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Rotarykamrater! 
Nu har klubbesöken kommit igång och i skrivande stund har drygt tio klubbar 

besökts, kom precis hem från den senaste Göteborg Hovås RK där det bjöds på 

strålande sensommarsol och sedvanligt trevligt bemötande! 

 

Med på mötet i Hovås var också hunden Lasse, så trevligt. 

För ni vet väl att hundar liksom Rotary gör människor glada, 

goda och varma! 

 

Lasse 3 år och redan Rotarian! 

 

 

Det är inte bara inspirerande, trevligt och kamratligt att besöka klubbarna det är 

lärande också, detta är en del av det fina med just Rotary! Man får förmånen att 

träffa människor som man kanske aldrig annars skulle ha mött. Jag känner en 

stor tacksamhet över detta. Har ni möjlighet, besök då andra klubbar! 

 

 
 
 



Rotarytema september månad 
Rotaryåret är indelat i teman för varje månad, om man vill kan man verka efter 

dessa i klubbverksamheten. 

   

September månads tema är ”Basic education and literacy month” vilket vi väl 

kan översätta till utbildningens och läsförståelsens månad. Tar man detta tema in 

i vår Rotary värld så tolkar jag helt självsvåldigt det som projekt med exempelvis 

språkcafé som jag vet att bland annat Ljungskile RK gör men också projekt med 

läsplattor för barn och vuxna i Peru som Lerums RK gör. 

 

Utbildning och läsförståelse är mycket viktigt, inte bara att kunna språket i sitt nya 

land utan att kunna läsa och förstå och ifrågasätta ”fake news” men också för att 

kunna vara med i det egna landets samhällsdebatt och utveckling. 

 

Och det för oss osökt till ... (när jag var liten kallades det melodiradioövergång  ) 
 

 
Bokmässan 2018 
Mellan den 27 och 30 september är det dags igen för bokmässan, denna gång för 

nionde året! Då behöver vi vara 70-80 rotarianer som gör de roliga och givande 3-

timmarspassen i montern. Cirka 6 frivilliga per pass. Vi samtalar, intresserar och 

attraherar mässbesökare att göra ett första klubbesök och kanske börja sin egen 

spännande Rotaryresa. 

 I år är montern ännu mer lockande att stanna till vid. Några av aktiviteterna 

som vi bjuder på är Rotarys fina filmer i loop på en monitor, flera av 

Rotaryprogrammen presenteras lättsamt i direkta monterintervjuer och 

man kan delta i ett enkelt quiz med fina vinster.  

 

 Ett finansiellt bidrag till projektet är mycket uppskattat.  

Betala till Rotary Distrikt 2360, bg 760-5199.  

Vi hoppas att du och din klubb vill bidra med 1000 kronor. 

 

 Anmälan till montertjänstgöring görs på www.vnim.se. Gärna kvinnor och 

yrkesverksamma för att locka fler kvinnor och fler aktiva från yrkeslivet.  

 

Har du frågor eller behöver veta något mer om projektet för att ta ställning, så 

mycket välkommen att ta kontakt med projektledare Marianne Dester Hultgren på 

marianne.dester.hultgren@hotmail.com  

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vnim.se&data=02%7C01%7C%7Cbf80969c6ff343d0251608d60427fef1%7Cde7e7a67ae6149d297a7526c910ad675%7C0%7C0%7C636700967163170196&sdata=wnUU5f1pOXaQQKHtg5HD3WH0Ok5Big7NXhj1lZeTcWk%3D&reserved=0
mailto:marianne.dester.hultgren@hotmail.com


  

 

  

 
Rotaractare till San Diego 
Linnea Lundblad som många av er känner som en driftig 

och engagerad Rotaractare har bland 1600 Rotaractare 

world wide blivit utvald att åka till San Diego 2019 Rotary 

International Assembly, alltså samma arena som de 

inkommande guvernörerna utbildas på. Grattis Linnea!! 

 

 

Och naturligtvis påminner vi igen om Nordact, Rotaracts nordiska konferens som 

går av stapeln i Göteborg den 27 oktober, alla besök och 

all sponsring emottages vänligt men bestämt  

 

 
 

Sucession inom D2360 
I vårt distrikt har vi varit noga med att ha successionen klar inom guvernörsledet, 

och i flertalet klubbar har man också en klar återväxt i styrelsen som greppar över 

flera år. Detta är såklart viktigt och löser i flera fall övergripande frågor och 

strategier som då kan leva vidare över Rotary åren. 

 

Nu söker vår PDG Hans Olov Jönsson en DG ”aspirant” för Rotary året 2021-2022. 

Nominera era kandidater till Hans Olov och hans nomineringskommitté så snart 

som möjligt!  

 

Mail till hansolov.jnsson@telia.com 

 

 
 

Distriktskonferens  
Den 20 oktober är det så dags för en spännande heldag 

med om man så vill efterföljande fest! Allt på det då 
helt nyöppnade Garveriet i Floda. 
Mer information kommer efterhand men redan 

nu kan vi informera om att två av talarna blir 
Stefan Einhorn aktuell med nyutkommen 
bok och Carina Persson, Regionpolischef 
SYD. 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
Medlemsutveckling 
Ni som hört min presentation i klubb sammanhang vet at fokus är på 

medlemsutveckling och såhär avslutningsvis vill jag bara fokusera på några ”tips” 

som kanske kan vända en trend som vi inte riktigt gillar (den nedåtgående). 

 

Många klubbar har varit mycket framgångsrika ex Göteborg City RK och Orust RK 

med stabil ökning av antalet medlemmar! Bra jobbat! 

 

Om jag kort sammanfattar vad de gör så kan det sättas upp i tre punkter; 

 Ta hand om de nya medlemmarna 

 Ha ”alltid” gäster 

 Sträva efter riktigt bra föreläsare (slå er ihop med andra klubbar om 

möjligt för att få bra föredrag) 
 

 

 

 

 

 

Varma Rotaryhälsningar 

Christer Liljenberg 
Distriktsguvernör 2018 -2019 i distrikt 2360 

 

 

 

 

 

 


