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Rotarykamrater! 

Nu, äntligen börjar man känna av att våren är på gång, även om det 

kommit och kan komma en del bakslag så är det ju knoppar på våra 

träd, scilla och snödroppar på marken och häromdagen såg jag den 

första citronfjärilen för säsongen (jodå!). 

 

Vi behöver denna nystart varje år för att skaka av oss det som varit 

och se fram emot det som skall komma. 

 

Precis som med vårt Rotary, vi behöver se framåt och in i det nya och 

fräscha upp och förbättra inför varje år. Lite förbättringar varje år blir 

till slut en hel del, och med det gör vi också vårt Rotary attraktivt för 

våra nya kamrater som står därute och ännu inte kommit in i 

”familjen”. 

 

Vi försöker göra små förbättringar på distrikts nivå och jag vet att det 

pågår en hel del arbete på klubbnivå med att skapa förbättringar och 

förändringar som kan leda oss framåt och uppåt! Bra! 

 



Rotarytema april månad 
Rotaryåret är indelat i teman för varje månad, om man vill kan man 

verka efter dessa i klubbverksamheten. 

 

”Maternal and Child Health Month”. 

Rotary har gjort och kommer att göra massor 

av gott i syfte att förbättra för mödrar och 

förbättra för barn så att barnadödlighet OCH 

det som man förr betecknade som 

barnsängs död går ned. I vissa regioner av 

vår värld är detta fortfarande en förfärande 

hög procentsats.  

 

Det stavas i mångt och mycket dels sanitet men också upplysning.  

 

Många av er har projekt i syfte att skapa lösningar på dålig lokal 

sanitet, men också support till sjukhus och support till upplysning för 

unga kvinnor och mödrar.  

 

Detta är ett arbete som vi får fortsätta med för lång tid framöver och i 

mångt och mycket är det kvinnans roll i lokalsamhället som måste 

stärkas, stärkas så att kvinnor kan skydda sig, så att de kan kräva 

riktig mödra och barnavård och så att de kan påverka sin egna 

situation i betydligt större omfattning än vad de kan i flera av världens 

länder. Här kan Rotary göra M A S S O R !! 

 

Vårt datasystem Club Admin 

Sedan den 19 januari har vårt datasystem haft mycket stora 

utmaningar, det vet ni. Jag har i egenskap av ordförande i Svensk 

Rotary Service (SRS) samt sedan december också ordförande i IT rådet 

på Sverigenivå haft den relativt oangenäma uppgiften att försöka 

lindra och förklara varför det ser ut som det gör. 

Jag och alla, framförallt våra duktiga DITS i vårt fall Christer Wecke i 

Göteborg Frölunda RK (distrikts IT support) kamrater kan bara beklaga 

detta. Alla inklusive vår leverantör har lagt ned massor av tid på att 

försöka lösa upp och lindra det hela. Och som ni vet kom ju en 

ljusglimt när det redovisades att det mesta kunnat återskapas av det 

som fanns på sidorna. 



Nu skall klubbsidorna upp, och här är också en utmaning eftersom vår 

leverantör med all rätta är ”livrädd” för att sidorna i det fall de går upp 

igen som de var inför den 19 januari kan hackas direkt igen. Därför 

måste ett arbete göras som tar tid men som till 80 % består av 

säkerhetshöjande arbete. Dock kan man ”skicka upp” de gamla 

sidorna inför det arbetet. 

Låter det knepigt ... ja det är verkligen knepigt och komplicerat. 

Häromdagen såg ni att Hydro åkt på i princip samma sak som vi. Man 

har nästlat sig in i deras system legat och avvaktat och sedan slagit till 

när det passat hackarna som bäst och låste hela systemet. Delar av 

Hydro kör fortfarande med papper och penna  (jo faktiskt …)  

Så, ha tålamod så hoppas jag att detta kommer att bli bra och mycket 

säkrare framöver. Mer information framöver som sagt. 

Och ni vet att D2360 har en tillfällig hemsida där det finns massor av 

matnyttig information (se också på vår Facebook sida) du når 

hemsidan via; 

https://www.rotary2360.se 

 

Händer i D2360 

Den 21 mars hade jag förmånen att få vara med och fira Göteborg 

Örgryte RK när man firade hela 70 år som klubb! 

Så trevlig kväll med sång, god mat och sedvanligt mycket trevligt 

Rotary umgänge! Örgryte är en av våra största klubbar och 

sammanhållningen god, man strävar här efter att skapa så mycket 

extra mervärden som möjligt för medlemmarna och berättelserna var 

många om gemensamma och återkommande seglingar, utlandsresor, 

trivselkvällar med mera med mera och självfallet i flera fall med 

respektive. 

 

Jag tror att det är precis detta som gör en klubb riktigt attraktiv att 

vara medlem i, mervärdet i form av annat jag kanske inte räknat med 

att få uppleva som medlem. Bra och grattis och är det fler klubbar 

som vill göra som Örgryte RK hör bara av er till dom eller varför inte 

besök dem! 

 

https://www.rotary2360.se/


Distriktsgolf Öijareds GK 21 maj 
Med våren kommer också den för Rotarygolfare så ansedda och 

efterlängtade golfturneringen. 

 

I år är det tisdagen den 21 maj som gäller och då på Öijareds 

golfbana, denna vackra plats innanför Nääs slott i Lerums kommun. 

Första start kl 13:30! 

 

Anmälan kommer att skickas ut i mitten av april 

 

 

Rotary International Convention Hamburg  
Mellan den 1 till den 5 juni är det massor av trevliga Rotarianer som 

reser till och bevistar Hamburg för att umgås, lyssna på intressanta 

föredrag och uppleva Rotary. 

 

Från D2360 är det i skrivande stund 23 personer anmälda. DGE Jerry 

Brattåsen kommer att samla alla någon av dagarna för ett D2360 

möte. Han återkommer om detta! 

 

Anmäl er och upplev ett Rotary större än ni någonsin trodde!!!!! 
 

http://riconvention.org/en/hamburg 

 

 

 

 

http://riconvention.org/en/hamburg


 

Choklad med Rotaryhjulet 

Vissa av er såg premiären på PETS i Alingsås, vissa av er har sett foton 

på den!  

 

Chokladen att pynta bakelser, drinken, desserten eller bara att lägga 

fram och få en liten ”snackis” kring bordet. Idén kom från Anette som 

är president i Alingsås RK och som sedan tillsammans med AG Ulla- 

Britt Andreasson arbetet fram idén. 

 

Den finns att beställa och allt överskott går oavkortat till End Polio 

Now, en redovisning av hur mycket vi fått in kommer i mitt ”sista” DG 

brev.  

 

 

 

Beställ senast 31 maj  2019 (för leverans innan sommaren)  

på ulla-britt@halsanshus.se 

Ask med 50 st chokladhjul, 250 kr 

Ask med 15 st chokladhjul, 75 kr 

 

Ange: namn, adress, telefon, mailadress och klubbtillhörighet. 

Betalning i förskott till Swish 123 046 1632  

Märk betalningen med ”Chokladhjul” 

 

Vi återkommer med leveranssätt 

 

 

 

 

mailto:ulla-britt@halsanshus.se


 

Medlemsutveckling 
Repetition är kunskapens moder ! 

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) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Njut nu av våren så ses vi framöver i olika sammanhang! 

 

Varma Rotaryhälsningar  

Christer Liljenberg  
Distriktsguvernör 2018-2019 i distrikt 2360 

 

 

 


