
 

 

Guvernörens månadsbrev nr 8 

Rotaryåret 2018-2019 
 

Rotarykamrater! 
 
Så är då 2019 års första månad avklarad. Och mycket annat också för 

den delen, vi har exempelvis fått en regering, inte dåligt! 

 

OBSERVERA! Vi har från nu också en tillfällig hemsida för D 2360 som 

ni når på www.rotary2360.se 

 

Utifrån min sfär så är nu i princip alla klubb besök avklarade, och med 

det ett kapitel i livet som jag kommer att hålla väldigt kärt. Alla dess 

möten med er därute i klubbar av så olika karaktär, geografiskt läge 

och mått av utmaningar.  Det har varit mycket stimulerande och 

utvecklande för mig! Tack! 

 

Nu är det fokus på att få ihop de resterande månaderna så att vi får 

ett ”helt” år med förbättringar och förändringar som förhoppningsvis 

skall leda vårt distrikt framåt. Mer om detta framöver. 

 

Dock kan jag ju inte skriva ett månadsbrev utan att beröra det 

angrepp vi fått på vårt IT verktyg, Club Admin. Det har drabbat oss alla 

http://www.rotary2360.se/


hårt, mycket material kan vara borta och vi fick plötsligt stora 

svårigheter att kommunicera med e-postlistor och att visa aktiviteter 

på våra hemsidor. 

 

Jag vill understryka att det inte beror på ett fel på vårt verktyg utan ett 

kriminellt angrepp helt i syfte om att få oss att betala en lösensumma 

till ”kidnapparna”, pengar som säkerligen går till annan grov 

kriminalitet. Jag hoppas att vi har en tillfällig lösning färdig inom en 

veckas tid. Massor av tid läggs på detta och jag är tacksam för den 

förståelse ni visat för detta! 
 

Rotarytema februari månad 

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

verka efter dessa i klubbverksamheten. 

 

Februari är ”Peace and Conflict prevention/resolution Month”.  

Men vi firar också Rotarys årsdag den 23 februari! 

 

Rotarys fredsarbete är känt och erkänt och Rotarianer har varit starkt 

förknippade med fredsarbete sedan lång tid tillbaka. Freds och 

konfliktarbete är kanske än mer aktuellt i den tid vi nu lever i och bara 

igår (lördag den 2 februari) meddelades det att nu även Ryssland 

lämnat kärnvapen nedrustningsavtalet efter USA:s lämnande dagen 

före. 

 

Den blå fredsduvan är en symbol för våra fredsinstitut där vi med 

stolthet kan notera att ett av dessa är beläget i Uppsala. Ett av sex 

Rotary freds och konflikt center i världen. Programmet är Master, 

Bachelor eller fristående kurser. Här utbildas studenter från hela 

världen i freds och konfliktarbete, några går sedan efter färdiga 

studier vidare till FN, några till regeringar runt om i världen eller olika 

freds och konfliktforskningsinstitut.  

 

Fredsarbetet är centralt för Rotary och i detta kan vi också lägga andra 

aktiviteter Rotary gör, i min mening vatten och sanitetsförsörjning i 

tredje världen men också utbildning för kvinnor på olika sätt. Detta är 

fredsarbete! 

 



Carl-Wilhelm Stenhammar brukar säga att ungdomsutbytet också är 

ett fredsarbete, ungdomar som reser ut i världen och träffar andra i 

vänskap har ingen önskan om att ”slå ihjäl” kamraterna framöver!

 
 

 

 

Information från DGE Jerry Brattåsen  

”I början av januari deltog jag i Rotary 

International Assembly i San Diego.  

Tillsammans med övriga DGE i Rotarys  

525 distrikt, deras partners och tränare så var vi 

ca 1100 Rotarianer. Temat för 2019-2020 är 

"Rotary Connects The World”. Rotarys svenska 

översättning är ”Rotary förenar världen”. Temat presenteras mer på 

PETS.  

   

För första gången hade Rotaractledare inbjudits att delta i Assembly. 

Från Sverige deltog Linnéa Lundblad, President i Rotaract Poseidon 

Göteborg. Linnéa var en av de 60 ungdomar som efter personlig 

ansökan valts ut att delta. Linnéa kommer under Rotaryåret 2019-20 

att ingå i distriktets styrelse som adjungerad. Hon deltar även i 

planering och genomförande av PETS och Distriktskonferensen, vilket 

gör att vi kommer genomföra dessa med mera ungdomligt tänk i 

programmet, en inspiration som bådar gott för framtiden i Rotary.”  

 

  

PETS och utbildningar, 2 mars 2019 (se inbjudan)  

PETS är obligatorisk för inkommande presidenter men utbildningen 

vänder sig även till inkommande sekreterare och skattmästare.   



Under dagen kommer det även att genomföras fem stycken 

utbildningar inom PR/Marknadsföring, Medlemsutveckling/RFE, 

IT/web, TRF och Rotary Ungdom. Du som är kontaktperson eller är 

intresserad av ovanstående områden är välkommen att anmäla dig vi 

länken https://goo.gl/forms/OJyp1ArADDL5Q6NN2  

  

Rotaryhälsningar  

DGE Jerry Brattåsen, 073 550 19 09, jerry@brattasen.se  

 

 

 

RLI Rotary Leadership Institute 

PDG Ulla Andreasson fick mitt uppdrag i höstas att få in D2360 i RLI 

familjen och på sedvanligt Ulla manér tog hon uppgiften på fullaste 

och seriösaste allvar, tack Ulla! 

RLI är ett mervärde med att vara medlem i Rotary som jag ser det. 

Nästan alla distrikt i Sverige har använt sig av detta verktyg som går ut 

på att arbeta aktivt med ledarskap inom Rotary, utbildning i Rotariana 

och därigenom inte bara lyfta den enskilde medlemmen utan också 

klubben och distriktet. 

Nu är några utbildade facilitatorer och skall kunna leda en RLI 

utbildning, det är PDG Ulla Andreasson Orust RK, DGE Jerry Brattåsen 

Alingsås RK, RTN Lena Alervall Lerum Aspen RK, PP Stefan Pettersson 

Göteborg Frölunda RK, AG Per Frykner Trollhättan RK. Ett par andra 

kamrater är tilltänkta men hade just nu inte möjlighet att delta! 

Vi återkommer till er om detta, jag tror att detta kommer att bli riktigt 

bra! 

 

Världens största smörkniv 

Rotary klubben Mark Kinnaborg tog den 25 januari över stafettpinnen 

”Världens största smörkniv”.  Smörkniven, i trä, skapades av 

konstnären Claes Blixt från Skene 2015 och väger hela 28,5 kilo med 

https://goo.gl/forms/OJyp1ArADDL5Q6NN2
https://goo.gl/forms/OJyp1ArADDL5Q6NN2
https://goo.gl/forms/OJyp1ArADDL5Q6NN2


en längd av hela 248,5 centimeter. Den är sedan sin tillkomst med i 

Guiness Book of Records. 

Efter ett tag sålde Blixt smörkniven till en lokal företagare eftersom 

Blixt ville skänka pengar till en skola i Burkina Faso och idén föddes 

om att smörkniven skulle vara ett ”vandringspris” där pengarna skulle 

gå till välgörande ändamål av olika slag.  

Om jag räknat rätt är Mark Kinnaborg RK den tredje ägaren efter Blixt 

och redan har då smörkniven genererat en hel del pengar till 

behövande på olika sätt. 

En mycket bra idé som också fått media fokus nu senast i Markbladet 

med en spridning i Marks kommun med 35 000 invånare! Bra jobbat! 

På bilden nedan ser vi smörkniven i egen hög person tillsammans med 

Presidenten i Mark Kinnaborg RK Lars-Ove Sandberg med 

klubbmedlemmarna Dorte Sämgård, Tommy Asplund och Olof 

Sämgård. (Tommy belönades dessutom med en Paul Harris Fellow 

tillsammans med klubbmedlemmarna Håkan Andersson och Mikael 

Furby denna fredag! Grattis!)  

 

 

 



Stroke projekt Kungsbacka Särö RK 

Jag blir så imponerad över all den verksamhet som sker ute i våra 

klubbar! 

 

Tänk om vi fick möjlighet att mer aktivt visa upp det arbete Rotary gör 

lokalt och internationellt för en bredare ”publik” det skulle ge 

återklang.  

 

Det är så många som vet så lite om oss i Rotary, detta måste vi på alla 

sätt ändra. Vi kan göra det där vi står och är i vår vardag men också 

genom exempelvis artiklar. 

 

I fredags hade jag förmånen att besöka Kungsbacka Särö RK, som så 

många andra en mycket trevlig klubb med tankar om framtiden på 

agendan. Och här blev jag riktigt imponerad, igen! 

 

De har tagit fram ett informationspaket kring den allvarliga 

sjukdomen Stroke som ju kan drabba i princip vem som helst och var 

som helst. Har man tur kan man snart komma tillbaka igen till ett 

aktivt liv, har man otur hamnar man i ett multihandikapp för resten av 

livet.  Det är nummer tre i storlek av sjukdomar i världen men får bara 

en tiondel av det forskningsbidrag ex cancer får. 

 

Varannan sekund drabbas någon av stroke runt om i världen. 

 

Detta projekt är inte helt klart ännu varför jag bara nämner det nu och 

kommer i nästa månadsbrev att återkomma mer handfast till det! 

 

Projektet innefattar ett paket med strokeinformation dels om vad 

sjukdomen är, men också vad man gör akut. Men här finns också 

information kring Rotary. Paketet kommer att kosta 200 SEK och 

företag är tänkta köpare för spridning bland sina anställda (den akuta 

fasen kostar i Sverige cirka 20 miljarder SEK per år och företag 

drabbas såklart vid en stroke). Men även klubbar kan ju köpa in detta 

för distribution till ex sina föreläsare! Intäkterna går som ni förstår till 

just strokeforskningen. 

 

Jag kommer att återkomma kring detta alltså! 

 



Medlemsutveckling 

Ni som hört min presentation i klubb sammanhang vet att 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 

 

 



PETS 2019
 VARMT VÄLKOMMEN

2 MARS 
ROTARY
SAMHÄLLET
EN STARK DEL AV  

Inbjudan 
Välkommen till PETS 2019, utbildningen för 

blivande presidenter, skattmästare och sekreterare. 
Nytt för i år är att vi även erbjuder utbildning för 

verksamma inom klubben med ansvar eller intresse 
för Ungdomsutbyte, The Rotary Foundation, 

Medlemsutveckling, It, PR/marknadsföring eller 
Rotary Friendship Exchange RFE.

Presidenter, skattmästare och sekreterare har 
den uppgiftsrelaterade delen var för sig och den 

övergripande delen med en workshop där vi 
gemensamt funderar över: 

Hur blir Rotary en aktivare del i samhället?

De  ämnesfokuserade utbildningen är fördelad på 
två olika områden på förmiddagen och tre olika på 

eftermiddagen. Du väljer en utbildning på varje 
pass, lämpligen den du har ansvaret för och en 

utbildning som du vill veta mera om.

Hjälmareds Folkhögskola 
2 mars 2019 kl 9.00-16.00

325:-/pers (faktureras klubben)

Förmiddagsfika • Lunch • Eftermiddagsfika
Meddela specialkost vid anmälan.

Varmt välkommen önskar 
DGE Jerry Brattåsen

Dagens program  
för tillträdande presidenter,  
skattmästare & sekreterare
Registrering och fika
Presentation av Rotaryåret 2019/2020
Rotary på webben
The Rotary Foundation
Rotarys Ungdomsbyte
Rotaract
Verktyg för att nå ut i samhället
Lunch
Utbildning gruppvis
Workshop och fika 
”Hur blir min Rotaryklubb en aktivare del av samhället”

Gemensam avslutning

Dagens program  
för områdesfunktionärer.
Vid anmälan, välj en utbildning på 
förmiddagen och en på eftermiddagen.

Registrering och fika
Förmiddagens pass:

• Medlemsutveckling/RFE (Rotary 
Friendship Exchange)

• PR/Marknadsföring
Lunch
Eftermiddagens pass:

• Rotary Ungdom (RU)
• IT och webben
• The Rotary Foundation (TRF)

Gemensam avslutning

Lotterier med fina priser hela dagen! 

Anmäl dig här>> 
Sista anmälningsdag 10 februari. 
(Vid sen anmälan kontakta Jerry Brattåsen)

En inspirerande dag med information 
om Rotary och dina uppgifter inom 

respektive roll. 

https://goo.gl/forms/R1WaiLUo8nU4JfjV2
https://goo.gl/forms/R1WaiLUo8nU4JfjV2

