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Guvernörens månadsbrev nr 12 

Rotaryåret 2019-2020 
 

Rotaryvänner, 

Här får ni det tolfte Guvernörsbrevet för detta verksamhetsår som avslutas den       

1 juli, d v s om en månad. Det har varit ett fantastiskt Rotaryår! och vad fort det 

gick! 

Tänker man lite filosofiskt så har mycket blivit mer annorlunda än ett vanligt 

Rotaryår! Men det blev även lite mer spännande och lärorikt! 

Året 2019/2020 började med PETS i mars då 135 Rotarianer deltog i utbildningen 

för Presidenter och klubbfunktionärer i Hjälmared, Alingsås. 

 

 

Guvernörsskiftet skedde den 29 juni i Hjälmared där 58 

Rotarianer deltog. Varav  President Jerry Olsson, Säffle RK, hade 

åkte de 14 milen för att delta.  

Detta gladde mig mycket. IPDG Christer Liljenberg lämnade över 

silverkedjan till mig, Jerry Brattåsen, vilken jag kommer lämna 

vidare till DGE Ulla-Britt Andreasson den 27 juni.  

 

Fr vänster Lena Liljenhed Ekman, Ulla-Britt Andreasson, Jerry 

Brattåsen och Christer Liljenberg 
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En tillbakablick på detta händelserika år! 

 

I september kom den färgsprakande hösten då Guvernören fick glädjen 

att besöka alla 59 klubbarna och dittills enda Rotaractklubben. Jag hade 

nöjet att möta 1043 medlemmar under denna upplevelserika resa. Tack 

alla trevliga och engagerde Rotarymedlemmar. En del klubbar kryddade 

mötet med inval av nya medlemmar eller utdelning av PHF-utmärkelser 

till förtjänta personer, mycket stimulerande. 

 Klubbesöket i Göteborg Lindholmen RK med President Katarina Brud, 

distriktets första internationella Rotaryklubb. 

 

 

Rotary International bestämde sig för att göra den årliga 

revisionen av ungdomsarbetet i vårt distrikt.  

Mycket frågor ställdes från RI som besvarades 

förtjänstfullt av ordförande Eva Persson och hennes team, 

föräldrar och ungdomar.  

Så efter en del förändringar vet vi att vårt distrikt uppfyller 

alla tänkbara förväntningar och blir då dessutom ett 

föredöme för övriga nio svenska distrikt. 

 

 

Distriktskonferensen och årsmötet i oktober i Trollhättan 

genomfördes helt i ”TILLSAMMANSANDAN”.  

Mycket nytänk i arrangemanget med House of Friendship, extra tid 

för medlemmar att besöka utställningarna och att umgås med 

varandra, Rotaractungdomar och inbjudna potentiella medlemmar, 

gäster från andra distrikt i Skandinavien osv.  

Nytt var också att marknadsföringen av arrangemanget skedde delvis 

genom sociala medier där bl.a. Rotaract deltog i idé och utformning. 

  

 

En av höstens nyheter var också samproduktionen av 

”Hållbart ledarskap” för 25 ungdomar i samverkan mellan 

Göteborg City RK, Rotaract Poseidon och distriktet.  

Utbildningen väckte stort intresse och var överbokad från 

början. 
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Pilotomgången av RLI en kvalificerad ledarutbildning 

för Rotarymedlemmar och funktionärer med visst fokus 

på Inkommande Presidenter i klubbarna.  

”Ny i Rotary”, distriktets utbildningen för nya 

Rotarymedlemmar genomfördes i Uddevalla respektive 

Borås. 

Ny i Rotary tillsammans med RLI och Club Visioning 

bildar ett utvecklingspaket som väl använt medverkar  

till kontinuerlig utveckling av såväl ledare som övriga  

funktionärer och medlemmar. 

I början av februari deltog Rotaryklubbarna för första gången i 

genomförandet av Båtmässan i Göteborg! Den gemensamma montern 

bemannades av ca 150 medlemmar från 18 klubbar.  

Dessutom medverkade Rotary ungdom, Rotex, Shelterbox m.fl. Under de 

nio mässdagarna knöts och förstärktes åtskilliga kontakter mellan 

Rotarianer, men också med besökare i alla åldrar samt allmänheten. 

Utöver montern så var måndagen, Rotarydagen, på mässan uppgraderad 

med Rotaryflaggor på utsidans flaggstänger.  

En särskild Rotarylunch i beachbaren, föreläsningar från scen osv. 

Deltagandet i båtmässan hade flera mål förutom att marknadsföra Rotary 

som en aktiv förening till, så var det en aktiv mötesplats för 

Rotarymedlemmar. I Rotaryfamiljen gjorde vi detta ”TILLSAMMANS” 

med allt vad det innebär av nätverk, mötesplatser, att göra gott i samhället, 

personliga utvecklingsmöjligheter lokalt, nationellt och internationellt. 

Bearbetning av intresserade vidtog direkt efter mässan och några hann bli 

medlemmar innan Covid-19 tog över. 

 

När allt löpte på som bäst enligt planeringen kom Covid-19 

pandemin! Då stora delar av världen fick tänka om och  Rotarys 

förmåga  att agera ställdes inför nya utmaningar!  

 

Många människor behöver stöd och hjälp att hantera sin vardag. 

När första överraskningen lagt sig, så började de goda idéerna och 

aktiviteterna att komma fram.  

 

Merparten av klubbarna tvingades välja bort de ordinarie fysiska 

veckomötena och att tänka nytt. Många presidenter och styrelser bildade ringkedjor för att hålla kontakten 

med medlemmarna. Åter andra skapade hybridmöten där de som var i någon av riskgrupperna bjöds 

möjligheten att delta digitalt via zoom, GTM eller andra digitala verktyg.  

Vi fick nya begrepp såsom Hybridmöten, Webmöten, Webinarer, Walk and Talkmöten osv. De viktiga var 

att ha fysisk distansering för att inte smitta nära och kära, men ändå hålla den sociala kontakten levande.  

 

Att följa smittskyddsmyndighetens råd var för de flesta en självklarhet, många frågor ställdes till 

distriktsrådets funktionärer och jag som DG fick en helt ny roll som rådgivare inom ett område där 

specialistkunskap behövdes. I vår medlemskår finns många kompetenta klubbmedlemmar som genast ställde 

upp med sina kunskaper och med hjälp till Rotarianers väl. Men det visade också att ”Rotary är en stark del 

av samhället” varän vi finns. 
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Kreativiteten i klubbarna är imponerande eller vad sägs om att 

inviga nya medlemmar i klubben digitalt. Och visst kan man 

göra vinprovning digitalt, genom att i förväg tipsa deltagarna 

att köpa några utvalda vinflaskor, som sedan provsmakas vid 

ett digitalt möte med sakkunnig ledare. Möjligheten att ha 

föreläsare digitalt, både lokalt, nationellt och från andra delar 

av världen prövas också med framgång. Trots Covid-19s 

begränsningar så öppnas nya möjligheter, varav en del även 

framöver kommer att förändra våra liv på olika sätt. 

 

 

Genom hybrid- eller digitala möten anger flera klubbar att deltagarantalet har ökat med upptill 20 %, 

medlemmar som p.g.a. avstånd eller fysisk hälsa inte kunnat delta finns plödsligt med igen. Hybridmöten 

har kommit som ett viktigt och blir sannolikt en framgångsfaktor för klubbarnas medlems- och 

närvaroutveckling. Så börja redan nu med digitala möten och lär dig/er tekniken. Den är inte svår och nu är 

vi många som är nya. 

 

Sedan Covid-19 började så planerade Guvernören och Assisterande Guvernörerna in två digitala möten före 

semestern med presidenterna i varje region, detta för att byta erfarenheter om digitala mötesformer och för 

att träna på att leda digitala möten. Det är viktiga är att alla Rotaryklubbar genomför digitala möten inom 

styrelsen, i projektgrupper och tillsammans med medlemmarna tränar tekniken och inte tappa fart. Inte bara 

den digitala tekniken utan även hur man leder och deltar aktivt i mötena. Detta är ett komplement till övriga 

mötesformer. 

Flera klubbar har ersatt mötesspargrisen med swishnummer, då går det bra att 

”böta”, bidra ekonomiskt så att klubben tillsammans kan fortsätta att hjälpa 

behövande, såväl lokalt, nationellt såsom internationellt. Varför inte bidra med 

mötesavgiften eller mera veckovis. Passa också på att sätta in pengar till End Polio 

Now, Rotary Doctors med flera. Kom ihåg det viktiga i att sätta in pengar till 

”Årliga fonden” för där växer pengarna och kommer tillbaka som välkomna bidrag i 

kommande projekt. 

Nyhet  Nominering av Guvernörskandidat för Rotaryåret 2023/24 

Vi söker nu kandidater till uppdraget som Distriktsguvernör 2023/24, vilken ska väljas på Årsmötet i 

oktober. Vi behöver därför förslag på lämpliga personer. Det viktiga är att vederbörande har varit 

Rotarymedlem i minst 7 år vid nomineringen, samt har vid nomineringstillfället varit president ett helt 

verksamhetsår i en Rotaryklubb. Det är klubben som nominerar kandidaten då klubben också är den som 

står bakom nomineringen, därmed att man är beredda att vara värdklubb under verksamhetsåret. Uppdraget 

är mycket intressant och givande, men förutsätter kunskaper i Rotary och ledaregenskaper. 

Förslag på person sänds av klubbens styrelse till DG, Jerry Brattåsen senast den 1 augusti 2020.    

Därefter kommer nomineringskommitteén på sex personer och Guvernören att gå igenom inkomna förslagen 

och kalla till personlig intervju i senare delen av augusti. 

Mer information kommer att finnas hos klubbpresidenten. 

Har du några frågor om uppdraget eller klubbens åtaganden så kontakta undertecknad. 
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Nyhet Åmåls Rotaractklubb Ugglan 

Den 27 april bildades districtets andra aktiva Rotaractklubb i Åmål, med Åmål Tuppen RK som sponsor och 

stöd. Vi hälsar klubben och dess medlemmar välkomna i Rotaryfamiljen. Ytterligare Rotaractklubbar är 

under planering. 

Nyhet Årets Distriktsbidrag fördelade! 

Distriktets Rotary Foundation-kommitté har fördelat distriktsbidrag för verksamhetsåret 2019-20 med totalt 

162 403 SEK. Utöver det belopp som genererats av ”normala” bidragen till Årliga Fonden hade detta år en 

extratilldelning skett efter beslut i The Rotary Foundations styrelse. Dessa pengar kommer från den 

fonderade avsättningen för Globala projekt.  

Den förhöjda ramen för bidragstilldelningen medförde att alla bidragskvalificerade projekt detta år kunde 

tilldelas det sökta beloppet. Resterande belopp skänks till insamlingen till stöd för End Polio Now. 

Följande klubbar har tilldelats bidrag: 

Alingsås RK får 15 000 till projektet Tanzasol. Genomförandet består i att anskaffa och installera 15 

solcellsanläggningar i Tanzania. 

Borås-Viskan RK får 14 500 till projektet St Magdalene and Nijro Hill Primary School. Genomförandet 

består i att dels delfinansiera examensgåvor (symaskiner) till avgångsklassen i St Magdalene och dels till 

möbler i ett skolbibliotek i Nijro Hill. 

Landvetter-Råda RK får 26 000 till projektet Sommarkollo. Genomförandet består i att tillsammans med 

organisationen Majblomman ge ekonomiskt stöd till sommarläger för behövande barn. 

Göteborg Marieholm RK får 4 180 till projekt Handshake. Genomförandet består i att främja 

samhällsintegration och språkinlärning för nyanlända. 

Åmål-Tuppen RK får 7 500 till projekt Sjöräddningen. Genomförandet består i att anskaffa vital utrustning 

som Sjöräddningen bestals på i december 2019. 

End Polio Now får 80 223 till arbetet med poliovaccineringen. 

Rotary Foundationkommittén i D 2360 vill ta tillfället i akt att tacka alla som skänkt pengar till Årliga 

Fonden, och på så sätt gjort det möjligt för oss att dela ut distriktsbidrag, samtidigt som vi önskar klubbarna 

lycka till med sina projekt. 

Hans Johansson 

Chair of The Rotary Foundation TRF 

District 2360 

 

Nyhet Convention Digitalt 20 – 26 juni  

Vill du följa de digitala Convention som ersätter Honolulu så går det bra den 20 – 26 juni gör det gärna via 

riconvention.org  
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Nyhet End Polio Now – EPN – påverkas av covid-19 
 

Det viktigaste verktyget i arbetet att utrota polio är vaccinationen i alla 

de länder där poliovirus i dess olika varianter fortfarande cirkulerar. 

Under januari och februari månader pågick vaccinationsinsatser i 

Afghanistan, Pakistan och Nigeria och många miljoner barn blev 

framgångsrikt vaccinerade med oralt poliovaccin. Men i samband med 

spridningen av corona blev behovet av annat stöd, krav på distans och 

skyddsutrustning, oro och frågor om coronasmitta resurskrävande 

faktorer, vilka påverkar poliovaccinationsarbetet. 

 
foto Per Haglind 

 

Den 19 maj 2020 rapporteras bland annat följande: 

• Afghanistan: 12 nya poliofall (under hela 2019 rapporterades 29 poliofall). 

• Pakistan: 47 nya poliofall (under hela 2019 rapporterades 147 poliofall). 

• Nigeria: 0 nya poliofall (under hela 2019 rapporterades 0 poliofall). 

 

Vid upptäckten av barn med förlamningssymptom görs noggrann uppföljning om bakgrund och vilka 

orsaker som kan ligga bakom. Kontroll av förekomst av smitta av poliovirus är en viktig del. I Afghanistan 

rapporterades under mars månad 2020 173 barn med förlamningssymptom. Bland dessa kunde man 

konstatera att poliosmitta inte var orsaken bland 39 barn. I resterande fall pågår utredning. 

 

Från Pakistan rapporteras att 265 000 ”frontline workers” medverkar i vaccinationsarbetet och att 62 procent 

av dessa är kvinnor. Vidare att det är allt färre individer som inte vill bli vaccinerade och att dessa grupper 

omfattar nu endast två till fyra procent. 

 

Fortfarande är Rotary International den största ideella bidragsgivare till EPN – om man en stund bortser från 

Melinda och Bill Gates som bidrager med två dollar för varje dollar som Rotary samlar in. 

Intresserad av ytterligare information kontakta gärna undertecknad. 

 

Per Haglind 

Samordnarfunktion EPN i Distrikt 2360 

Tel: 0727-183177 

E-post: per@haglinds.se 

 

Finalen av Klubbutmaningen Nya medlemmar måste vara registrerade som klubbmedlemmar den 30 

juni 2020 för att räknas in - Tre PHF-erkännande väntar på sina mottagare  

Medlemsutveckling med medlemsökning är fokus för året, vi vill också se en jämnare fördelning ur ett 

genusperspektiv varför vi kommer att premiera med en PHF inom respektive bedrift nedan: 

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.  

mailto:per@haglinds.se
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Nyhet Det händer i distriktet 

27 JUNI, KL 11-14 

Välkommen till Guvernörsskifte 

Hällsnäs Konferens & Hotell, Långenäs, Mölnlycke 

På terrassen serveras en härlig grill-lunch, kaffe och något sött. Kostnad för 

lunch, 250 kr, betalas vid anmälan till: Bankgiro 376-4578 eller SWISH 123 453 

62 07 Ange Guvernörsbyte + namn Anmäl dig via länken senast 2020-06-13 

 

OBS! Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande läget för Corona-pandemin kan kräva följande, Plan B: Om 

max 50 personer gäller antas anmälningar efter först till kvarn …Övriga kan följa skiftet digitalt. Instruktioner för 

detta skickas ut i god tid. Riskgrupper bör inte delta fysiskt. Var och en handlar efter sina förutsättningar och efter sunt 

förnuft. 

Distriktsgolf 

Välkommen till Distriktsgolfen den 2 september 2020 kl. 9-16 på Ale Golf Club, Alfhems Kungsgård, 

Alvhem, se separat inbjudan. 

 

Bra kan bli bättre 

Tillsammans kan det som är bra bli ännu bättre! Vi i Guvernörsteamet uppskattar idéer och förslag som 

utvecklar Rotary, dess klubbar och medlemmar. Det finns många fler i vårt samhälle som skulle ha nytta av 

vårt nätverk eller varför inte tillföra mervärden. 

Prata gärna Rotary med dina vänner, bjud med dem som gäster i digitala möten, hybridmöten, walk and talk 

och när de fysiska klubbmöten är möjliga igen. Vi har fantastiska program, trevliga och kunniga medlemmar 

och ett attraktivt yrkesnätverk. Vi är vad vi gör det till – vi är People of actions! 

 

 

Varma Rotaryhälsningar, 

Jerry Brattåsen 

Distriktsguvernör 2019-2020 

Distrikt 2360 

jerry@brattasen.se 

073 - 550 19 09 

www.rotary2360.se  

 

https://h24-original.s3.amazonaws.com/268726/28928478-b5qdQ.jpg
https://simplesignup.se/event/167527
mailto:jerry@brattasen.se
http://www.rotary2360.se/
https://h24-original.s3.amazonaws.com/268726/28928478-b5qdQ.jpg


 

 

Inbjudan 

Välkommen till Guvernörsskifte 
för Rotary Distrikt 2360 

 

27 juni 2020  
1100 - 1400 

 
Hällsnäs Hotell och Konferens 

Långenäs, 435 35 Mölnlycke 
 
 
 
 
 

11:00-14:00 
 
 
 

Anmäl dig via länken senast 2020-06-13 
OBS! En anmälan per deltagare,  

medföljare gör egen anmälan. 
 
 

På terrassen serveras en härlig grill-lunch, kaffe och något sött.  
Kostnad för lunch, 250 kr, betalas vid anmälan till  

Bankgiro 376-4578 eller SWISH 123 453 62 07 
Ange Guvernörsbyte + namn 

 
 

Hjärtligt välkommen önskar 
Ulla-Britt Andreasson och 

Landvetter Råda Rotaryklubb 
 
 

OBS! Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande läget för Corona-pandemin kan kräva följande, 

Plan B: Om max 50 personer gäller antas anmälningar efter först till kvarn … 

Övriga kan följa skiftet digitalt. Instruktioner för detta skickas ut i god tid. 

Riskgrupper bör inte delta fysiskt. Var och en handlar efter sina förutsättningar och efter sunt förnuft. 

https://simplesignup.se/event/167527
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