
 

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NR 5 2019-2020 – DISTRIKT 2360 1 

 

 

Guvernörens månadsbrev nr 5 

Rotaryåret 2019-2020 
 

Rotaryvänner, 

Oktober är den månad då merparten av Rotarydistrikten i Skandinavien 

arrangerade sina distriktskonferenser, så också vårt distrikt. Konferensen var 

förlagd till Högskolan i Trollhättan.  

Nästan 200 Rotarianer deltog i dagkonferensen, middagen eller årsmötet, de 

representerade 39 klubbar från distriktet samt deltagare från Malmö, Mariefred, 

Danmark, Norge och e-klubb i London. Temat för dagen var Tillsammans vilket 

gick igen bland presentationerna och aktivteterna.  

I utställningarna och minglet i House of Friendship, kunde deltagarna besöka 

Rotarianer som på sin fritid leder verksamheterna i distriktet och klubben bl.a. TRF (vattenprojekt, 

Tanzaniaprojektet) End Polio Now, Rotary Doctors och Shelterbox. PR med Båtmässan. Medlemsutveckling 

med RLI (ledarskap), Ny i Rotary, RFE. Ungdomsverksamheten, Rotex, Rotaract, unga yrkesverksamma 

och försäljning av Rotarypins, och chokladhjulen. Dagen avslutades med en engagerande presentation av 

Christer Olsson om Tillsammansprojektet.  

 

        

 

Christer Olsson - Tillsammans  
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Ett urval av bilder från dagkonferensen, fler bilder finner du på Distriktets hemsida 

            

       

 

   

       

 

Tack till alla arrangörer, presentatörer och deltagare, Tillsammans fångade vi dagen och gjorde det till en 

upplevelse. 

 

  

https://www.rotary2360.se/sv-SE/bibliotek/galleri/distriktskonferens-2019-43585463
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Rotaryana och nätverk för nya klubbmedlemmar Anmäl ”nya” medlemmar till denna Rotarykväll 

 

Ny i Rotary 
 

Rotarykamrater, presidenter i klubbar i D2360! 

Som några av er hört på mina klubbpresentationer har vi i distriktsrådet beslutat att bjuda in våra nya Rotarianer till en 

informationskväll. 

Syftet är att ge våra nya kamrater en bredare Rotary grund att stå på men också att ge dem ett yrkesnätverk bestående 

av nya Rotarianer från andra klubbar inom D2360. Informationen kommer att bestå av Rotaryana i stort men också om 

klubbliv i ett mer allmänt perspektiv.  

Denna gång är vår informationskväll den 27 november i Uddevalla.  

Målet med kvällen är att våra nya medlemmar skall känna en trygghet, engagemang och möjligheterna i Rotary, såväl 

i yrkesverksamheten som i det privata. 

Välkommen att anmäla de som är ”Nya i Rotary” i er respektive klubbar (detta med ”ny” är en bedömning ni får göra, 

en ny medlem kan ha varit med i en månad eller några år) 

Vi ses onsdagen den 27 november klockan 1830-2100 på Riverside, Museigatan 2 i Uddevalla. Under kvällen 

kommer det att serveras måltid inkl kaffe. Kostnaden för middagen ingår i anmälningsavgiften. Klubbens 

kostnad, betalas i samband med anmälan till bankgiro 760-5199 , är 300 kr/person. Vårt distrikt 

subventionerar resterande del av kostnaden för kvällen. 

Anmälan per e-mail till; Ordf i medlemskapskommittén, Past president Leif Jonsson, Göteborg Marieholm RK på 

leif.tommy.jonsson@telia.com 

Välkomna med era anmälningar snarast möjligt dock senast 15 november 2019! 

  

DG Jerry Brattåsen. Rotary hur hänger allt ihop och vilka möjligheter ger det. 

mailto:leif.tommy.jonsson@telia.com
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Den 1 – 9 februari 2020 kommer vårt distrikt 2360 att närvara i en monter under mässans samtliga dagar.  

Ni har säkert redan läst om detta tidigare i guvernörens brev men en liten uppdatering följer här.  

Mässan lockar ca 65 000 deltagare under drygt en vecka.  

Det är kvinnor, barn och män i alla åldrar som besöker mässan. Dessa är människor i farten sådana som vi 

gärna ser som nya medlemmar i Rotary.  

Vi får nu en unik chans att visa upp oss och prata med mässdeltagarna. Montern har en bra placering och 

samtliga dagar är fullbokade av klubbarna i distriktet. Möjligtvis kan vi lägga till ytterligare en klubb men då 

måste vi få in ett snabbt besked från er.  

Det är f.n. fjorton Rotaryklubbar, IYFR (International Yachting Fellowship of Rotarians) och Rotary 

Ungdom som kommer att finnas på plats. 

 

Montern kommer att vara ca 8 x 2,5 meter och är placerad utanför Servicecentret i mässan. Detta är m.a.o. 

en bra placering inte långt ifrån den uppbyggda ”Beach Club” (en stor scen) där vi kommer att ha föredrag 

på måndagen och onsdagen.  

 

Tisdag, torsdag och fredag kommer fördragen att vara på ”Stora scenen”. De flesta klubbarna kommer att 

flytta sina klubbmöten till mässan under den veckan.  

 

Det kommer att finnas två monitorer, en lång vepa, affischer samt bord och stolar i montern.  

Budskapet som blir helt nytt håller just nu på att tas fram. 

 

Under måndagen den 3 februari kommer Rotarys flaggor att vaja utanför mässan. En röd matta kommer att 

ligga framme för oss rotarianer. Det kommer att vara fritt inträde för rotarianer samt en vän under 

måndagen. Kravet är att vår Rotary pin finns på något lämpligt klädesplagg.  

 

Det kommer att erbjudas lunch mot betalning samt ett föredrag som kommer handlar om ”Kan Göteborgs 

hamn skyddas mot främmande makt”?  

 

Vår PDG och nuvarande President för Majornas RK Anna-Carin Dettner tar med sig sin kör och sjunger in 

Rotarys deltagande på mässan.  

 
Detta kommer att kosta en del pengar liksom Bokmässan gjorde så därför vore vi i Projektgruppen för 

Båtmässan mycket tacksamma för varje bidrag som vi kan få till detta.  

Här är distriktets bankgiro nr som ni gärna får betala in till:  

Skriv ”Båtmässan 2020” så att vår skattmästare Mikael Burman vet vart pengarna ska gå.  

 
 
 

Tack på förhand för ert bidrag! 

BANKGIRO NR: 760 – 5199 
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Tillsammans så gör vi detta till ett bra arrangemang för vårt distrikt. 

 
Projektgruppen för Båtmässan: Från vänster: Stefan Petersson PP Göteborg-Frölunda, Anders Bergström 

Göteborg City president, Lena Liljenhed Ekman Göteborg-City projektledare, Göran Petersson PP 

Göteborg-Örgryte, Jerry Brattåsen DG, Alingsås- Nolhaga Foto: Hans-Olov Jönsson  

 

  



GUVERNÖRENS MÅNADSBREV 5 2019-2020 – DISTRIKT 2360 6 

 

Fortsatt framgång – polio håller på att utrotas 
 

I samband med World Polio Day 24 oktober 2019 förklarades ytterligare ett av tre poliovirus utrotat. 

Tidigare har poliovirus 1 (Wild Poliovirus type 1) förklarats utrotat och nu är också poliovirus 3 (Wild 

Poliovirus type 3).  

 

Utvecklingen i Nigeria i Afrika följs med spänning, eftersom det nu snart har gått tre år sedan det senaste 

poliofallet registrerades i detta land. Stora och systematiska vaccinationsinsatser har genomförts, vilka ger 

förutsättningen för framgång. Kanske kan Afrika snart förklaras som en poliofri världsdel. 

 

Utvecklingen under 2019 i Afghanistan och Pakistan innebär ett ökat antal poliofall – se nedan tabell.  

 

Hitintills har sex miljoner barn vaccinerats i Afghanistan och två miljoner i Pakistan under år 2019. 

Det ökade antalet fall beror på en ökad smittspridning och utbrott bland ovaccinerade barn, men kan kanske 

också bero på en ökad observans och en ökad förmåga och vilja att rapportera. En tidigare underrapportering 

således. Fortsatt arbete med mål att motivera till och genomföra vaccinationsinsatser är nödvändigt i dessa 

båda länder. 

 

Glädjande var det fina gensvaret med att individuellt bidraga till End Polio Now i samband med seminariet 

om Artificiell Intelligens, vilket drog 300 deltagare till Göteborgs Universitets aula i Vasaparken och i 

samband med distriktskonferensen och årsmötet i Trollhättan. Totalt insamlades omkring 14 000 kronor 

under dessa tre dagar. Melinda och Bill Gates bidrager på överenskommit sätt med det dubbla beloppet. 

Stort tack! 

 

Per Haglind 

Samordnande resurs för End Polio Now i distrikt 2360 

 

Antalet poliofall per år globalt: 

 

År 1980  350 000 poliofall i mer än 125 länder 

År 2018  33 poliofall i två länder:  Afganistan (21) och Pakistan (12)                     

År 2019 (oktober 2019) 94 poliofall i två länder: Afganistan (18) och Pakistan (76) 

 

Rotary är den största ideella bidragsgivaren till End Polio Now. Men Melinda och Bill Gates 

Foundation är större – bidrager med två dollar för varje dollar som Rotary samlar in!   

Rotary – största ideella bidragsgivaren till End Polio Now 

  

   Per Haglind och Henrik Frössling 
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Fulltecknad 

RLI (Rotary Leadership Institute) - Ny ledarutbildning för 

Rotarymedlemmar i klubbarna  
Intresset för den nya ledarutbildningen i vårt distrikt har mött stort intresse bland klubbarna. Lördagen den 9 

november så startar första delen med Lena Alervall och Per Frykner som seminarieledare.  

Utbildningen sker under tre lördagar i Hotel Opera, Göteborg. Fokus på utbildningen är tillträdande 

Presidenter samt ledare i klubbarna som vill trimma sitt ledarskap och få djupare insikt i Rotarys palett av 

möjligheter.  

 PDG Ulla Andreasson som är samordnare för ledarprojektet 

Rotarymedlemmar utbildar Rotaract, studenter och unga 

yrkesverksamma  

 

Maja Koppfeldt och Ulla-Britt Andreásson var först ut bland ledarutbildarna 

 

Intresset för den nya ledarutbildningen var stort och 

de 25 platserna gick åt, dessutom fick Rotaract göra 

en extralista med de som sökt men inte kom med 

denna gången. Flera deltagare vittnade om att de var 

mycket nöjda med utbildningskvällen och längtade 

efter kommande 5 tillfällena i Hållbart Ledarskap. 

Utbildning har tagits fram mellan Göteborg City 

RK och Rotaract Poseidon. Snart dags för 3e 

seminariet i detta intressanta utvecklingsprogram. 
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Klubbutmaningen fortsätter – tre PHF-erkännande 

kommer att delas ut   

 

Många är de Presidenter, styrelser och övriga medlemmar som anstränger sig extra för att värva nya 

medlemmar. Till min glädje har jag vid flera tillfällen fått bevittna och hälsa nya medlemmar välkomna till 

Rotary.  

Fortsätt med det arbetet, börja med att bjuda med några av dina yrkesverksamma vänner så att de får se 

vilken guldgruva och vilka möjligheter som Rotary erbjuder. Jag fick berättat för mig om en Rotarian med 

världen som arbetsfällt, han planerade alltid in ett Rotarybesök på tjänsteresorna.  

Han vittnade om många nya yrkeskontakter men även från de offentliga som varit till stor nytta. Vill minnas 

att han besökt Rotaryklubbar i 43 länder. Då jag själv i nuläget beökt 41 Rotaryklubbar i vårt distrikt så inser 

jag vilken prestation han gjort men också vilka olika upplevelser han varit med om.  

Föresten när besökte du en annan klubb senast, om du inte gjort det så kan de starkt rekommenderas. 

Intressanta presentationer och människor, kanske någon ny idé att ta med hem till klubben, till företaget eller 

någon ny vän att utvecklas tillsammans med. 

1. Den president som leder sin klubb och som uppvisar den största nettoökningen i antal 

yrkesverksamma betalande medlemmar under 55 år 

 

2. Den president som leder sin klubb som uppvisar den största nettoökningen i antal yrkesverksamma 

betalande kvinnor under 55 år 

 

3. Den president som leder sin klubb och föryngrar sin klubb mest utan att tappa äldre medlemmar 

(betalande medlemmar) 

Då syftet med detta är att premiera aktivt ledarskap, teamarbete, medlemsökning, bättre genusbalans, 

sänkning av genomsnittsåldern och spridning över distriktet så kan bara en PHF delas ut till samma 

president. Perioden för klubbutmaningen är 1 juli 2019 till 30 juni 2020.  
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Det händer i Distriktet 
Under denna rubriken vill jag informera er om de aktiviteter som arrangeras eller medarrangeras av våra 

Rotaryklubbar och som har ett upptagningsområde som är större än den enskilda klubben.  

Skicka gärna in information på en 3-4 rader, en bild med en länk till inbjudan/information så tar jag in det i 

Guvernörsbrevet. 

 

• För andra året i rad har vi nöjet att inbjuda till Rotary Önskekonsert i Varberg Kyrka. 

Lördagen den 16 november kl 15.00 

 

• Alla biljettintäkter går oavkortat till Barncancerfonden familjeverksamhet på Almers Hus i Varberg 

och till Anhörigas Riksförbund i Varberg. Förra årets konsert samlade in 102 000kr. 

 

• Konserten arrangeras av Varberg Rotaryklubb, Varberg Getakärr Rotaryklubb, Varberg Bocksten 

Rotaryklubb och Svenska Kyrkan i Varberg. 

 

Läs mer om konserten efter mitt nyhetsbrev 

 

Varma Rotaryhälsningar, 

 

Jerry Brattåsen 

Distriktsguvernör 2019-2020 

Distrikt 2360 

jerry@brattasen.se 

073 - 550 19 09 

www.rotary2360.se  

 

 

mailto:jerry@brattasen.se
http://www.rotary2360.se/


Årets entréavgifter kommer oavkortat  
att delas lika mellan Barncancerfonden  
för deras arbete med Almers hus och 

 Anhörigas Riksförbund. Två organisationer 
som bedriver verksamhet i Varberg  
och vars ändamål bland annat är att  

stötta sjuka barn och/eller deras anhöriga.
Entré 200kr

Förköp: 
Rydholms Dam Modehus i Varberg

Läs mer: 
www.rotary.se/varberg-bocksten/home/

Arrangörer:
Varberg Rotaryklubb 

Varberg Getakärr Rotaryklubb 
Varberg Bocksten Rotaryklubb 

Svenska Kyrkan i Varberg

Rotary Varberg och Svenska Kyrkan i Varberg bjuder in till Önskekonsert som  
Lina Brustad önskat. Lina är Kanslichef på Anhörigas Riksförbund i Varberg. Programmet 
är underhållande och vi lovar en musikupplevelse utöver det vanliga. Repertoaren är rikt 
varierad: Bach, Tim Rice, Mozart, Kent, Schubert, Taube, Duran Duran, Pärt m fl. 

VARBERGS KAMMARKÖR 

BOY’S VOICE
CHRISTINA WIDE • LOUISE MUHL 
OLA BJERVÅS • ANNIKA WERDELIN 
GÖRAN SJÖWALL MED FLERA VÄNNER…

MUSIKVAL: LINA BRUSTAD
LÖRDAGEN DEN 16 NOVEMBER  
KL. 15.00, VARBERGS KYRKA

önskekonsert
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