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Guvernörens månadsbrev nr 4 

Rotaryåret 2019-2020 
 

Rotaryvänner, 

Nu är vi inne i höstmånaden oktober när nätterna blir längre och dagarna kortare, 

precis som vi minns det från tidigare år. Men det är inte nödvändigtvis den tid som 

det stora mörkret råder. Många ser möjligheterna att göra andra intressanta saker.  

I Alingsås ser vi fram emot oktober såsom ljusets månad då det är ”Lights in 

Alingsås”. I slutet av september kommer det ett antal ljuskonstnärer från hela 

världen och tillsammans med kommunens elbolag och ett antal ungdomar från 

gymnasiets yrkesutbildning, skapar man tillsammans detta välbesökta evenemang.  

Invigningen var i fredags och som vanligt var jag där med kameran vilket jag inte  

                     var ensam om, flera intresserade från hela Sverige, ja hela världen besöker oss! 

 

Det har visat sig att oktober månad är ett mycket bra val, då löven i början av månaden fortfarande är många 

och gröna. Efter första frostnatten blir det färre löv med oftast gulröda nyanser för att i slutet av oktober falla 

till marken och då syns trädstammar med mera på ett helt annat sätt. Så man kan faktisk gå den markerade 

rundan på några kilometer och få helt olika upplevelser. Vackert i alla väderlekar. Gör gärna ett besök och 

gå rundan tillsammans med familjen, andra vänner eller följ en guidad vandring där du får veta hur 

ljusdesignern tänkt sig installationen. Årets designers har kombinerat installationerna med passande ljud, 

som förstärker intrycken. 
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Distriktskonferensen Rotaryårets toppmöte i Trollhättan den 19 – 20 oktober 2019 

Årets Distriktskonferens genomförs i Högskolemiljö med flera nyheter och ungdomliga influenser. 

Under eftermiddagens utställningspass har du möjlighet att cirkulera runt mellan flera olika Rotaryområden, 

ställa frågor och diskutera med dem som ansvarar inom respektive områden. Men också om hur man skapar 

och genomför klubb och internationella projekt, eller diskutera med andra klubbar som kanske vill 

genomföra projekt tillsammans med din klubb. Varför göra allt själv om det kan göras bättre tillsammans. 

Ungdomsutbyten, ungdomar som varit på utbyten tidigare, Rotaract, Studenter och unga yrkesverksamma 

vad kan de berätta för livserfarna Rotarianer och vice versa.  

De sker mycket inom Rotary i vårt distrikt, flera nya utbildningar i Ledarskap både för Rotarianer och för 

Rotaract, där Rotarianer planerat och leder seminarierna. Men också Ny i Rotary (få kunskap och öka ditt 

nätverk). Utbildning är ju ett av Rotarys Fokusområden. Behöver klubben en analys och boost för att komma 

vidare, ja då finns Club Visioning. 

Vårt distrikt har beslutat delta på Båtmässan i februari, under 9 dagar, årets samlade marknadsförings-

satsning där vi syns och skapar förutsättningar för medlemsvärvning. Tidigare under dagen ges korta 

presentationer och informationer om Rotarynära områden. Vad kan ett Convention i Göteborg vara till nytta 

för Dig, din klubb och Västsverige eller hur gör danskarna för att skapa attraktiva klubbar.  

Vi avslutar dagen med en riktig boost med en av Sveriges mest anlitade inspiratörer och tillika författare, 

Öckerösonen, Christer Olsson. Se hans budskap till oss här. 

 

Boka nu på www.19tio19.se eller gör din anmälan direkt här. Fler än 130 Rotarianer har redan 

bokat sig, har du? 

 

Årsmöte i Trollhättan söndagen den 20 oktober 

Rotarymedlemmar i Distrikt 2360 hälsas välkommen till årsmötet på Hotel Swania i Trollhättan kl. 9:30 – 

12:00 inklusive kaffe. Där vi kommer att behandla: 

• Årsmöte för verksamhetsåret 2018–2019 

• Presentation av verksamhetsåret 2019–2020 

• Inför verksamhetsåret 2020–2021 

• Tankar om 2021–2022 

• Val av DG för 2022–2023 

• PHF-utdelning 

 

Årsmötet är kostnadsfritt! Anmälan görs direkt här. 

 

  

  

https://youtu.be/cq8Ddd7lm-o
https://www.19tio19.se/
https://www.19tio19.se/anmalan/
https://www.19tio19.se/anmalan/
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RLI (Rotary Leadership Institute) - Ny ledarutbildning för Rotarymedlemmar i klubbarna.  

Distriktet har nu genomfört facilitatorutbildningar via andra Distrikt runt om i Sverige under 2019 för att 

kunna starta upp med att utbilda medlemmarna i RLI i det egna distriktet. 

Vi startar en subventionerad pilotutbildning den 9 november för 15 deltagare. Platserna är begränsade i 

denna omgång men vi tror att intresset är stort då denna utbildning är värdefull för varje rotarian, klubbarna 

och hela Rotary. Några platser finns kvar så boka NU.   

Ni som klubb får gärna anmäla deltagare som ni skulle vilja att de går på denna utbildning genom ett mail 

till rli2360@rotary.se (i första pilotomgången är platserna begränsade till 15 st). 

Fakta 

- Pilotutbildningen genomförs med 15 deltagare och två utbildade facilatorer 

- Genomförandet sker under tre lördagar och startar med modul 1 den 9 november 2019 kl 09.00-

16.00 

- Modul 2 äger rum den 22 februari 2020 och Modul 3 den 18 april 2020 

- Plats: Hotel Opera, Nils Ericsons gata 23 i  Göteborg 

Kurskostnaden inklusive för- och eftermiddagsfika samt lunch är 2 100 kr, men då detta är en 

pilotutbildning så subventionera distriktet. 

- Pilotutbildningen kostar 1 300 kr inklusive moms, per deltagande Rotarymedlem, för denna 

ledarutbildning som omfattar tre lördagar. 
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Båtmässan 1–9 februari 2020 

 

Den 1 – 9 februari 2020 kommer Rotary Distr. 2360 att medverka på Båtmässan. Vi gör det här för att nå ut 

och synas på fler ställen än det vi tidigare gjort.  

Båtmässan locka över 65 000 besökare. Båtfantaster, unga, seniorer, utställare men även de som bara vill 

titta på båtar och drömma lite. Alla kan gå på Båtmässan. Dessa besökare är vad vi vill fånga upp.  Vi vill 

visa vad Rotary är för något. Vilken bredd det finns inom Rotary. Det finns faktiskt något för alla.  

Båtmässan = vatten = folk i farten. Det är många klubbar som har aktiviteter som har ett samband med 

vatten. Seglarskolor, simskolor, det finns klubbar som ligger på öar dit man tar sig med båt, det finns 

klubbar som har sina möten på en båt. Det finns Rotary Mariners och så mycket mer.  

Om vi kan använda dessa nio dagar där vi får disponera en monter och visa vad vi har inom Rotary – ja då 

borde vi kunna få en och annan ny medlem också.  

Det här kräver planering och att så många som möjligt hjälper till och bidrar med det man kan. Vi kommer 

att ha föredrag under mässdagarna förutom att vi finns i montern. Vi vill att dessa föredrag ska vara så bra 

att man lockas till oss och då kan vi också kunna få informera om Rotary och vilka vi är och allt det vi har 

att erbjuda.  

Har du ett bra tips på någon intressant person som föredragshållare så hör av dig till oss i projektgruppen.  

Det bör vara något riktigt intressant och något som knyter an till vatten och hav på något sätt. Det måste inte 

handla om båtar, det kan handla om broar eller något helt annat så länge det har med vatten och hav att göra.  

De två orden ”vatten och havet” är vad vi ska relatera till.  

I nästa DG brev så får du veta mer detaljer om Båtmässan. Till dess så lägg datumet 1 – 9 februari på minnet 

och börjar fundera på föredragshållare. Har du andra idéer tar vi tacksam emot dem. Vi ses på Båtmässan 

Projektgruppen för Båtmässan  

Projektledare Lena Liljenhed Ekman DGN Göteborg City RK 

Göran Petersson PP Göteborg Örgryte RK 

Anders Bergström President Göteborg City RK 

Jerry Brattåsen Distriktsguvernör Alingsås-Nolhaga RK 

Stefan Petersson PP Göteborg Frölunda RK 

  
Fr v Göran Petersson, Jakob Ryder - Båtmässan, 

Lena Liljenhed Ekman, Stefan Petersson. Saknas på 

bild Anders Bergström och Jerry Brattåsen 
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Världspoliodagen  

Våra Rotaryvänner i Nigeria är glada för att ännu inget nytt 

poliofall konstaterats och om det håller i sig så kan landet förklarat 

fritt från polio om några år, för att man ska vara helt säker. 

Tyvärr finns två länder kvar Afghanistan och Pakistan där 

krigstillstånd och andra särintressen försvårar arbetet för våra 

volontärer. Fira gärna poliodagen den 24 oktober 2019 genom att 

göra en extra insamling och insättning.  

Tänk på att varje Rotarykrona är värd tre kronor. Detta genom 

överenskommelsen med Melinda och Bill Gates Foundation.  

Den stoppar nämligen in två kronor för varje krona vi stoppar in  

   för poliobekämpning. Tala om att Rotary gör nytta, dels egna  

   pengar som genom avtal växer dubbelt. 

 

Convention i Honolulu, Hawaii 6–10 juni 2020 

Årets klubbprojekt 2020 kan vara att besöka 

Convention i Hawaii nästa år. Flera Rotarianer från vårt 

distrikt besökte Convention i Hamburg i juni i år.  

Borås Viskan RK skapade ett klubbprojekt av 

detsamma och 9 klubbmedlemmar åkte tillsammans för 

några intressanta dagar i lärorik och internationell 

miljö.  

Tänk att vara en del bland över 26 000 Rotarianer, det 

är en upplevelse, att möta många trevliga och 

intressanta Rotarianer, få nya idéer och möjligheter.  

 

Nästa år är det en verklig resa och en stor upplevelse i Honolulu. Kanske du eller din klubb funderar på att 

göra ett klubbprojekt.  

Bokar man tidigt så kan kostnaderna hållas nere, vill du veta mera så finns information på riconvention.org. 

Du kan även kontakta PDG Hans-Olov Jönsson (hansolov.jnsson@telia.com) eller PDG Rosmarie Gäcke-

Herbst (rosmarie.gh@gmail.com) som redan bokat in sig och kan ge goda råd.  

  

http://riconvention.org/
mailto:hansolov.jnsson@telia.com
mailto:rosmarie.gh@gmail.com
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Rotarymedlemmar utbildar Rotaract, studenter och unga yrkesverksamma  

 

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. 

 

 

Maja Koppfeldt och Ulla-Britt Andreásson var först ut bland ledarutbildarna 
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Klubbutmaningen fortsätter - Tre PHF-erkännande kommer att delas ut 

Det känns i luften. När jag besöker Distriktets klubbar, 34 st. lite mer än halvvägs nu så känns det 

att fokus på att stimulera befintliga medlemmar och att vi ska bli flera.  

Presidenter och medlemmar som ger det där lilla extra i att bjuda in vänner och bli fler medlemmar. 

Klubbarna har genomgående bra program, vilket ju är en grundförutsättning. Vilket underlättar för att bjuda 

med vänner till näraliggande möten. Flera klubbar har målet att samtliga medlemmar bjuder med var sin vän 

till att börja 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.  

 

Det händer i Distriktet 

Under denna rubriken vill jag informera er om de aktiviteter som arrangeras eller med arrangeras 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. 

• 6 oktober 2019 kl. 16.00 i Ulricehamn 

Rotary Artistgala i Sim och Sporthallen 

Välgörenhetskväll med sång och musik 

Arrangör Ulricehamns RK i samarbete med Ulricehamns sparbank 

 

Läs mer om evenemanget i detta dokument efter mitt månadsbrev 

 

 

• 12 oktober 2019 kl. 18 i Råda Rum, Mölnlycke 

Välgörenhetskonsert Barockakademin, Göteborgs Symfoniker 

Arrangör Landvetter Råda RK i samarbete med Råda Rum 

 

Läs mer om evenemanget i detta dokument efter mitt månadsbrev 
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• 16 oktober 2019 kl. 12:30-17:30 i Göteborg 

Artificiell Intelligens – möjligheter eller hot – några nedslag i en nygammal värld 

Aulan i Göteborgs Universitet, Universitetsplatsen 1, Göteborg 

Arrangör Göteborgs Rotaryklubb och Göteborgs Universitet 

Många har anmält sig så vill du vara säker på att komma in så anmäl dig snarast. 

 

Läs mer om evenemanget i detta dokument efter mitt månadsbrev. 

 

 

• 25 oktober kl. 18:00 i Uddevalla 

Välgörenhetskväll med sång och musik 

 

Läs mer om evenemanget på www.uddevallarotary.se 

 

Varma Rotaryhälsningar, 

 

Jerry Brattåsen 

Distriktsguvernör 2019–2020 

Distrikt 2360 

jerry@brattasen.se 

073 - 550 19 09 

www.rotary2360.se  

 

 

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


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Välkommen till Trollhättan 
den 19 oktober på årets 
distriktskonferens!
Boka din plats senast 31 augusti och delta i utlottning av en veckas boende 
på franska Rivieran, se mer på www.solemar.nu (Gäller endast för Rotarianer)

Årets konferens kommer att äga rum i Högskolan Västs lokaler i Trollhättan, en modern högskola som 
har ett nära samarbete med näringslivet och samhället, något som vi tycker passar utmärkt för Rotary.

Under konferensen kommer vi att möta och lyssna på representanter från Rota rys mångfacetterade 
verksamhet, men vi får även kunskap och inspiration från andra aktörer i vårt samhälle.
Ett samhälle som Rotary i allra högsta grad är en aktiv del av i vardagen.

Årets distriktskonferens har siktet instä Ilt på att skapa kraft och utveckling hos oss själva
och i våra klubbar. Att nyfiket och medmänskligt möta framtiden 
och fortsätta att göra skillnad i världen.

KONFERENS UNDER DAGEN

FÖRMIDDAG 9:00-12:30
9:00 - 9:30 Registrering, kaffe och smörgås
9:30 nnvigning

LUNCH 12:30-13:30
13:30 Inbjudna gäster anländer

EFTERMIDDAG 13:30-17:00

Ett urval av programpunkter under dagen
- Trollhättans Stad och Högskolan Väst
- ROTAXPERIENCE - framtidsdialog
- Attraktiva klubbar - Jens Erik Rasmussen
- World Children Prize
- Shelterbox
- End Plastic Now
- Rotaract
- Tillsammansprojektet - Christer Olsson
- Utställningsmässa med nätverksmöjligheter

BANKETT UNDER KVÄLLEN

PAUS I PROGRAMMET 17:00 -19:00
Du checkar in på hotell och/eller gör dig redo 
för en spännande kväll i sann Rotaryanda.

MIDDAG FRÅN 19:00
Vi träffas för en härlig trerättersmeny på 
Scandic Swania och umgås med inslag av 
gäster och underhållning.

DANS OCH MUSIK CIRKA 21:00
Vad är en middag utan dans och musik.

CHECKLISTA
( ) Boka din plats redan nu 
( ) Bud in nya medlemmar

i klubben för att uppleva 
vad Rotary verkligen är 

( ) Åk kollektivt eller i grupp
för vår miljö

( ) Lägg dig tidigt kvällen 
innan så du har energi

( ) Kom i tid så du inte 
missaratt nätverka

För mer information, program och självklart 
din bokning besök vår hemsida redan idag 
www.19tio19.se

Rotary ROTARY 
CONNECTS 
THE WORLD

Ulrika Leyon Bertilsson 
President Trollhättan RK 
2019-2020

Jerry Brattåsen 
Distriktsguvernör 
2019-2020

Christer Olsson 
Tematalare 
Tillsammans

http://www.solemar.nu
http://www.19tio19.se


Behållningen går oavkortat till:
Gatubarn i Nepal och utbildning av flickor i 
Nepal samt hjälpprojekt i Ulricehamn.

SÖNDAGEN DEN 6 OKTOBER
16.00 i Sim- och sporthallen Ulricehamn.

Köp dina biljetter redan idag via www.nortic.se eller hos
Ulricehamns Turistbyrå, tel. 0321-595959

BILJETTPRIS: VUXEN 295:- BARN 7-12 ÅR 100:- BARN UNDER 7 ÅR GRATIS.

ÖVRIGA MEDVERKANDE:
Anneli Axon - sång  •  Ulrik Arturén – sång  •  Gina Gustafsson - sång  •  Per Utbult – trumpet

Magnus Sjölander – tenorsaxofon  •  Jonas Brobäck – trombon • Jonas Wadenbrandt – bas  •  Patrik Sandström – elgitarr
Stina Wernersson - tvärflöjt  •  Cecilia Ståhl – violin • Kristin Freidlitz – violin  •  Per Lundin – violin  •  Anna Mogren – violin

Lena Kroon – viola  •  Ida Benjaminsson – cello  •  Mats Jönsson - cello  •  Ekstrand Media - Ljud och ljus

SABINA HENRIKSSON
& ÖRJAN HILL

JOHAN ENANDER JENS ERICSON

ISABEL SÖRLING
PAUL LAY

& SIMON TAILLEU

JÖRGEN SANDBLOM

KONFERENCIER

ARRANGÖR: I SAMARBETE MED:
SAMT SPONSORER 

FRÅN NÄRINGSLIVET 
I ULRICEHAMN



Välgörenhets Konsert
EN KONSERT SOM GÖR SKILLNAD

12 OKTOBER 
KL 18.00 • RÅDA RUM • MÖLNLYCKE

Musik för Majblomman
Barockakademin Göteborgs Symfoniker 

kommer tillbaka för en skimrande välgörenhetskonsert 
med musik av bland annat Telemann och Bach. 

Intäkterna går oavkortat till Majblomman i Härryda.

KOM OCH GÖR SKILLNAD!

BOKA DIN BILJETT PÅ TICKSTER.COM 250 KR

ARRANGÖR       SAMARBETSPARTNERS           SPONSORER

BAROCKAKADEMIN
GÖTEBORGS SYMFONIKER

Innan konserten erbjuder restaurangen räksmörgås med 
ett glas dryck (vin/öl, alkoholfritt), kaffe och kaka för 195 kr. 

Boka bord på bokning@radarum.se eller 031-338 21 00.

Förband: Ella Kjellberg 19 år, Mölnlycke - klarinett
Konferencier: Erik Blix 



 

 

I samverkan med Göteborgs Universitet och MedTech West  

bjuder Rotary i Göteborg  

in till seminarium om 
 

 

Artificiell Intelligens - möjligheter och hot  

– några nedslag i en nygammal värld 

 
Vad är AI? 

Hur kan AI tillämpas? 

Finns det risker med AI? 

Framtida utveckling av AI? 
 

 

 

NÄR: 16 oktober 2019, kl. 12.30-17.00 

VAR:  Aulan, Göteborgs universitet, Universitetsplatsen 1, Göteborg 

FÖR VEM:   En nyfiken allmänhet 

ANMÄLAN:   Senast 7 oktober via https://invajo.com/l/mrQ5RcfRTa  

KOSTNAD:  Ingen kostnad, däremot får du gärna skänka en gåva till Rotary Internationals projekt 

End Polio Now. Swish-konto: 123-9002973, märk bidraget med End Polio Now. 
 
PROGRAM  

12.30  Registrering 

13.00  Introduktion och välkommen 

Olle Larkö, President Göteborg Rotaryklubb, Professor i dermatologi, Göteborgs 

Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

13.15 AI och neurala nätverk, en animerad introduktion 

 Hans Forsberg, Senior expert AI & Robotics, ÅF 

13.40 Vår framtid med AI innebär stora möjligheter och stora risker 

 Olle Häggström, Professor i matematisk statistik, Göteborgs Universitet och Chalmers 

14.05 AI - möjligheter och utmaningar för brottsbekämpning i vårt digitala samhälle 

 Marie Eneman, Universitetslektor i tillämpad IT, Göteborgs Universitet  

14.30 Fikapaus  

14.50 AI smyger sig in i vår vardag - men vilka begränsningar har dagens AI? 

 Ivica Crnkovic, Professor, Chalmers och föreståndare för Chalmers AI Research Center  

15.15 Maskininlärning för självkörande bilar 

 Hampus Linander, Utvecklingsingenjör, Zenuity 

15.40 Hur hänger självkörande bilar och näthinnor hos patienter med diabetes ihop?  

 Christoffer Levandowski, Filosofie doktor och forskningschef, QRTECH 

16.05 Hudcancer - Diagnostik via bildbank och algoritmer  

 John Paoli, Docent och överläkare i dermatologi och venereologi med specialintresse för 

hudcancer, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

16.30 Samverkan mellan olika aktörer för utveckling av AI 

 Fredrika Lagergren Wahlin, Vicerektor, Göteborgs Universitet 

16.50 Avslutning 

 Henrik Mindedal, Föreståndare, MedTech West 

https://invajo.com/l/mrQ5RcfRTa
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