynäshamn och Ni vet ju att varje klubb kan skicka två deltagare 

utan kostnad för själva konferensen men naturligtvis är alla 

medlemmar välkomna och jag kan redan nu utlova både ett 

spännande program och en festlig kväll. 

Jag framförde redan under PETS att jag önskar att fler klubbars 

medlemmar skulle engagera sig i arbetet på distriktsnivå för att 

öka kunskapen om distriktsarbetet i hela vårt distrikt och jag vill 

nu passa på att påminna om detta, om du är intresserad så ta 



  
 

Sid 3 av 4 

kontakt med kommittéordföranden, Du hittar kontaktuppgifter på 

distriktets hemsida under ”Funktionärer”: 

 https://www.rotary.se/2370/district/officers/  

Nu inleds augusti, månaden då Rotary fokuserar på klubb- och 

medlemsutveckling. Den 15/8 är det också dags för en första 

rapport avseende Interact- och Rotaractklubbarnas framsteg vad 

gäller Rotary Citation. 

Medlemsantalet sjunker fortfarande och finns det goda idéer i 

våra klubbar för att attrahera nya och behålla nuvarande 

medlemmar så dela gärna med er av dessa. Medlemmarna måste 

vårdas, RIP
1
 Barry Rassin har sagt så här om Rotary: 

”Vi är först och främst en medlemsorganisation och 

om vi ska kunna tjäna och vara framgångsrika och nå 

våra mål så måste vi först och främst ta hand om våra 

medlemmar.” 

Väl värt att tänka på tycker jag. 

 

                                              
1
 RIP som i Rotary International President 

https://www.rotary.se/2370/district/officers/
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Kalendarium 
Delar av kommande händelser, men se även distriktswebben för 

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

Datum Aktivitet 

Augusti Mina 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 
Med hopp om en fortsatt trevlig sommar 

så ses vi snart på mina besök i alla 

distriktets klubbar, 

 

 

 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – internationellt yrkesnätverk med socialt engagemang!” 
 

 

https://www.rotary.se/2370/
https://www.rotary.se/varmdo-skargard/program-view?id=443018
mailto:web@rotary2370.se
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Tommys guvernörsbrev #2 
Bästa Rotarymedlemmar i Rotary Distrikt 2370, såhär i 

september börjar man ana att det blir höst i år igen även om det 

var svårt att tänka sig när sommaren var som varmast. 

September är också den månad då Rotary särskilt fokuserar på 

grundläggande utbildning samt skriv- och läskunnighet. 

Mina klubbesök har startat vilket givit mig anledning att titta lite 

extra på de enskilda klubbarna. Flera klubbar engagerar och 

behåller sina medlemmar, några växer faktiskt, men tyvärr har 

några klubbar minskat i antal medlemmar. Jag kan bara peppa i 

att bjuda in gäster och värva fler som medlemmar så vi blir fler 

som gör gott genom Rotary – lokalt och globalt! 

 

Ser med spänning fram emot att se om augusti med Rotary fokus 

på medlemsutveckling kan ha påverkat antalet medlemmar i 

positiv riktning, även om det är lite tidigt på det nya Rotary-året. 

Vidare så trots att klubbarna gör en massa bra saker så syns det 

inte utanför klubben och där insatserna görs. Det är endast ett 

fåtal av distriktets klubbar som har beskrivit sina projekt i Rotary 

Showcase, ett utmärkt verktyg för att beskriva vad man gör eller 

Mellan två klubbesök 

körde jag lite vattenskid-

båt med min AG –  

för Rotary är ju inte 

”bara” möten :-) 
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gjort, där kan man också se vad andra gjort och kanske bli 

inspirerad att starta något liknande. Tänk på att ett av RI 

Presidentens strategiska fokusområden är att förbättra Rotary:s 

image och öka kännedom och kunskap om organisationen och 

hur ska det vara möjligt om vi inte berättar vad vi gjort och gör? 

Rotary Ungdom har haft introläger 
Distriktets kommitté för Rotarys ungdomsutbyte har deltagit i 

introduktions- och språkläger för 30 inbounds i Sundsvall. Ett 

gäng fina ungdomar i våra 5 nordliga distrikt! Tack för bilden 

Gunilla Marklund! 

 

Dessutom har Sörmlandslägret genomförts och även en återträff 

den 2-3 september. 

Rotary International Convention 2019 
Jag uppmanar återigen alla medlemmar att ta chansen att vara 

med på en Convention, det är en fantastisk upplevelse och 2019 

är det ju inom ett hanterbart avstånd – i Hamburg » – och om vi 

blir tillräckligt antal kan vi sannolikt reducera reskostnaderna. 

Så här ser det ut med anmälningar från vårt distrikt just nu: 

Registration Goal for District 2370 20  

Paid registrations as of 20-Aug-2018 8 40% 

Total registrations as of 20-Aug-2018 8 40% 

https://www.riconvention.org/en
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Rotary Strängnäs Ryggsäcksprojekt 
Som ett mycket fint exempel på septembers tema skriv- och 

läskunnighet vill jag nämna Rotary Strängnäs projekt för 

barn i Vitryssland: 

”Projektansvariga Kristina Fremuth redovisade projektet för att 

främja utbildning. Klubben satsade på det i mer än ett år, och 60 

packade skolryggsäckar kunde nu delas ut till unga mottagare i 

två byar i sydöstra Vitryssland. 

Kungsörs Återvinning & Secondhand som Strängnäs 

Rotaryklubb valde att samverka med har mer än 25 års 

erfarenhet med humanitär hjälp främst i Lettland och 

Vitryssland. De vet vilka som är behövande familjer på plats, 

och så fick 30 barn i byn Kamenets och 30 barn i byn Vojskaja 

en ny fin skolutrustning som delades ut den 22:a augusti 2018 – i 

tid för det nya läsåret. 

 

Grundskolan är kostnadsfri även i Vitryssland, men barnen 

måste ha en skolryggsäck och skrivmaterial för att få delta i 

skolan, vilket många familjer inte klarar att finansiera. 

Utrustningen kostar där omkring 350 kr vilket liksom kravet på 

att klä barnen respektabelt under skoltiden är en stor ekonomisk 

börda för (främst) flerbarnsföräldrar i ett land med hög inflation, 

arbetslöshet och pågående kollektivekonomi.” 

Läs mer i senaste Rotary Norden, sid 31 » och klubbens hemsida » 

http://epaper.hansaprint.fi/rotary/ROT18_05/
https://www.rotary.se/strangnas/about-us/news-article-view?mode=p&id=1821
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WCP 
Vårt distrikt, 2370, och Rotary distrikt 9350, som omfattar 

Western Cape i Sydafrika, men även två länder till, Namibia och 

Angola, har inlett ett samarbete med World’s Children’s Prize 

Foundation (WCPF). Vi kallar samarbetet 

Partnerskap som förenar generationer för en bättre värld 

eller på engelska då: 

Partnership uniting generations for a better world 

WCP-programmet har utbildat över 42 

miljoner barn som förändrare, som står 

upp för medmänsklighet, alla 

människors lika värde, barnets och 

mänskliga rättigheter, demokrati och 

hållbar utveckling. De flesta av barnen 

är utsatta barn i utsatta länder, som fått 

sina rättigheter kränkta och innan de 

deltog i WCP-programmet inte visste att 

de har rättigheter. Även över en halv 

miljon svenska barn har deltagit i 

utbildningen. Bland WCPF:s beskyddare 

återfinns Malala Yousafzai, den 

bortgångne Nelson Mandela och 

drottning Silvia. 

Vi Rotarianer kan nu hjälpa WCPF att 

utbilda och stärka fler barn genom att ge en gåva, som fram till 

31 december 2018 dubblas av en matchare. Kostnaden är en 

dollar per barn och år. Om Du till exempel ger 200 kronor 

dubblas beloppet till 400 kronor, och du har då gjort det möjligt 

för 50 utsatta barn att lära sig om sina rättigheter! 

Du kan betala Din gåva till WCPF:s 90-konton eller Swish – 

ange gärna att Du är Rotarian: 

BG 900-1868      PG 900186-8      Swish 123-174 54 54 

Inbjudan Distriktskonferens 20:e okt 
Alla medlemmar i distriktet är välkomna på en spännande 

Rotary-dag med föredrag samt avslutande bankett på kvällen om 

man önskar. Varje klubb har två förbetalda platser till dagen, 

men samåk några till! :-) 

Inbjudan på nästa sida – ”resten” med anmälningsformulär här » 

https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=9157
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https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=9157
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Kalendarium 
Delar av kommande händelser, men se även distriktswebben för 

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

Datum Aktivitet 

17 september Distriktsmästerskap Golf, Strängnäs – länk » 

22 september “Gå för Rotary” på Liljeholmen » 

6 oktober Rotary Leadership Institute – RLI, dag I 

20 oktober Distriktskonferens Nynäshamn – artikel » 

21 oktober ”Elvis i våra hjärtan” », konsert i Eskilstuna 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Avslutning 
Nu ser jag fram emot en ny spännande 

månad med många klubbesök och glöm 

inte att vi ska ha kul också och därför 

vill jag gärna ”slå ett slag” (nåja lite 

lustigheter får man räkna med från en 

göteborgare) för vårt distrikts-

mästerskap i golf som går av stapeln 

den 17/9! 

Kan även rekommendera en promenad i ”Gå för Rotary” den 

22/9 - eller varför inte köpa biljetter till ”ELVIS i våra hjärtan” 

en hyllnings- och välgörenhetskonsert till förmån för lokala 

ungdomsprojekt inom drogmissbruk och psykisk ohälsa som 

genomförs 21/10 i Eskilstuna. Sist men inte minst – och det 

kanske allra mest roliga på sikt – investera i Era medlemmar och 

anmäl så många som möjligt till RLI utbildningen (nu eller nästa 

termin…), jag lovar att det är väl investerade pengar! 

 

 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – internationellt yrkesnätverk med socialt engagemang!” 
 

 

Med Rotary 

Stockholm-Älvsjö 

och E-club of 

Riddarfjärden 

https://www.rotary.se/2370/
https://www.rotary.se/2370/program-view?id=445872
https://www.rotary.se/e-club-riddarfjarden/program-view?id=446160
https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=9157
https://www.facebook.com/rotarytjugotresjutti/posts/1024381717738824
mailto:web@rotary2370.se
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Tommys guvernörsbrev #3 
Bästa Rotarymedlemmar i Rotary Distrikt 2370, månaden 

oktober har rullat in med ”riktig” höst och så här i slutet kommer 

även kylan – men då värmer det att tänka på allt fint vi gör 

tillsammans i Rotary. 

Efter oktober som varit ”Economic and Community 

Development Month” – kanske “Utveckling av lokalsamhället” 

på svenska, går vi över i november som är lite 

enklare: 

Rotary Foundation-månaden 

Efter poliodagen den 24:e oktober passar det 

ju väldigt bra att fortsätta samla medel både 

för EndPolioNow och Årliga fonden som 

stödjer många fina projekt världen över – och 

i vårt distrikt. 

Polio-dagen 
Vid Distriktskonferensen samlades inför 

Världspoliodagen den 24:e oktober in medel 

att fortsätta utrota polio. På distriktets 

Swish 123 313 35 84 

gjordes drygt 60 insättningar från både 

försäljning av Rotary-grejjer och 

donationer, vilket redan det gav drygt 

10 000 kr som distriktet skickar till 

EndPolioNow. Då Bill & Melinda Gates 

tredubblar pengen blir det över 30 000 kr! 

Alla medlemmar fick samma chans i epost-

utskick på själva Polio-dagen och vi 

summerar detta till förhoppningsvis ännu 

mer hjälp. 

Flera klubbar har också meddelat att de avsätter 

medel från klubbkassan – mycket positivt! 

Gesten med lillfingret visar det lila nackellack 

vaccinerade barn får för att hålla reda på de som redan 

fått Polio-vaccin – men lär också uppfattas som en ”ful 

gest” i delar av Asien – vilket inte avses här…! 
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Distriktskonferensen 
Flera som deltog på distriktskonferensen har hört av sig om 

bilder från allt trevligt – och ja, det kommer, våra fotografer 

sammanställer en film som kommer presenteras och kan visas i 

klubben. Återkommer i ärendet  

Annars var arrangemanget lyckat och de många som deltog både 

på scenen, i auditoriet och på den efterföljande banketten 

verkade nöjda och glada. 

Till de klubbar som faktiskt inte var representerade kan jag bara 

säga att Ni missade något. Synd. Hoppas Ni deltar nästa år… 

Alla presentationer finns att hämta på distriktets hemsida: 

 www.rotary.se/2370 

Klubbesök – och rotary.org 
Mina klubbesök pågår som bäst och jag uppskattar verkligen hur 

väl de klubbar jag hittills besökt har mottagit mig. Under 

besöken har jag uppmanat alla medlemmar att registrera sig för 

ett konto på 

www.rotary.org 

och klubbpresidenterna att sätta mål för klubben i Club Central, 

något som vi i vårt distrikt verkligen behöver bli bättre på. 

Det är enkelt att skaffa kontot om Du inte redan har ett, i korthet: 

 klicka på adressen www.rotary.org 

 klicka ”My Rotary” uppe till höger 

 klicka ”Register for an account” 

 fyll i uppgifterna och välj lösenord 

Gör det nu – och spara undan uppgifterna – Du har nytta av dem! 

 
Besök i Rotary Nyköping Gripen och Rotary Nyköping 

http://www.rotary.se/2370
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
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Årets tema 
Jag har också hunnit med att delta i Rotary Institute för Zon 15 

och 16 i Vilnius den 14-16 september med guvernörskollegor 

och några till: 

 

Det var mitt tredje Institute och föreläsningar och seminarier var 

som vanligt av toppklass. Delar av detta återgavs på 

distriktskonferensen, där även budskapet bakom årets tema 

avslöjades: 

                       

För Er som inte var där, en repris: Det blåvita representerar en 

våg och under vågen syns formen av ett hjärta ♥, de övriga 

färgerna är formade som ett segel. Detta ska tydas som att Rotary 

alltid är på väg framåt och att vi alltid har hjärtat med  

Rotary Doctors 
Lars Wallin, vår man i Rotary Doctors, reser till Kenya den 7 

januari 2019 och det blir troligen hans sista uppdrag för RDS. 

Inför detta vill Lars vända sig till samtliga klubbar inom 

distriktet så att alla medlemmar på ett personligt sätt kan känna 

sig involverade i RDS:s arbete genom en gåva direkt till ett barn 
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i Kenya. Lars har föreslagit att vi som medlemmar ska skänka 

tandborstar och logoförsedda pennor som han samlar in så delas 

de ut till barn i Kenya. 

Det går också bra att skänka pengar till Lars för att köpa 

tandborstar lokalt. Hör av Dig till honom: 

wallin.nykoping@gmail.com / 0705-134 652 

Rotaract-kontakt 
Jag och distriktsinstruktören har haft ett möte med en ung man 

som anmälde intresse för Rotaract under Almedalsveckan och 

därmed har arbetet med att starta upp en Rotaractklubb i 

distriktet startat på allvar. Nu hoppas jag att alla klubbar i 

distriktet inser nyttan med att ha en Rotaractklubb och gör allt 

man kan för att hitta ungdomar som vill engagera sig – och som 

ser nyttan av ett nätverk. 

Åldersspannet för Rotaract är 18 till 30 år. 

Distriktets och klubbarnas verksamhet 
Några punkter i korthet: 

 Kommittén för Rotarys ungdomsutbyte inklusive 

utbildningsprogram för ungdomar samt nya generationer 

har genomfört en återvändarträff med våra utbytesstudenter 

i Stockholm den 29 september. Fantastiskt att se hur 

ungdomarna har utvecklats under sitt utbytesår, fortsätt Ert 

fina arbete i klubbarna med all utbytesverksamhet, 

ungdomarna kan vara vårt framtida Rotary. 

 Många utbytesstudenter deltog på distriktskonferensen: 

  

mailto:wallin.nykoping@gmail.com
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 Sörmlandslägrets återträff har genomförts den 2-3 

september och en erfarenhetsgenomgång genomfördes 24 

september. Den rapport som jag fått visar att det mesta har 

varit positivt men att det vore önskvärt om fler anmälde 

intresse för att delta i någon funktion under kommande 

läger, det finns massor att hjälpa till med för att säkerställa 

ett lyckat läger. Kontakta gärna Bo Söderling, Rotary 

Nyköping-Öster för mer information: 

  soderling.bo@gmail.com 

 Rotary Stockholm-Älvsjö och Rotary E-Club of 

Riddarfjärden har arrangerat ”Gå för Rotary”, en promenad 

där de samlat in pengar till Rotarys hjälpande 

verksamheter, bl.a utrotning av polio. 

 Rotary Strängnäs-Bisp Thomas har arrangerat 

distriktsmästerskap i golf. Rotary Nykvarn tog hem 

lagvinsten och Matz Hurtig, Rotary Strängnäs erövrade 

vandringspriset "Pauls planka" i klass A och Lars-Göran 

Berglund, Rotary Nykvarn segrade i klass B. Stort grattis 

till såväl arrangörer som segrare. 

Rotary International Convention 2019 
Jag uppmanar återigen alla medlemmar 

att ta chansen att vara med på en 

Convention, vårt årliga världsmöte! 

Det är en fantastisk upplevelse och 

2019 är det ju som sagt inom ett 

hanterbart avstånd och om vi blir 

tillräckligt antal kan vi sannolikt 

reducera reskostnaderna. 

Anmälningsläget just nu: 

Mål för 

Rotary Distrikt 2370 
20 st  

Betalda registreringar 

per 2018-10-20 
8 st 40% 

Alltså ingen förändring sedan förra 

månadsbrevet  

mailto:soderling.bo@gmail.com
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Ung företagsamhet 
Jag har kontaktats av Charlotte Göthberg som är projektledare 

Partner & Grundskola, Ung 

Företagsamhet i Sörmland. 

Charlotte vill träffas och se om vi kan 

hitta någon form av samarbete. Ung 

företagsamhet är en ideell organisation 

som utbildar barn och unga i 

entreprenörskap och genom sina 

läromedel för grundskolan och process-

utbildningen UF-företagande i gymnasiet så rustar de framtidens 

 arbetstagare och företagare med de kompetenser som i allt högre 

grad efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Jag ska så snart tiden 

medger träffa henne så får vi se om det kan vara något för oss. 

Shelterbox på Filippinerna 
Inte RI men väl vår zonansvarige, Lena Lagestam, meddelar att 

representanter från Shelterbox är engagerade i hjälparbete i 

katastrofen som följt i Supertyfonen Manghut's spår på 

Filippinerna. 

Vi visade två ShelterBox:ar på Distrikts-

konferensen och vill Du veta mer om vad de 

gör, eller få besök med en föreläsning om 

Shelterbox och verksamheten i världen så är du 

alltid välkommen att kontakta Lena på: 

lena.lagestam@shelterbox.org 

mailto:lena.lagestam@shelterbox.org
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Kalendarium 
Delar av kommande händelser, men se även distriktswebben för 

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

Datum Aktivitet 

Tors 15/11 Distriktsteamsmöte 

Lör 17/11 RLI dag II 

Ons 21/11 TRF-utbildning för att söka pengar – webmöte! 

Tis 27/11 Seminarium för klubbar med 

ungdomsutbyte 

Lör 1/12 RLI dag III 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Avslutning 
Jag vill avslutningsvis återigen 

uppmana alla våra klubbar i distriktet 

att investera i era medlemmar på fler 

sätt. Dels genom att skicka deltagare till 

distriktskonferensen, utbilda genom 

RLI som ordnas varje termin och 

naturligtvis genom att i klubben 

arrangera bra och givande möten som engagerar. 

Nu ser jag fram emot en ny spännande månad med många 

klubbesök – och glöm inte att ha kul i Rotary! :-) 

 

 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – internationellt yrkesnätverk med socialt engagemang!” 
 

 

https://www.rotary.se/2370/
mailto:web@rotary2370.se
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Guvernör 2018/19 
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Tommys guvernörsbrev #4 
Bästa Rotarydistrikt, snart slut på november, den månad då 

Rotary särskilt fokuserat på vår egen ”The Rotary Foundation” 

och inom kort är det julmånaden december och då fokuserar vi i 

Rotary på ”Disease Prevention and Treatment Month” – vi 

kanske kan kalla det ”Rotarys hälsomånad” lite kort på svenska? 

Kom också ihåg att den 15 december tar ”Early registration 

discount” slut för Rotary International Convention. 

Distriktskonferensen är avklarad och jag är mycket 

nöjd med hur vi ”rodde den i hamn”. Vårt fokus 

på bland annat det faktum att World Polio Day 

inföll den 24 oktober, strax efter konferensen, 

gav ett bra resultat och vi kan därmed donera 

en fin summa till Polio+, tack alla som 

bidrog till detta och tack också till alla som 

deltog i konferensen och bidrog till att det 

blev så bra. 

Mina klubbesök är nu klara och alla 

distriktets klubbar har besökts och jag kan 

sammanfatta allt jag fått dels lära mig och 

dels har att ta itu med, alla Ni som ställt frågor 

eller uttryckt önskemål ska få svar så snart jag hinner och då i 

form av ett gemensamt utskick till alla klubbar. Jag föredrar att 

göra så eftersom en del av det som jag fått frågor m.m. om 

kommer från fler klubbar så då kan jag svara alla på en gång. 

Jag återupprepar mitt budskap om deltagande vid Rotary 

International Convention i Hamburg. Det är nu 9 personer som 

anmält sig och Ni som funderar bör inte vänta för länge. 

Registreringsavgiften som från början var USD 350 är nu USD 

395 fram till den 15/12 då den höjs till USD 495 och i Maj höjs 

den ytterligare en gång till USD 595 – så spara genom att 

anmäla nu! :-) 

Registration Goal for District 2370 20  

Paid registrations as of 26-Nov-18 9 45% 

Totalt Registrations as of 26-Nov-18 9 45% 
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Shelterbox – läge och annons 
Från Shelterbox ansvarige i Sverige Jan Larsson: ”Det har varit 

några riktigt tuffa månader i världen. Jordbävningar, tsunamis, 

tyfoner och andra katastrofer har avlöst varandra och 

hundratusentals människor har lidit svårt, många har dött och 

flera miljoner har förlorat sina hem. FN:s klimatrapport som kom 

nu i oktober förutspår mer extrema väder över hela klotet och vi 

inser att vi som jobbar med katastrofhjälp kommer att få allt mer 

att göra i framtiden. 

Det känns verkligen meningsfullt att lägga tid, energi och 

engagemang på att få jobba med Shelterbox. Vi som jobbar i 

verksamheten är jätteglada över att Du också valt att på olika sätt 

visa ditt stöd och engagemang och skickar ett stort tack till dig 

för det.” 

Och Shelterbox söker nu fler som vill engagera sig: 

”Vi rekryterar nya Response Team-medlemmar! 

Just nu pågår en ny ansökningsperiod för Dig som vill bli en så 

kallad Response Team-medlem. Att vara en sådan medlem 

innebär att Du åker ut i fält och hjälper till efter en katastrof. 

Det är hårt på många sätt och ansökningsförfarandet är också 

tufft. Förra gången sökte 400 personer från hela världen, endast 

18 blev så småningom en Response Team-medlem. Om Du blir 

antagen så väntar s.k. ”training”/utbildning i flera omgångar 

innan du är redo att åka.” 

www.shelterbox.org/apply-be-shelterbox-response-team-volunteer 

TRF-kommittén bjuder in till seminarium 
Den 16:e januari har vi ett tillfälle där du får kunskap om The 

Rotary Foundation via ett webinarium i GoToMeeting – delta via 

dator, läsplatta eller smartphone – registrera senast 15/1 här: 

www.rotary.se/e-club-riddarfjarden/program-view?id=454198 

Ska din klubb söka pengar för att delfinansiera planerade projekt 

behöver Ni delta i bidragsseminarium den 6:e mars på Skogshöjd 

i Södertälje. Se mer och anmäl här: 

www.rotary.se/2370/program-view?id=454033 

Ung Företagsamhet Sörmland 
Jag har också hunnit med ett längre möte med Charlotte 

Göthberg, UF Sörmland, och vi hade ett samtal om eventuell 

Den 6/3 -19 har 

även PR & 

Marknad 
seminarie i 

Södertälje – 

planera in och 

samåk! 

https://www.shelterbox.org/apply-be-shelterbox-response-team-volunteer
https://www.rotary.se/e-club-riddarfjarden/program-view?id=454198
https://www.rotary.se/2370/program-view?id=454033
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samverkan med dem, något som jag tycker verkar intressant och 

det vore både bra och spännande om våra klubbar i Sörmland 

skulle vilja engagera sig i detta. Jag vet att UF även finns i 

Stockholm och jag kommer att undersöka om de också är 

intresserade av ett samarbete och om jag förstått det rätt så är det 

någon klubb i Stockholmsområdet som redan haft en del kontakt 

med dem. 

Nedan ett utdrag ur det underlag/förslag som jag fått från UF: 

”Att Rotaryföreningarna i Södermanlandsregionen ska 

engagera sig i Ung Företagsamhet tycker vi är en 

självklarhet. Vi erbjuder en plattform för 

marknadsföring och nätverkande där Ni får möjlighet att 

komma i kontakt med Södermanlands entreprenöriella 

ungdomar som efter studentexamen kommer att se Ert 

nätverk som den självklara vägen att gå. 

Det är 44% större chans att personer som har drivit UF-

företag, efter studenten faktiskt startar egna företag som 

håller i längden, omsätter mer och anställer fler. Och de som 

trots allt inte startar eget företag tjänar i snitt 12% mer, når i 

högre grad chefspositioner och har färre arbetslöshetsdagar än 

personer som inte har drivit UF-företag i skolan. Personer som 

jag tror att ni vill ha in som medlemmar i era klubbar. 

Ung Företagsamhet Södermanland når idag ut till 36% av 

ungdomarna som gå i 2:an eller 3:an i gymnasiet i 

Södermanland, har drygt 2 800 följare på våra sociala kanaler 

och arbetar varje dag med att synliggöra näringslivet för 

framtidens arbetstagare och företagare. 

Som partner till Ung Företagsamhet stöttar man arbetet med en 

finansiell summa och har då möjlighet att synas tillsammans med 

oss för vårt nätverk. Genom att stötta Ung Företagsamhet är man 

med och säkrar regionens framtida tillväxt och har stora 

möjligheter att knyta kontakter och rekrytera unga medlemmar 

som är framstående inom sin bransch. Vi kan utöver detta bistå 

med programinnehåll till Rotarys möten runt om i Södermanland 

genom föreläsning om ungdomars entreprenörskap från Ung 

Företagsamhet samt presentationer av UF-företag. 

Jag kommer gärna till ett av era möten för att presentera Ung 

Företagsamhet och prata mer om hur vi kan samverka. 

Charlotte Göthberg 

Projektledare Finansiering 

0706-122510 

charlotte.gothberg@ungforetagsamhet.se” 
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Kontakta gärna Charlotte direkt om Ni är intresserade. Kan 

Sörmlandsklubbarna satsa en summa, exempelvis 10–20 

SEK/medlem så ska jag jobba för att distriktet ska matcha detta 

med motsvarande summa. Tillsammans kan vi bygga 

Södermanlands och Rotarys framtida tillväxt! 

SRS höstmöte 
Jag har också deltagit i SRS höstmöte i Nässjö som föregicks av 

ett styrelsemöte med de andra guvernörerna. Det blev stort fokus 

kring den avsiktsförklaring om att lämna SRS som jag lämnat in. 

Avsiktsförklaringen har resulterat i att SRS har uppdragit åt en 

person att genomföra en utredning om SRS framtid såväl 

avseende organisation som uppgifter. 

Distriktets och klubbarnas verksamhet 
6/10: höstens RLI utbildning inleddes och enligt de rapporter jag 

fått var det en mycket lyckad kursstart under distrikts-

instruktören Anna Königs ledning. Andra kursdagen var 

den 17/11 och den 1/12 avslutas utbildningen för denna 

gång. Jag hoppas att vi kan genomföra ytterligare RLI 

utbildningar under 2019, det är som jag sagt vid ett flertal 

tillfällen den bästa investering en klubb kan göra för sina 

medlemmar. 

13/10: Rotaryklubbarna i Strängnäs och Mariefred har deltagit i 

Strängnäs marknad, ett bra sätt att förbättra allmänhetens 

kunskap om Rotary. 

15/11: distriktsfondens styrelse möttes, därefter distriktsteam. 

21/11: TRF seminarium på webben genomfördes, nästa tillfälle 

den 16/1 2019. 

Slutligen har Rotaryklubbarna i Eskilstuna, också i samarbete 

med Rotary Mariefred genomfört en Elviskonsert i Eskilstuna 

och jag har förstått att det inte bara var fullt hus utan även i 

övrigt en succé. 

PrePETS, PETS och DK 2019 
Datum för PETS – utbildning för inkommande presidenter och 

sekreterare – är den 6:e april 2019 och äger rum i Biohuset i 

Mariefred. Innan det PrePETS som distriktets assisterande 

guvernörer kommer bjuda in till en kväll i februari. 

Distriktskonferens den 12-13 oktober, också i Mariefred. 
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Julkonsert i Stockholm 
Jag har mottagit ett erbjudande från Charlotta 

Huldt som vid ett flertal tidigare tillfällen 

samarbetat med Rotaryklubbar med olika 

kulturprojekt som hon drivit, bl.a. Vasaspelet 

i Strängnäs och Mozarts opera Don Juan i 

Eric Ericson-hallen i Stockholm förra året. 

Den 15 december producerar och sjunger 

hon en julkonsert ackompanjerad av en 

stråkensemble i S:t Johannes kyrka mitt i 

Stockholm – en helt underbar kyrka och 

med ett program fyllt med vacker och 

stämningsfull musik. 

Charlotta har ett erbjudande till 

Rotaryklubbarna, som går ut på att för 

varje biljett, som medlemmarna köper, så 

skänker hon 50 kr till Ert arbete i 

föreningen. Biljetterna kostar 250 kr 

ordinarie pris. 

Maila klubbens biljettbeställning till: 

charlotta@stromstadoperan.se 

WCP - Inför vårens programplanering 
Från distriktets skattmästare Paul som även ansvarar för WCP 

har jag erhållit följande: ”Arbetet med att introducera World´s 

Children´s Prize (WCP) i distriktets klubbar fortsätter. Vi har 

redan besökt ett antal klubbar och berättat om samarbetet och nu 

vill vi gärna komma till fler. Om Ni har plats och intresse - 

kontakta gärna undertecknad för planering och bokning. 

Med vänlig hälsning, 

Paul Tamm 

WCP-ansvarig distrikt 2370 

Rotary Nykvarn, Distrikt 2370, Sverige” 

PDG Lars Olof Nilssons har ansökt om att få presentera projektet 

vid Rotary International Convention i Hamburg, ytterligare ett 

skäl att anmäla sig till detta event. 

Stöd WCP – fram till 31/12 dubbleras Ditt bidrag av en 

välgörare så donerar Du till exempel 400 kronor dubblas det 

till 800 kronor, vilket räcker till att utbilda 100 utsatta barn. 

 PG 900186–8  |  BG 900–1868  |  Swish 123 174 54 54  

Mer om WCP på denna länk: 

www.worldschildrensprize.org 

mailto:charlotta@stromstadoperan.se
http://www.worldschildrensprize.org/
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Polio update 
Vår ”polio-chef” för zonen Leif R. Carlson bidrar via Facebook 

med en uppdatering om läget. Och det är på sin plats att påminna 

– kampen är inte över, fortsätt kämpa, vi kommer besegra Polio 

men kan inte ”ropa hej” riktigt ännu! 

 

Kalendarium 
Delar av kommande händelser, men se även distriktswebben för 

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

Datum Aktivitet 

Lör 1/12 RLI dag III 

Lör 15/12 Sista dag för ”Early Registration Discount” 

till RI Convention, Hamburg 

Ons 16/1 Webinarium om TRF 

Tors 14/2 Distriktsteamsmöte, Södertälje 

Ons 6/3 Seminarie PR o Marknadsföring, Södertälje 

Seminarie TRF ”Söka bidrag”, Södertälje 

https://www.rotary.se/2370/
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Lör 6/4 -19 PETS i Mariefred 

12-13/10 -19 Distriktskonferens i Mariefred 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

Avslutning 
Nu är det dags att börja arbetet med att utse en ny DGN som ska 

bli DG 2021-2022 och det är Ni i klubbarna som har möjlighet 

att nominera lämpliga kandidater genom att kontakta 

nomineringsnämndens ordförande IPDG Ingrid 

Sjöbeck. 

Planeringsarbetet med ”Rotary i 

Almedalen” kommer att påbörjas 14/12 

och om ni vill delta under 

Almedalsveckan kontaktar ni lämpligen 

projektledaren, Madeleine Brolin Clegg, 

Rotary Strängnäs. 

Och jag vill redan nu uppmana Er att 

anmäla till vårens RLI. Sista 

anmälningsdag 21/12. Tänk på att RLI är 

den bästa investering en klubb kan göra 

för sina medlemmar, se här: 

www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=9822 

Avrundar med en tidig julhälsning från ”tomtig julmarknad” med 

frun – och glöm inte att ha kul i Rotary! :-) 

 

 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – internationellt yrkesnätverk med socialt engagemang!” 
 

 

mailto:web@rotary2370.se
https://www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=9822
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Tommys julbrev, guvernörsbrev #5 
Nu stundar alla helger och snart är vi inne i 2019 och jag vill ta 

tillfället att tillönska alla i vårt distrikt en riktigt 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År 
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Januari är den månad då Rotary fokuserar på ”Vocational 

Service” alltså yrkestjänst. En resurs i detta sammanhang som RI 

erbjuder är att registrera sig i The Rotary Service Blog som 

innehåller bland annat diskussioner, best practies, success stories 

m.m, om Du vill läsa mer, registrera Dig på: 

https://rotaryserviceblog.org 

Jag återupprepar även denna gång mitt budskap om deltagande 

vid Rotary International Convention i Hamburg. Det är nu 10 

personer som anmält sig. Registreringsavgiften är nu USD 495 

och i Maj höjs den ytterligare till USD 595 så det är som Ni alla 

förstår en hel del att spara på att anmäla sig tidigt. 

Registration Goal for District 2370 20  

Paid registrations as of 26-Nov-18 9 45% 

Totalt Registrations as of 26-Nov-18 10 50% 

Nästa gång blir det i Honolulu, Hawaii 6-10 juni år 2020 – 

definitivt inte billigare kan man väl förutspå… 

Distriktets och klubbarnas verksamhet 
Den 1 december avslutades RLI utbildningen för denna gång. 

Nästa tillfälle är en bit in i 2019 men intresserade kan redan nu 

boka in aktuella datum, det är som jag sagt vid ett flertal 

tillfällen den bästa investering en klubb kan göra för sina 

medlemmar. 2/2 är första utbildningsdagen och därpå följer 30/3 

och avslutningsdagen är 11/5. Sista anmälningsdag 21/12 2018. 

Vi har genomfört ett utbildnings- och certifierings-seminarium 

för klubbarnas presidenter och ungdomsansvariga den 27/11. Till 

detta hade även representanter för klubbarna i distrikt 2350 

bjudits in. En mycket lyckad och uppskattad kväll som innebär 

att vi är redo för att skicka ut och ta emot studenter även i 

fortsättningen. 

Påminner om TRF seminarium på webben den 16:e januari 2019. 

Glöm inte att den 31/12 är ”deadline” för att välja och registrera 

inkommande klubbfunktionärer. 

Några av distriktets kommittéer, främst medlemskommittén, 

behöver fler engagerade medlemmar. Är du intresserad kontakta 

respektive kommittéordförande och anmäl dig, jag lovar att det 

är mycket trevligt att ingå i alla distriktets kommittéer. 

https://rotaryserviceblog.org/
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Kontaktuppgifter finns på distriktets hemsida under menyn 

Funktionärer. 

Upplev distriktskonferensen 
Tack vare våra proffsiga filmare har vi en film från 

distriktskonferensen i Nynäshamn. Se den här: 

https://youtu.be/I4nLzL5wZGs 

 

Slutord 
Planeringsarbetet med ”Rotary i Almedalen” har påbörjats och 

om ni vill delta under Almedalsveckan kontaktar ni lämpligen 

projektledaren, Madeleine Brolin Clegg, Rotary Strängnäs. 

RI har beslutat att ansöka om att registrera Rotary som en 

utländsk NGO i Folkrepubliken Kina. Spännande och tänk hur 

många presumtiva medlemmar det finns där. Man har också 

kommit överens om att från och med 1/7 2019 följande 

kommittéer ska vara obligatoriska i distrikten: 

Finance, Membership, Public Image, TRF och Training med 

underkommittéerna Grants, Fundraising, Polio + och Rotary 

Peace Fellowship Stewardship. 

Sen ska vi vara stolta över att vi är utsedda vinnare av: 

https://youtu.be/I4nLzL5wZGs
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MEDICAL RESEARCH 

World Polio Day 

Rotary International 

Winner 

Nu hoppar jag över kalendariet (som ju finns på distriktswebben: 

https://www.rotary.se/2370/) och avrundar med en bild jag fick 

på ett stort fint Lucia-tåg med stadens musikklasser från Rotary 

Katrineholm och Katrineholm-Backa: 

 

 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

Rotary Distrikt 2370 

 

https://shortyawards.com/3rd-socialgood/world-polio-day-2
https://www.rotary.se/2370/


 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

 

 

Sid 1 av 6 

Tommys guvernörsbrev #6 
Nytt år, oj vad tiden går, och nya utmaningar för Rotary och oss 

som medlemmar. 

Vi har alla en viktig del i arbetet med att göra Rotary mer känt i 

samhället och på så sätt förhoppningsvis intressera andra av ett 

medlemskap. Jag skickar med några rader om kvinnorna i Rotary 

nedan som kanske kan vara till stöd vid kontakter med 

presumtiva kvinnliga medlemmar. 

Januari är den månad då Rotary fokuserar på yrkestjänsten (och 

där ingår ju även samhällstjänsten) medan februari blir Rotarys 

fredsmånad. 

 
 

Citat från skylt på Rotary HQ i Chicago 

Som jag skrivit och nämnt vid några tillfällen har Olle Jansson i 

Rotary Eskilstuna Munktellstaden startat upp ett Rotary Business 

Network, än så länge lokalt men jag hoppas att det initiativet kan 

sprida sig till att omfatta hela distriktet. Kontakta gärna Olle om 

Ni vill veta mer: 

 olle.rotary@gmail.com 

Annars hoppas jag alla medlemmar njutit av ledighet och inte 

genomfört oändligt mycket Rotary-verksamhet ännu men jag ser 

fram emot en vår och försommar med full fart :-) 

mailto:olle.rotary@gmail.com
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Braskande info om medlemssystemet 
Som beskrivits i några utskick från SRS har Rotarys webbsystem 

ClubAdmin utsatts för hacker-attacker och det kraschade 

samman 19:e januari. Enligt utskicket saknas även backup av 

systemet! Både webbsidor för distrikten och klubbarna är borta, 

medan medlemsregistret skall försöka återskapas från spillrorna, 

men det kan ta tid. 

En sansad bedömning av det inträffade landar ändå i att vårt 

webbsystem och medlemsregister uppenbarligen inte bara brustit 

i funktionalitet och prestanda som många påpekat utan även haft 

en totalt undermålig driftmiljö. 

Då distriktet redan tidigare aviserat utträde ur SRS främst då IT-

frågorna inte fungerat på rimligt sätt, styrker det inträffade 

naturligtvis denna position. 

Vi återkommer med dels en akut åtgärdsplan och assistans för att 

hantera det dagliga, så möjliga alternativ att överväga till skiftet 

av verksamhetsår. Naturligtvis önskas en dialog med intresserade 

så en både smidig och flexibel väg framåt väljs, men utan att 

påtvinga klubbar ej budgeterade IT-kostnader. 

Viktiga datum 
Passar på att variera lite och inkludera kalendariet här: 

Datum Aktivitet 

Mån 28/1-3/2 Utbildning av just inkomna 

utbytesstudenter i Bollnäs 

Tors 14/2 Distriktsteamsmöte, Södertälje 

Ons 6/3 Seminarie PR o Marknadsföring, Södertälje 

Seminarie TRF ”Söka bidrag”, Södertälje 

Lör 16/3 ”Count with Duke” med Stockholm Swing 

All Stars – jazzkonsert i Katrineholm! 

Lör 6/4 PETS i Mariefred 

12-13/10 Distriktskonferens i Mariefred 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se 

– än mer angeläget med anledning av det kraschade webbsystemet! 

https://www.rotarykatrineholm.se/
mailto:web@rotary2370.se
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Kvinnorna i Rotarys historia 

 1987 utsågs Sylvia Whitlock från Rotary Duartes i 

Kalifornien, USA, till den första kvinnliga 

Rotaryklubbspresidenten. 

 1995 blev åtta kvinnor Rotarys första kvinnliga 

distriktsguvernörer.  

 2005 tillträdde Carolyn E. Jones från Rotary Anchorage 

East i Alaska, USA, sitt ämbete som första kvinnliga 

ledamot i Rotary Foundation. 

 2008 tillträdde Catherine Noyer Riveau från Rotary Paris, 

Frankrike, sitt ämbete som första invalda kvinna i RI-

styrelsen. 

 2012 tillträdde Elizabeth S. Demaray från Rotary Sault Ste. 

Maries i Michigan, USA, sitt ämbete som RI-kassör som 

den första kvinnan med denna befattning. 

 2013 blev Anne L. Matthews från Rotary Columbia Easts i 

South Carolina, USA, RI:s första kvinnliga vice 

ordförande. 

 Sedan 2008 har 14 kvinnor suttit i RI:s styrelse och 

ledning. 

 Jennifer Jones från Rotary Windsor Roseland i Kanada, 

kommer att vara den första kvinnliga moderatorn i Rotarys 

historia under 2020 års International Assembly. 

 Celia Giay från Rotary Arrecifes i Argentina var den första 

kvinnliga ordföranden vid ett världsorganisationsråd inför 

2020 års Rotary International Convention i Honolulu, 

Hawaii. 

 Vid slutet av Rotaryåret 2020/21 kommer totalt fem 

kvinnor att sitta i RI:s styrelse. Två kvinnor har valts in i 

RI-styrelsen för 2019/20 och tre kvinnor har valts till 

ämbeten under Rotaryåret 2020/21. 

Kvinnor utgör 22 % av Rotarys medlemmar och fortsätter att 

väljas in och nomineras för att hjälpa organisationen i viktiga 

ledarskapsroller. Under året 2018/19 är 25 % av klubb-

presidenterna och 21 % av distriktsguvernörerna kvinnor. 
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Skänk skatten till TRF 
Som talessättet lyder kan ”pengar vara ett problem vare sig man 

har dem eller inte”. Ett sätt att slippa skatten på utdelning är att 

skänka den till TRF, vilket insamlingsgeneral Per Jannersten 

tipsar om i denna bild: 

 

Maila Per för att höra mer: emga@jannersten.org 

Efter en termin ligger distriktet bara på 20% av vad vi samlade 

till TRF förra året – låt våren bli bättre, genom att göra något! :-) 

 

mailto:emga@jannersten.org
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Avslutning 
I ett tidigare guvernörsbrev bad jag klubbar & 

medlemmar att ekonomiskt stödja WCP, World 

Childrens Prize, och vi bidrog med 2 200 vilket med 

den dubblering som en sponsor lovat blev 4 400 kr. 

Sponsorn fortsätter dubblera fram till 31/1 så skynda 

att avsätta en peng till – genom klubben eller enskilt: 

  PG: 900186-8  

  BG: 900-1868  

  Swish: 1 231 745 454  

Läs mer om WCP på 

www.worldschildrensprize.org 

Det arbetas med planering för att kunna redovisa 

WCP projektet i samband med Rotary International 

Convention i Hamburg genom en monter i ”House of 

http://www.worldschildrensprize.org/
https://www.rotarykatrineholm.se
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Friendship” och Du som ska till Hamburg är välkommen att 

hjälpa till med bemanning av montern. 

Den som ansvarar för detta är PDG Lars Olof Nilsson, Rotary 

Mariefred – ovan till höger min inkommande guvernör Gun-

Marie som personligen överlämnar gåvokort för WCP till RI-

presidenten Barry Rassin på RI Assembly i San Diego förra 

veckan! 

Jag återupprepar även denna gång mitt budskap om deltagande 

vid Rotary International Convention i Hamburg. Det nu 14 

personer som anmält sig. Registreringsavgiften är nu USD 495 

och i Maj höjs den ytterligare till USD 595 så det är som Ni alla 

förstår är det en hel del att spara på att anmäla sig tidigt. 

Registration Goal for District 2370 20  

Paid registrations as of 7-Jan-18 14 70% 

Totalt Registrations as of 7-Jan-18 15 75% 

Det är ännu tidigt på året men ändock: Inga nya poliofall 

rapporterade för 2019! 

Önskar er alla en mycket 

Godare Fortsättning på 2019 

än vad vårt medlemssystem fick… 

 

 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – internationellt yrkesnätverk med socialt engagemang!” 
 

 



 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 
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Tommys guvernörsbrev #7 
Februari är månaden då Rotary fokuserar på fredsfrågan. Vi firar 

också Rotarys födelsedag den 23:e februari! 

Det kom en hel del positiva reaktioner från flera kvinnor och just 

sidan med några av våra kvinnliga medlemmar och deras Rotary-

resa i mitt senaste guvernörsbrev. Återkoppling, feedback och 

kompletteringar är mycket trevligt och finns det fler av Er som 

vill dela med sig av sina erfarenheter/upplevelser/karriärer i 

Rotary så kanske vi kan göra ett särskilt utskick om detta! 

Rörande datum vill jag utöver vår födelsedag pusha för den 6:e 

mars kl 18-21 då det både är Marknads- och PR-seminarium och 

samtidigt TRF-seminarium på Scandic Skogshöjd i Södertälje – 

som gjort för att flera medlemmar från just Din klubb samåker 

till mötet! Se nya distriktswebben för program och anmälan: 

 https://www.rotary2370.se/events/lista/ 

Rotary förenar världen 
Inkommande RI-President Mark Daniel 

Maloney har valt ”Rotary connects the 

world” som på svenska blivit ”Rotary 

förenar världen” som sitt tema för 2019/20. 

Hans vision är att skapa ett starkare Rotary där 

ledare utvecklar kontaktnätet med sina samhällen och anammar 

de innovativa medlemsmodellerna. 

”Rotary ger oss möjlighet att skapa kontakter som är djupa och 

meningsfulla och som överbryggar våra olikheter” säger Mark. 

”Vi träffar människor som vi annars aldrig skulle ha träffat och 

som är mer lika oss än vad vi någonsin kunnat tro. 

Det ger oss tillfällen att knyta an till våra samhällen, 

professionella möjligheter och till människor som behöver vår 

hjälp”. 

Temat för mig osökt in på ännu ett viktigt datum: 6:e april är det 

PETS i Mariefred – obligatorisk utbildning för inkommande 

presidenter och sekreterare som min efterträdare Gun-Marie 

arrangerar. 

https://www.rotary2370.se/event/seminarie-pr-o-kommunikation/
https://www.rotary2370.se/events/lista/
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RI Convention i Hamburg 1-5 Juni 

 

Utdrag ur talarlistan som kanske kan locka ytterligare 

medlemmar i distriktet att anmäla sig: 

 Steve Farber, Founder and Chair of the Extreme Leadership 

Institute 

 Daniel Flynn, Co-founder and Managing Director of 

Thankyou 

 Timotheus Höttges, CEO of Deutsche Telekom AG 

 Dr. Pia Skarabis-Querfeld, MD, Chairwoman of the Board, 

Medizin Hilft, member of the Rotary Club of 

Kleinmachnow 

 Peter Tschentscher, First Mayor of the Free and Hanseatic 

City of Hamburg 

Aktuellt anmälningsläge: 

Registration Goal for District 2370 20  

Paid registrations as of 4-Feb-18 14 70% 

Totalt Registrations as of 4-Feb-18 14 70% 

Har sagt det förut – men har Du inte varit på ett Convention ännu 

kan jag verkligen rekommendera upplevelsen! 

http://rotary.msgfocus.com/c/1mmXlK63UThrFt2MS0agYRqfXN
http://rotary.msgfocus.com/c/1mmXmrYQIDkga6OYYvrAPQb0Xm
http://rotary.msgfocus.com/c/1mmXn9RDwnn4EKBb50IUGOVLWV
http://rotary.msgfocus.com/c/1mmXnRKqk7pT9onnbw0exNGwWu
http://rotary.msgfocus.com/c/1mmXphvZVBvw8FVLowySfLc2VC
http://rotary.msgfocus.com/c/1mmXpZoMJlykDjHXv1Qc6JWNVb
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Viktiga datum 
Ur kalendariet som även finns på www.rotary2370.se: 

Datum Aktivitet 

Tors 14/2 Distriktsteamsmöte, Södertälje 

Lör 23/2 Rotarys födelsedag 

Ons 6/3 Seminarie PR o Marknadsföring, Södertälje 

Seminarie TRF ”Söka bidrag”, Södertälje 

Lör 16/3 ”Count with Duke” med Stockholm Swing 

All Stars – jazzkonsert i Katrineholm! 

Lör 6/4 PETS i Mariefred 

12-13/10 Distriktskonferens i Mariefred 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se. 

IT och Clubadmin… 
Som Ni säkert redan vet har vårt IT stöd, 

Clubadmin kapats och kaparna har begärt 

en lösensumma för att låsa upp vårt 

system, vilket samtliga guvernörer i SRS 

styrelse enats om att inte betala. 

Det pågår arbete med att försöka 

återskapa medlemsregistret och 

funktionerna kring detta men arbetet 

drar ut på tiden och vi vet ännu inte 

vad och hur mycket som eventuellt 

går att återskapa. Det har också förts en 

hel del diskussioner i SRS styrelse om att det kanske 

är dags att titta på andra IT-stödsystem och se vilka möjligheter 

som erbjuds. 

För webbsida till distrikt och klubbar har leverantören inte sagt 

något alls om framtiden, men dessa delar behöver inte vara i 

samma system utan min rekommendation till alla klubbar är att 

nu skapa en egen webbsida. Att vänta och se lär inte löna sig. 

En snabb, enkel och flexibel lösning är den som vår webmaster 

Erik Liljencrantz beskrivit i mail med verktyget Wordpress som 

många medlemmar redan använt i andra sammanhang. Rotary 

Sverige:s framsida bytte till verktyget för ett år sedan (och den 

fungerar fortfarande till skillnad från …). 

http://www.rotary2370.se/
https://www.rotarykatrineholm.se/
mailto:web@rotary2370.se


  
 

Sid 4 av 4 

 

Eller något annat webbverktyg om Ni hellre vill det, men skulle 

Wordpress locka finns adress och en basversion för klubben med 

korta instruktioner färdig genom distriktet. Skicka bara ett mail 

till Erik på: 

web@rotary2370.se 

så får klubben en både lättskött och flexibel webbsida igen på 

någon dag, med tekniskt stöd från distriktet! 

Klubbprogram/föredrag 
Jag har kontaktats av Mats Strandberg som väl är mest 

känd som journalist på radiosporten men han är också en 

duktig imitatör och han ville gärna komma i kontakt med 

klubbar i vårt distrikt för att eventuellt besöka er och hålla 

föredrag, naturligtvis utan ersättning. 

Han vill gärna ha kontaktuppgifter via mig men jag vill då att Ni 

säger ja till att lämna ut exempelvis mailadress eller 

telefonnummer till president eller programansvarig så svara 

snarast i mail direkt till mig: 

rotary.lekenmyr@gmail.com 

Avslutning 
I mitten av februari har vi möte med distriktsteamet och jag 

återkommer med information om detta i nästa månadsbrev. 

Till dess önskar jag er alla god hälsa och hoppas att ni funderar 

på nya fina projekt i Era klubbar 

eller i samverkan mellan klubbar. 

 

 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – internationellt yrkesnätverk med socialt engagemang!” 
 

 

mailto:web@rotary2370.se
mailto:rotary.lekenmyr@gmail.com


 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 
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Tommys guvernörsbrev #8 
Snart är vi inne i vårmånaden (?) mars som är den månad då 

Rotary fokuserar på vatten och sanitet. 

Viktiga datum 
Ur kalendariet som även finns på www.rotary2370.se: 

Datum Aktivitet 

Lör 23/2 Rotarys födelsedag 

Ons 6/3 Seminarie PR o Marknadsföring, Södertälje 

Seminarie TRF ”Söka bidrag”, Södertälje 

11-17/3 World Rotaract Week 

Lör 16/3 ”Count with Duke” med Stockholm Swing 

All Stars – jazzkonsert i Katrineholm! 

Fre 22/3 World Water Day: www.worldwaterday.org 

Mer om Rotarys arbete med vatten och sanitet 

Sön 31/3 Sista dag att registrera sig för Rotary 

International Convention till nedsatt pris 

Lör 6/4 PETS i Mariefred 

12-13/10 Distriktskonferens i Mariefred 

Skicka in klubbens utåtriktade aktiviteter till web@rotary2370.se. 

Ungdomar till Sälen – följ med 
Ungdomskommittén håller på med planeringen för en skidresa 

för våra utbytesstudenter och för att detta ska bli verklighet 

behövs ytterligare några vuxna som kan följa med till Sälen och 

ställa upp med bil+box. 

Avresa från Eskilstuna Station ca kl 15 onsdag 3/4 (hem sön). 

Resan går till Stöten i Sälen där vi bor på Stöten Mitt i 4+2 

lägenheter. 

Man lagar mat själva och umgås både dagtid och kvällstid. 

http://www.rotary2370.se/
https://www.rotarykatrineholm.se/
http://www.worldwaterday.org/
http://rotary.msgfocus.com/c/1mq06wAxa9Pbk50ZKweuhz4Ybs
http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/
https://www.rotary2370.se/event/pets-i-mariefred/
mailto:web@rotary2370.se
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Man måste kunna åka skidor rätt bra, då man även är lite lärare 

åt studenterna. 

Vi har fler studenter som står på kö så vi skulle kunna bli hela 

16st ungdomar. 

Har du kontakter på större bil, typ minibuss för 8st så vore det 

kanon att få låna en sådan. 

Vi står för bränsle och boende samt frukost och middag. 

Lunch och fika står var och en för. 

Behovet för dagen är min 1st men gärna 2st vuxna till och 

eftersom det är flest tjejer anmälda så är önskemålet att vi 

mycket gärna vill ha kvinnliga rotarianer, främst med anledning 

av boendet. 

Intresserad kontakta Henric Karlsson i Eskilstuna: 

djhenke@live.se 

för mer detaljer. 

Delta i seminarier 
Våra seminarier den 6/3 (PR och TRF) har gott om utrymme för 

fler anmälningar och tänk på att deltagande i TRF seminariet 

kvalificerar Din klubb till att söka bidrag ur de olika fonderna på 

distrikts- och global nivå till de projekt Ni eventuellt har planerat 

för eller kanske bara funderat på. 

Klubbjubileum 
Jag vill också passa på att lite grann i förväg gratulera några av 

våra klubbar som firar jubileum inom kort: 

 

 Rotary Saltsjöbaden 50 år den 5/3 

 
 

 Rotary Visby Silverhättan 50 år den 30/3 

 
 

 Rotary Stockholm Söder 70 år den 6/4 

 

Fantastiskt med klubbar som varit med så länge och fortfarande 

är aktiva :-) 

mailto:djhenke@live.se
https://www.rotary2370.se/event/seminarie-pr-o-kommunikation/
https://www.rotary2370.se/event/trf-seminarie/
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IT 
Jag har inte mer information om ClubAdmin än den Ni alla fått 

mailledes från SRS IT-grupp, alltså att återskapandet tar längre 

tid än beräknat. 

Samtidigt kan jag inte råda distriktets klubbar att bara vänta… 

IT: Publik webbsida 
Är det viktigt med en webbsida för klubben, ordna en sådan 

bums. Distriktet bistår gärna med råd och dåd, maila: 

web@rotary2370.se 

Fyra klubbar hade egen sida, sex till har skapat eller är på gång. 

En enkel klubbmall finns som ”bara är att fylla i” enligt en 

kortfattad handledning. Eller gör något eget om Ni hellre vill det. 

IT: Administration 
För de administrativa momenten (som inte alls måste kopplas 

ihop med en publik webbsida) pågår flera andra aktiviteter. 

Inom distrikt 2390 (Skåne) har över hälften av klubbarna bytt till 

ClubRunner. 

Distrikt 2350 (Uppland) ordnade seminarie 14:e februari där 

flera system presenterades och vår medlem Anders Tihkan 

deltog. Systemen var ClubCollaborator från Norge, RO-CAS 

från Tyskland samt ClubRunner från Kanada. 

Om jag hoppar över detaljerna kan väl sägas att ClubRunner som 

redan används i 2390 är på svenska och verkar mest komplett, 

men kostar ca 65 kr/medlem och år vilket är högre än vi tidigare 

betalt för IT. 

Innan distriktet rekommenderar ett visst alternativ – från ”vänta 

på ClubAdmin” eller ”använd rotary.org” till ”byt till system 

Xxxx” – vilket till sist ändå är ett val som är upp till klubben – 

inväntar vi den utredning om SRS fortsatta organisation som 

skall presenteras i mars. 

Tiden när hela SRS hade ETT gemensamt IT-system är oavsett 

vad man tycker om det, numera historia. 

Övrigt 
Ansvariga för Club Visioning kommer under maj ha ett 

utbildningstillfälle för nya facilitatorer på FEI i Stockholm. 

mailto:web@rotary2370.se
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Datum blir den 10 och 11 maj med start på fredag kväll och 

avslutning på lördag em. vid 16-tiden. 

Anmälan senast den 20 mars. 

Läs mer om detta på adresserna: 

 www.clubvisioning.se 

 www.rivisionfacilitation.org 

Jag skulle uppskatta om några personer i vårt distrikt som vill 

hjälpa våra klubbar att bli än bättre Rotaryklubbar anmäler sitt 

intresse för denna utbildning. Välkommen att höra av Dig om Du 

har ytterligare funderingar. 

Rotary Convention Hamburg 
Aktuellt anmälningsläge: 

Registration Goal for District 2370 20  

Paid registrations as of 4-Feb-18 14 70% 

Totalt Registrations as of 4-Feb-18 14 70% 

Från ett närliggande distrikt har de 70 deltagare anmälda – även 

om man anpassar efter antal medlemmar i distrikten skulle det 

motsvara ca 40 deltagare från 2370, så passa på att delta i 

Hamburg – jag kan verkligen rekommendera upplevelsen! 

 

http://www.clubvisioning.se/
http://www.rivisionfacilitation.org/
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Avslutning 
Jag ser nu fram emot några månader fyllda av aktiviteter och vi 

har tillsammans med distrikt 2350 sedan ett tag full fart i 

planeringen av vårt deltagande i Almedalsveckan 2019. Denna 

gång kommer vi att fokusera på fredsfrågan och ungdoms-

verksamheten i Rotary. 

Är du på Gotland under veckan 30/6 till 4/7 och vill vara med så 

kontakta vår projektledare Madeleine Brolin: 

mbc.angelfood@gmail.com 

för mer information. 

Det här brevet blev en aning kort men det var viktigt att få ut 

informationen om ungdomarnas resa 

till Sälen och våra seminarier så fort 

som möjligt. 

 

 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 

Rotary Distrikt 2370 

 

 

”Rotary – internationellt yrkesnätverk med socialt engagemang!” 
 

 

mailto:mbc.angelfood@gmail.com


 

Tommy Lekenmyr 

Guvernör 2018/19 
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Tommys guvernörsbrev #9 
April och Rotary fokuserar på mödra- och barnhälsovård. 

Jag har haft en hel del att stå i men det har mest varit saker som 

är trevliga så det går absolut ingen nöd på mig. Jag har deltagit i 

jubileumsfirandet i Rotary Saltsjöbaden och i Rotary Visby 

Silverhättan och återigen fått uppleva vilka fantastiskt fina 

klubbar och Rotarianer det finns i vårt distrikt. 

I Visby hade jag dessutom nöjet att dela ut en PHF till vår 

tidigare AG Barbro Hejdenberg Ronsten, som jag 

härmed återigen gratulerar.  

Jag har även besökt Rotary Stockholm Älvsjö där 

jag också fick dela ut en PHF till vår tidigare AG 

i det AG området, Dag Windarp, och även Dag 

vill jag återigen gratulera. 

Jag har också haft nöjet att vara jurymedlem vid 

den årliga UF mässan som detta år arrangerades i 

Katrineholm, fantastiskt trevligt att möta alla dessa 

kreativa ungdomar, vår framtid ser ljus ut. På tal om UF 

så har jag också haft ett planeringsmöte med UF Stockholm 

och det finns ett antal 

beröringspunkter som 

innebär att vi kanske 

kan hitta former för 

samarbete och stöd. 

Jag ser framför mig 

att UF studenterna 

kan vara presumtiva 

Rotaract:are och 

senare medlemmar i 

vårt Rotary. 
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Datum att lägga på minnet 

Datum Aktivitet 

6:e april PETS i Mariefred 

6:e april Rotary Stockholm Söder jubileum 

8:e april Rotary Stockholm Skanstull firar KP-dagen 

23:e april TRF Webinarium på nätet, se här » 

30:e april Rotary International Convention regist-

rations and ticket cancellations are due 

Information från RI  
Det är viktigt att klubbarna i distriktet representeras vid 

omröstningarna under RI Convention. Om klubbarna i distriktet 

inte kan skicka delegater till Hamburg för att rösta, kan 

guvernören fungera som deras delegatombud. Vi ber Dig, 

guvernören, samla in fullmakter och röstkort från dessa klubbar 

och ta med dem till RI Convention. Att ha så många klubbar som 

möjligt representerade hjälper Rotary att uppnå det 

beslutmässiga antal vi behöver för att hålla giltiga 

funktionärsval. Mer information om Convention-delegaternas 

roll finns i paragraf 9 i Rotarys grundlag samt i paragraf 10 i RI:s 

stadgar.

Lägg in funktionärer 2019/20 
Det kom ett mail från Chicago: 

”Hej tillträdande och nuvarande klubbledamöter i Rotary, 

vi förbereder Official Directory för Rotarys distrikt och klubbar 

2019-20 och vi behöver Er hjälp. Vi ber klubbsekreterare att 

rapportera tillträdande klubbledamöter till Rotary för att hjälpa 

oss att sammanställa denna resurs för Rotarymedlemmar världen 

över. Detta säkerställer att tillträdande klubbledamöter får viktig 

information från Rotary. Om Ni ännu inte gjort det, vänligen 

skicka in namnen på Er klubbs tillträdande ledamöter snarast 

möjligt. 

Skicka in eller verifiera: 

 Namn på president, sekreterare, verkställande 

sekreterare/administratör, skattmästare, ordförande för 

Rotary Foundation och Membership Chair i Er klubb 

2019/20 

https://www.rotary2370.se/event/pets-i-mariefred/
https://www.rotary2370.se/event/trf-webinarium/
http://www.riconvention.org/
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 (Official Directory kommer endast att inkludera de tre 

första positionerna) 

 Dessa tre klubbledamöters kontaktuppgifter, som 

postadress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer 

 Er klubbs mötesuppgifter: plats, adress, datum och tid 

 Er klubbs kontaktuppgifter: ett fast telefonnummer och, om 

Ni har, en permanent e-postadress och postadress där alla 

klubbledamöter kan ta emot post” 

Som vanligt skall ”skicka in” tolkas som ”uppdatera i 

ClubAdmin” och kolla dagen efter att uppgifterna överförts till 

MyRotary. Enkelt? Mjo, eller be om hjälp: web@rotary2370.se

SRS 
I samband med vårt samrådsmöte den 6:e april så ska vi rösta om 

fortsatt deltagande i SRS eller inte och jag har skickat ett 

underlag inför detta till alla klubbar. SRS har vårmöte den 22:a 

maj och då kommer jag att meddela vårt beslut. 

Som Ni säkert har märkt är delar av vårt IT stöd, ClubAdmin, 

åter igång men det kommer nog att ta ett tag innan allt är 

återställt så jag rekommenderar alla klubbar att skapa en ny eller 

åtminstone tillfällig publik hemsida så att Ni får ut 

mötesinformation till fler än klubbens medlemmar för alla tycker 

väl att det är trevligt med gäster vid klubbmötena? 

Vid vårt senaste styrelsemöte beslutade vi att nuvarande SRS ska 

förändras till att mer fokusera på medlemsservice och allt vad 

därtill hör och att det ska bli ett framtida SRS skilt från IT. Just 

när det gäller IT så är det fler och fler klubbar i Sverige som 

väljer att byta IT stöd. Främst i distrikt 2390 men även i en del 

andra distrikt. I vårt distrikt har så vitt jag vet alla klubbar 

fortfarande ClubAdmin. Detta som ren medlemsinformation och 

inget annat. 

En del distrikt är omlänkade till fungerande distriktssidor via 

https://wp.rotary.se, nu inklusive vårt distrikt: 

 https://www.rotary2370.se 

där vi även samlar de klubbar som skapat nya/alternativa 

webbsidor. Välkommen ”in”! 

 

https://www.rotary2370.se
mailto:web@rotary2370.se
https://wp.rotary.se/
https://www.rotary2370.se/
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Distriktet och klubbarna 
Det fortsätter att hända mycket i vårt distrikt. Förutom ovan 

nämnda jubileum m.m. så har jag deltagit i Nyköpingsklubbarnas 

firande av Olrogdagen med såväl avtäckning av minnesmärke 

som konsert och trevlig middag. Årets mottagare av 

Olrogstipendiet var Claes Eriksson som vi väl alla känner till 

från ”Galenskaparna”. 

Vi har genomfört såväl TRF- som PR seminarier med bra 

deltagande från våra klubbar och så pågår vårens RLI för fullt. 

Den 9:e mars genomfördes en heldag med utreseinformation för 

kommande utbytesstudenter och deras föräldrar i Nyköping. 

Sen är det tyvärr en del s.k. icke aktivitet också, jag fick följande 

från Henric Karlsson som arrangerar en skidresa för våra 

”inbounds” och jag skrev lite om resan i mitt förra brev och nu 

vädjar jag egentligen till alla våra klubbar men åtminstone till de 

klubbar som är värdklubbar för studenter att stötta Henric och 

övriga som ställer upp och ordnar med allt för att studenterna ska 

få ha lite kul ”till fjälls”:

Hej Tommy 

Sist när vi sågs i Södertälje så pratade vi om hur vi skulle göra 

för att få klubbarna att hjälpa oss med "matersättning". I 

kalkylen så kommer vi ha behov av ca 20 000:- (11 000:- för 

boende, resten för bränsle och mat). 

Av 13 klubbar utanför Eskilstuna som skickar ungdomar är det 

endast 4 st som bidragit med 500:-/klubb. Gunilla har vid 2 

tillfällen mailat ut och bett om hjälp med detta, utan några svar. 

Min fråga till Dig är om Du i kommande 

månadsbrev kan gå ut och be om lite hjälp. 

Man kanske kan få ett litet bidrag även från 

andra klubbar, typ ”crowd founding”. Tänk 

om vi kan få typ 100:- från varje klubb så 

kommer vi långt. Swish till: 

 070-5514141 (mitt tel) 

och märk med "Matersättning till Sälen", för att jag skall kunna 

redovisa pengarna. 

Gunilla har lista på de 9 klubbar som ej bidragit. 

Kan meddela att Eskilstunas 4 klubbar har bidragit med 500:-

/klubb för vår extrastudent. Vi har inte ens en egen ordinarie. 
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Som info till Dig så har jag gnetat och handlat extrapriser för att 

få ner kostnaden. Var på kundbesök hos Cloetta och fick med 

mig en påse hem. 

Privat fick vi en 5%-rabatt på ICA som jag nyttjade vid det stora 

inköpet. Allt för att hålla kosten ner. 

I helgen stod jag och stekte köttfärs till taco och köttfärssås på 

5,5 kilo färs - köpt på extrapris förståss… 

Det blir lite av ett slag i ansiktet att andra klubbar inte ens 

svarar när vi ber om hjälp.  

Men skam den som ger sig...  

Henric 

Det är ju inga astronomiska summor Ni behöver stötta med men 

det blir betydelsefullt om alla klubbar – eller enskilda – ställer 

upp för ungdomarna! 

Avslutning 
Nu ser jag fram emot vår och försommar och hoppas att få träffa 

så många som möjligt av Er vid något av våra kommande 

evenemang eller kanske i Hamburg där vi nu har klart med att ett 

antal av de svenska distriktet under vår ledning ska ha en monter 

i ”House of Friendship” – verkligen något att se fram emot! 

Sen väntar det som nästan blivit en tradition i vårt distrikt, 

Rotary i Almedalen, men det blir inledningen av min 

efterträdare, Gun-Marie Östedt-Axelssons verksamhetsår. 

Därmed önskar jag er alla en skön vår och försommar med 

massor av aktiviteter såväl inom som utom Rotary. 
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Tommys guvernörsbrev #10 
Äntligen vår och en massa energi i såväl luft som kropp - sköna 

Maj välkommen - den månad då Rotary fokuserar på vår 

ungdomsverksamhet och alla utbyten m.m. som sker inom ramen 

för detta. 

Jag har sedan förra brevet haft nöjet att delta i Rotary Stockholm 

Söders 70-årsjubileum, en mycket trevlig tillställning och jag 

fick äran att dela ut en PHF med två safirer till Claes Nilsson, en 

mycket uppskattad medlem i vårt distrikt. 

Jag har också varit med om Rotary Stockholm Skanstull firande 

av den så kallade ”KP-dagen” med utdelning av fyra stipendier, 

mer om detta nedan. 

Slutligen har jag besökt Rotary Eskilstuna Munktellstaden och 

även där delat ut en PHF till Olle Jansson dessutom passade 

klubben på att dela ut PHF till två av sina medlemmar, så kul och 

bra att vi har så många duktiga medlemmar i vårt distrikt. 

 

Datum att lägga på minnet 

Datum Aktivitet 

4:e maj Uppsala Rotary Peace Center’s Annual 

Seminar, Gender in Peace and Conflict 

11:e maj Utreseläger för våra utbytesstudenter på 

Tvetagården i Södertälje 
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11:e maj Avslutning av vårens RLI 

22:a maj SRS Vårmöte Nässjö 

31:a maj-1:a juni Rotaract Preconvention, Hamburg, 

Tyskland 

1-5:e juni Rotary Convention, Hamburg, Tyskland 

6:e juni ++ Vasaspelet, Strängnäs – med Rotary-rabatt 

 

Från Rotary Strängnäs » på Facebook 

IT 
Några klubbar har redan svarat på det utskick om klubbens 

behov av IT stöd/system men jag saknar fortfarande en del, 

vänligen ta itu med denna uppgift snarast. 

ClubAdmins hemsidor har återskapats och nu gäller det att 

överse och vid behov rätta/aktualisera informationen som finns 

att läsa på respektive hemsida. 

RI 
Tråkigt nog har den till kommande RI-president nominerade, 

Sushil Gupta från Indien, av hälsoskäl tvingats avsäga sig 

utnämningen och under kommande veckor kommer 

nomineringskommittén att sammanträda elektroniskt för att utse 

en ersättare. Du kan läsa mer om detta på rotary.org » 

https://www.facebook.com/rotarystrangnas
https://my.rotary.org/en/sushil-gupta-resigns-ri-president-nominee
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Nästa tråkiga händelse hittade jag i New York Times: 

Poliovaccinator is shot and killed in Pakistan 

“ISLAMABAD — Two gunmen 

on motorcycle shot and killed a 

polio vaccinator in the 

southwestern Pakistani city of 

Chaman on Thursday, bringing 

the death toll among vaccinators 

working in the country’s anti-

polio drive to at least three this 

week, officials said. 

The shooters opened fire on a 

group of vaccinators when they 

were at the front gate of a house in 

the remote village of Sultan Zai, 

near the border with Afghanistan, said Samiullah Agha, 

who is the assistant commissioner of Chaman. 

Two members of the vaccination team were hit: Nasreen Bibi, 

35, was killed, and Rashida Afzal, 24, was critically wounded, 

Mr. Agha said in an interview. Vaccination was suspended for an 

indeterminate period of time in the Chaman area after the 

shooting. 

Polio vaccination teams have suffered several attacks since a 

countrywide vaccination drive began on April 23. Polio workers, 

volunteers and their guards are frequently targeted in the South 

Asian country. Islamist militants and hard-line clerics say the 

vaccination drive is a foreign plot to sterilize Muslim children 

and a cover for western spies. 

Two days ago, in separate events, two police officers who were 

protecting polio vaccination teams were shot and killed in the 

northern districts of Buner and Bannu. And a polio worker was 

injured in a knife attack this week in the eastern city of Lahore.” 

Sammanfattning Lagråd 2019 
Vår lagrådsrepresentant Britt Hernell berättar: I påskveckan 

samlades Rotarys lagrådsrepresentanter från alla världens distrikt 

till Lagråd i Chicago. Tillsammans med alla övriga icke röstande 

delegater deltog ca 800 personer på Hyatt Regency Hotel i 

centrala Chicago. Mötet startade på söndag eftermiddag och 

pågick till skärtorsdags lunch. Inledningsvis saknades många 

delegater på grund av oväder med begränsad trafik på 

flygplatsen O`Hara. Men efter hand var man samlade. Totalt 120 
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förslag hade man att ta ställning till. Med hjälp av mycket tydliga 

rutiner så lyckades man klara av alla ärenden inom den avsatta 

tiden. 

Några viktiga beslut att nämna: 

 Lagrådet beslöt höja statusen för Rotaract klubbar. 

Beslutet innebär att man breddar definitionen på 

medlemskap till att omfatta även Rotaract klubbar. 

Förändringen innebär att Rotaract klubbar får en ökad 

support från RI. Rotaract klubbarnas legala förhållanden 

ändras dock inte utan Rotaract arbetar vidare enligt sitt 

regelverk. 

 Man beslutade om en per capita höjning av avgiften till 

RI med 1 dollar per år de nästkommande åren intill nästa 

COL 2022. 

 Man beslöt ansöka om en ändrad skattestatus för RI i 

USA. Det innebär att RI som organisation får samma 

skattestatus som TRF. Konsekvensen blir en del 

ekonomiska fördelar men också att Rotary International 

kan komma att betraktas som en välgörenhetsorganisation i 

högre grad än i nuläget. 

 När det gäller Rotarys tidskrifter, totalt 34 inkl The 

Rotarian, så beslöt man att stryka namnet The Rotarian i 

lagtexten. Därmed ger man styrelsen möjlighet att byta 

namn på tidningen. Däremot röstade man nej till förslaget 

att tidskriftsprenumeration inte ska vara obligatorisk vilket 

föreslagits av D 2390 och ett distrikt i Australien. 

 På förslag av styrelsen beslutades att generalsekreteraren 

ska tilldelas en ny titel dvs CEO (Chief executive officer) 

istället för COO (Chief operating officer). Detta förändrar 

inte rollen eller anställningsvillkoren. Han är fortfarande 

generalsekreterare för oss rotarianer men ges en större 

tyngd i externa kontakter. 

 Efter upprepad votering togs beslutet att av kostnadsskäl 

begränsa antalet icke-röstande deltagare på lagrådet 
genom att inte bjuda alla tidigare RI- presidenter och att 

begränsa antalet från RI-board till en deltagare utöver 

sittande, inkommande och past RI-president.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att detta COL 2019 till skillnad 

från COL 2016 inte medför så stora och revolutionerande 

förändringar. Då togs avgörande beslut om möjlighet till 

flexibilitet när det gäller mötesfrekvens, närvarokrav, 

klassificering mm. På årets lagråd kom många förslag om 

ändringar som skulle betyda en återgång från flexibiliteten. Alla 

dessa förslag avslogs. Många förslag var av ren administrativ 

karaktär och en del bara rent språkliga men ändå väsentliga i 

syfte att modernisera vår lagtext. Olikheterna kulturellt speglas 

också i förslagen från olika håll i världen.  

Distriktet och klubbarna 
Distriktsteamet och distriktsfonden har sitt näst sista 

sammanträde under mitt ordförandeskap den 2:a maj. Vi träffas 

som vanligt i Södertälje och diskuterar distriktsfrågor. 

Jag skrev kort om mitt besök hos Rotary Stockholm Skanstull 

firande av den så kallade ”KP-dagen” och jag måste säga att jag 

imponerades stort av detta. Det bjöds på musikunderhållning av 

högsta klass framförd av ungdomar från Adolf Fredriks 

musikklasser och det var fantastiska stipendiater som hade 
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utsetts och jag vill särskilt nämna stipendiaterna inom det som 

man kallar Rotaryändamålets stipendium. 

Det var dels ”Gatans lag” som sysslade med fotbollsträning och 

matcher för att på så sätt förhindra att Ungdomar hamnar i 

kriminalitet och annat elände och sedan var det ”Vid Din 

Sida” en organisation som stöder äldre som inte har 

ekonomiska möjligheter att hyra bostad och köpa 

livets nödtorft. 

De har varit aktuella i all slags media den 

senaste tiden och Du kan läsa mer om 

organisationen och dess verksamhet på 

www.viddinsida.nu » 

Jag blev både förvånad och bestört när jag insåg 

hur många av våra äldre, och ska nämnas utan 

missbruksproblem, som tvingas till ett liv utan 

bostad och mat. Här kan Rotary verkligen göra en 

insats. Som du säkert förstår så kostar deras verksamhet och 

våra politiker verkar måttligt intresserade. Jag undersöker 

möjligheten till att någon från organisationen kan besöka klubbar 

och berätta om verksamheten. 

Avslutning 
Den 10:e juni är det dags för mig att lämna över guvernörsskapet 

till Gun-Marie Östedt-Axelsson på Gripsholms Värdshus kl 

18:30 – 21 och alla medlemmar är välkomna att delta, men då 

krävs anmälan till: 

 gog.axelsson@telia.com 

senast den 24 maj. 
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Tommys guvernörsbrev #11 
Juni månad är den månad då Rotary fokuserar på Rotary 

Fellowships, och samtidigt min sista månad som guvernör för 

vårt fina distrikt. Jag vill passa på tillfället att tacka alla klubbar 

och medlemmar i distriktet för allt gott Ni gjort under 

verksamhetsåret och också för det stöd Ni givit mig i mitt 

uppdrag. 

 

Information från RI 
RI Convention i Hamburg är just avslutad och det var som det 

brukar en fantastisk upplevelse, cirka 25 000 rotarianer samlade 

varav 14 från vårt distrikt. 

Vi hade två olika montrar i ”House of Friendship”, en gemensam 

med de övriga svenska distrikten som fungerade som samlings- 

och mötesplats för svenska rotarianer där distrikt 2350 

presenterade 2 olika projekt och en där vårt distrikt under Gun-

Marie Östedt-Axelssons ledning presenterade samarbetet med 

WCP, World’s Children’s Price. Det väckte stort intresse och jag 

tackar alla som hjälpte till med detta. 
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Rotary står inför förändring och förnyelse, RI vision och 

strategiska plan har till del omarbetats för att uppnå ett 

modernare mer tidsanpassat Rotary som förhoppningsvis kan 

locka nya medlemmar. 

En sak som var uppenbar i Hamburg var Rotaracts nya status i 

Rotary, i stort sett överallt i världen chartras nya Rotaract-

klubbar och Du vet ju att jag talat mig varm för att vi skulle få 

igång en klubb i vårt distrikt. Tyvärr har det inte realiserats ännu 

men min efterträdare, Gun-Marie Östedt-Axelsson får fortsätta 

detta arbete och förhoppningsvis ro det iland. 

Jag deltog också i en ”Host Hospitality” kväll med klubbesök där 

3 olika tyska klubbar var värdar, en fantastisk kväll vid 

Östersjökusten med mat och dryck. Om Du någonsin deltar i ett 

Rotary-event där detta ingår så rekommenderar jag Dig att prova, 

jag lovar att det blir en oförglömlig afton. 

Mer goda nyheter från Convention är att Nigeria är på gränsen 

till att bli förklarat poliofritt så nu återstår ”bara” 2 länder, 

Pakistan och Afghanistan. Väl värt att tänka på om man funderar 

på att donera överskott från anordnade event eller insamlingar 

med mera. Du kan läsa mer om detta i meddelandet från vår 

TRF-ordförande nedan. 

Slutligen så accepterades vår nominering av Claes Nilsson från 

Rotary Stockholm-Söder som DGN enhälligt vid ett särskilt 

valmöte där framtida ledare för Rotary valdes. 

Datum att lägga på minnet 

Datum Aktivitet 

1-5:e juni Rotary Convention, Hamburg, Tyskland – 

och FÖRANMÄLAN till Rotary 

Convention Honolulu, Hawaii 2020 öppnar! 

10:e juni Guvernörsskifte i Mariefred 

12:e juni Rotary Oxelösund jubilerar, 60 år 

13:e juni Distriktsteamets sista möte för 2018/19 

30:e juni Rotary Citation for Rotary Clubs Award 

nominations are due 

26:e augusti Golf-DM Vidbynäs GK arrangeras av 

Rotary Nykvarn 

12-13:e oktober Distriktskonferens Mariefred 

”Vad är väl en dag på slottet?” 

http://www.riconvention.org/
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/rotary-citation
https://www.rotary2370.se/nykvarn/
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SRS 
Vi har haft SRS vårmöte i Nässjö den 22:a maj och det blev 

samtidigt andra och sannolikt sista fysiska mötet för 

verksamhetsårets guvernörer. En positiv information från mötet 

är att vi tack vare sparsamhet har tillräckligt med tillgångar för 

att vidta åtgärder som innebär att SRS kan fullfölja sin uppgift 

att vidmakthålla en gemensam medlemsdatabas, läs matrikel, 

oavsett vilket IT-system klubben valt. 

Distriktet och klubbarna 

 TRF 

Vår ordförande i TRF kommittén Åsa Hörnberg med nyheter 

och datum att tänka på inför slutet av Rotaryåret: 

Tidigare gav donationer till fonderna Annual Fund och Polio 

Fund PHF-poäng, nu gäller detta även vid donationer till World 

Fund samt Disaster Response Fund. 

Din gåva till Rotarys Annual Fund, Årliga Fonden, stöder 

projekt som skapar varaktig förändring i ditt samhälle och runt 

om i världen. 

Donera till Rotary Foundation idag för att hjälpa Rotarianer i 

vårt distrikt och även globalt att fortsatt göra gott i världen. 

Att utrota Polio är fortsatt vår första prioritet. 

Donerade medel till Polio Fund går till det arbetet. 

Disaster Respons Fund är en ny fond. Insamlade medel kommer 

att stödja samhällen under återuppbyggnad. Distrikt som har 

påverkats av en katastrof kan använda sig av en Rotary Disaster 

Respons Grant för att genomföra egna projekt eller arbeta med 

etablerade hjälporganisationer, som Shelterbox och Habitat for 

Humanity International, för att hjälpa deras samhällen att 

återhämta sig. För långsiktiga projekt som gäller insatser efter en 

katastrof ska Global Grant fortsatt användas. Läs mer om fonden 

och Rotarys arbete i katastrofområden. 

 rotary.org/disaster-response » 

Inbetalningar till Annual Fund, Årliga Fonden, ger retur på 50 % 

till distriktet som vi tillsammans med räntepengar på insatta 

medel i Endowment Fund, Gåvofonden, kan delfinansiera 

projekt som klubbarna i distriktet vill göra kommande år via 

District Grant. Övriga 50% går till World Fund där medel 

används till olika projekt för att göra gott i världen. 

httpsd://rotary.org/disaster-response
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Gör Din donation via rotary.org/give » 

Om Du i samband med donation loggar in på Ditt My Rotary-

konto så registreras donationen på Dig och Din klubb. 

Vill Du hellre betala via bankgirot eller bankkontot behöver du 

även fylla i ett formulär så att betalningen registreras på den fond 

Du väljer samt på Dig och Din klubb. Formuläret hittar du på

 https://wp.rotary.se/member-information/support-2/ » 

och ”Dropbox svenska publikationer”. 

Donerar klubben till TRF via RI/RF:s bankgiro 5842–8624 

behöver Ni i bankgiroinbetalningen ange vilken fond donationen 

ska gå till. Det är även viktigt att klubbens namn och nummer 

anges så att PHF-poängen registreras korrekt. 

Datum att tänka på inför årsslutet: för att donationen ska räknas 

på innevarande Rotaryår behöver inbetalningen ha mottagits på 

kontot senast 28 juni. Gör Du en kortbetalning via 

 rotary.org/give » 

går det bra att göra det t.o.m. 30:e juni. 

 DM i golf 

Jag vill också redan nu passa på att ”slå ett slag” för årets DM i 

golf som arrangeras av Rotary Nykvarn och kommer äga rum 

måndag 26:e augusti på Vidbynäs GK. Inbjudan kommer att 

skickas ut i början av augusti. 

 

 RLI 

Slutligen vill jag gärna uppmana alla klubbar att göra en god 

investering i sina medlemmar genom att anmäla deltagare till 

höstens RLI. Kursen är förlagd till Scandic Skogshöjd i 

Södertälje och sker vid följande tillfällen: 

 5:e oktober kl. 08:30-16:30: Första utbildningsdagen 

 23:e november kl. 08:30-16:30: Andra utbildningsdagen 

 18:e januari 2020 kl. 08:30-16:30: Tredje utbildningsdagen 

https://rotary.org/give
https://wp.rotary.se/member-information/support-2/
https://rotary.org/give
https://rotary2370.se/nykvarn
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Avslutning 
Nu välkomnar jag Gun-Marie Östedt-Axelsson till rollen som 

distriktsguvernör och önskar dig, Gujje, lycka till. 

Jag avslutar med att önska er alla en skön sommar och tänk på: 

” Det vi gör för oss själva dör med oss, 

det vi gör för andra lever för evigt” 

 

Stort tack för mig, ovan direkt från genomgång före guvernörs-

skiftet i Mariefred som drar igång idag måndag 10:e juni kl 18:30! 
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