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Guvernörens månadsbrev nr 9 

Rotaryåret 2019-2020 
 

Rotaryvänner,  

Säffle Rotaryklubb 75 år 

En av de trevligaste uppgifterna som Distriktsguvernör är att besöka 

Rotaryklubbar som jubileerar.  

Säffle Rotaryklubb beslöt att det skulle ske den 15 februari, men klubben bildades 

av 28 medlemmar den 2 juni 1944. Säffle är vår nordligaste medlem i vårt distrikt, 

dessutom i Värmland. 

Kvällen bjöd på trevliga inslag allt från fyndig bordsplacering, tal, musikquiz och 

mycket mera. Det blev inte sämre av President och Guvernör både heter Jerry i  

                     förnamn, vilket i sig var lite kul. 

Tack till Jerry Olsson och alla i klubben som medverkat till att Säffle RK är den 

välskötta och trevliga klubb den är. 
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Innehåll i detta månadsbrev:   

• Gästvecka vecka 17 (20-26 april) Nyhet 

• Ny i Rotary – 16 april i Göteborg Nyhet 

• Rotary Distrikt 2390 och 2370 lämnar det nationella samarbetet SRS 

• Distriktsgolfen den 27 maj i Alfhems Kungsgård Save the Date 

• Rotary på båtmässan 

• RLI Rotary Leadership International  Pilotutbildning 

• Rotary Foundation gör skillnad/starta ett Globalt projekt 

• Hållbart ledarskap för Rotaract avslutad Pilotutbildning 

• Klubbutmaningen 

• Inbjudan vårutflykt från Öckeröarna RK 

• Bilagor: 
o Svensk rotaryservice 
o Vårutflykten 
o Inbjudan Hållbar utveckling 
o Nyhetsbrev Rotary International 

 

Gästvecka i Sveriges Rotaryklubbar – vecka 17 (20-26 april) 

Vi är alla överens om att Rotary i Sverige behöver bli mera känt bland yrkesverksamma och allmänheten. 

Men också att vi vill bli flera medlemmar i klubbarna för att kunna göra mera gott på hemmaplan, såväl som 

i världen i övrigt. Men också få fler att tillhöra vårt världsomspännande nätverk som varje vecka möts i 

klubbar i 220 länder.  

Där man är delaktig i intressanta föredrag, träffar och pratar med andra som också delar Rotarys ideal, vilket 

bygger på Rotarys kärnvärden: tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap. 

Tag med en yrkeskollega, någon i familjen osv. Precis som på ett vanligt klubbmöte är programmet, maten 

och möteslokalen viktigt. Antalet inbjudna deltagare är av högsta värde att veta i förväg för att allt ska 

fungera.  

I vissa fall kan klubben behöva ta ett större rum i anspråk, där så är möjligt eller finna andra lösningar. Det 

viktiga är att vi alla gör detta tillsamman v 17 (20-26 april) så att Rotary syns och får uppmärksamhet. 

Detta är en lokal marknadsföring av varje klubb men som avses ge uppmärksamhet i hela Sverige. Som 

alltid är Rotarymärket väl synligt på dina kläder, mycket viktigt och att det vi gör syns.  

Lycka till och skriv gärna några rader till mig om hur det gick, skicka en bild så lägger vi in den på 

distriktets hemsida osv. Det är din insats som är avgörande för hur din klubb och ditt distrikt lyckas.  

Blir det så bra som vi hoppas kan det bli en återkommande gemensam aktivitet vecka 17 och vecka 47. Vi är 

Rotary och vi skapar det TILLSAMMANS. 
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Nyhet - Ny i Rotary i Göteborg den 16 april 

Då intresset för de genomförda ”Ny I Rotary” informationskvällarna i Uddevalla och Borås varit stort så 

kommer vi att sätta in ett extra tillfälle i Göteborg (nära centralstation) den 16 april 2020 kl 18.30-21.00.  

Syftet är att ge våra nya kamrater en bredare Rotarygrund att stå på, men också ett yrkesnätverk bestående 

av nya Rotarianer från andra klubbar inom distrikt 2360. Informationen består av Rotaryana i stort men 

också om klubblivet i ett mer allmänt perspektiv. Klubbarna är ju ganska olika i sättet att bedriva 

verksamheten och det med all rätt. 

Målet med kvällen är att våra nya medlemmar skall känna en trygghet och säkerhet med just sin 

Rotaryupplevelse. 

Torsdagen den 16 april klockan 18.30-21.00 på Scandic Crown hotel (Polhemsplatsen 3) i Göteborg . 

Under kvällen serveras en middag inkl kaffe. Kostnaden för middagen ingår i anmälningsavgiften. 

Anmälan görs av klubben som också betalar in anmälningsavgiften till bankgiro 760-5199, 300 

kronor/person. Vårt distrikt subventionerar resterande del av kostnaden för kvällen. 

Anmälan sker per mail till ordförande i medlemutvecklingskommittén, Past President Leif Jonsson, 

Göteborg-Marieholm RK. Leif.tommy.jonsson@telia.com  

Välkommen med era anmälningar så snart som möjligt dock senast 2 april 2020! 

Jerry Brattåsen D2360 2019-2020 

 

Rotarydistrikten 2390 och 2370 begär utträde ur SRS (Svensk 

Rotary Service) 

 

Efter flera års diskussioner mm så har Distrikten 2390 och 2370 beslutat säga upp medlemskapet i SRS. 

Främst är det D2390 som bland annat valt att köpa licenser för det kanadensiska systemet Club Runner, 

vilket är betydligt dyrare än de av övriga använda Club Admin.  

Detta innebär att det inte går att ha gemensam överföring av information och sökningar som idag görs 

mellan klubbarna i alla distrikten.  

Läs mer om detta i bilagan efter mitt DG-brev. 

 

mailto:Leif.tommy.jonsson@telia.com
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Distriktsgolfen är den 27 maj 2020 i Alfhems Kungsgård  

Save the Date 

Spelar du golf – tänk tanken att du kan bli årets Golfmästare i Distrikt 2360, hur känns det? 

Börja med att blocka den 27 maj i din kalender, vi planerar för gemensam start kl 10.00 och om allt går 

såsom tänkt är vi klara senast kl 16.00 men då har vi också ätit lunch tillsammans ochfördelat priserna. 

Ale Rotaryklubb ställer tillsammans med funktionärer från Ale Golfklubb den natursköna golfbanan till 

förfogande. En välrenomerad bana på en riktig Kungsgård med anor från Gustav Vasa (1528). Redan år 

1377 omnämndes gården genom Norges Kung Håkon Magnusson. 

 

TRF (The Rotary Foundation) - Ditt bidrag till Rotary Foundation gör 

skillnad! 

Stort TACK till alla er som gjort det möjligt för Rotary Foundation att i år bidra med ca 80 000 kronor till 

årets Distriktsbidrag. Ni har gjort det genom att skänka pengar till Årliga Fonden.  

Som du säkert känner till är det belopp som kan delas helt avhängigt av tidigare års insamlingsresultat. Varje 

gåva gör nytta och hela det insamlade beloppet kommer Rotary Foundations projekt till godo. Genom 

inbetalningarna till fonden ökar samtidigt din klubbs möjligheter att dela ut Paul Harris Fellow-utnämningar 

Min vädjan till dig och de klubbar som detta år ännu inte skänkt något till Rotary Foundation/Årliga 

Fonden är att överväga att göra det. Jämfört med tidigare års insamlingsresultat ligger distrikt 2360 

fortfarande långt efter för tillfället.  

Till de klubbar som redan skänkt ber jag er se om det finns möjlighet att skänka lite till! 

Logga in på Rotary.org/My Rotary och klicka på DONATE längst upp till höger så får du guidning 

hur man gör. Glöm inte att ange Annual Fund som mottagare. 

För att med säkerhet få gåvan registrerad under detta verksamhetsår bör inbetalningen ske senast 15 juni 

2020. 

Tack på förhand för din generositet! 

 

För Rotary Foundation i D 2360 

Hans Johansson 
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Rotary på båtmässan i Göteborg 1 – 9 februari 2020 

För första gången deltog Rotary, distrikt 2360 i båtmässan. Densamma är en av de största årliga mässorna i 

Göteborg men också i Sverige mätt i antal besökare. 

Målen för Rotays medverkan var flera, naturligtvis förväntar vi oss att genom en tilltalande monter och 

kunniga, trevliga Rotarymedlemmar i montern skapa intresse för Rotary att på sikt intressera och inspirera 

till fler medlemmar.  

Därför var de ca 1500 samtalen som vi TILLSAMMANS skapade med de som passerade montern mycket 

värdefulla. Men också de möten vi hade med Rotarymedlemmar som kom från när och fjärran, vilka var 

minst lika värdefulla för att dessa skall känna sig hemma i Rotary.  

Vi Rotarymedlemmar är där aktiva människor är och skapar mervärden. Åtskilliga var de möten där 

Rotarymedlemmar möttes för första gången, men också stolt visade familjemedlemmar med orden – detta är 

Rotary som pappa eller mamma är medlemmar i. Allt det här och mycket mera gör vi tillsammans. 

Några fakta från mässan: antal besökare 2020 var 58 490 personer att jämföra med 2019 då det var 56 792 

besökare. 

Rotarydagen måndagen den 3 februari 2020 var det 3843 besökare att jämföra med samma måndag 2019 då 

det var 3178 besökare. Varav 240 medlemmar förgyllde dagen tillsammans med kören Syncop under 

ledning av John Ballard och Eric Törnkvist. Föresläsningar om Kustbevakningen, hummerfiske mm. 

Söndagen den 9 februari med temat ungdomsdagen då Rotaract, Rotex och inkommande studenter 

tillsammans med Alingsåsklubbarna så hade vi goa samtal med 183 besökare av de 5067 besökarna. 

Genomsnittbesökaren var inne på mässan 4 timmar och 40 minuter och antalet utställare 254 stycken. 

Resultatet i vår monter blev 115 intresseanmälningar om att få veta mera om medlemskap i Rotary. 

- 85 försålda solcellslampor gav 7400 kronor till Shelterbox för hjälp till Etiopien. 

- 100 chokladaskar med Rotaryhjulet där merparten av pengarna går till End Polio Now 

- 18 Rotaryklubbar, IYFR, Rotary Ungdom, Rotaract, Rotex, Rotary Doctors, Shelterbox, Rotary Hjälper 

och End Polio Now medverkade i montern under de 9 dagarna, drygt 100 aktiva medlemmar. 

Ett stort tack till alla som medverkade i planering, genomförandet av mässdagarna och uppföljning och till 

de som utifrån utsända intresseförfrågningar omvandlar dessa till nya Rotarymedlemmar. Dessutom tack för 

det ekonomiska bidrag som kom från ett 30-tal klubbar.  

Men också alla bilder och kommentarer på sociala media, i tidningar och alla som berättade om mässan för 

vänner och i andra sammanhang 

Vi gjorde båtmässan TILLSAMMANS! 
 

          

Fler bilder finner du på Distriktets hemsida rotary2360.se  
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Modul 2 i Rotary Leadership International 

Lördagen den 22 februari hölls den 2dra modulen i RLI. Denna gången deltog 15 Rotaryaner varav 8 av dem 

är inkommande Presidenter. Då vi är ganska säkra på att RLI är en bra bas för att kunna leda Presidentåret 

med framgång, så ska det bli intressant att följa dem som presidenter.  

Redan nu ser och hör vi kommentarer om att man förstår alla möjligheter som Rotary erbjuder. 

Kommentarer som också kommer från mina DG-kollegors distrikt.  

RLI-utbildningen är också möjlig att gå även när man är president, då densamma inte är så betungande 

mellan modulerna och det handlar om 3 intressanta lördagar under utbildningsåret.  

Så som planerat så blir det ingen nystart under innevarande Rotaryår i vårt distrikt. Vi kommer att behöva 

göra en utvärdering av denna pilotkurs i dialog med deltagarna, samt utifrån det göra smärre justeringar.  

Ny i Rotary tillsammans med RLI och Club Visioning kan vara de tre nycklar som blir en framgång i hela 

Rotary D2360. Nedan följer några bilder från detta seminarium. 
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Nu är bästa läget om du vill driva ett Globalt Projekt! 

Vårt distrikt har i dagsläget nästan 1 miljon kronor innestående på kontot för Globala projekt (Global 

Grants). Det är bara en hake med dessa pengar, och det är att de är exklusivt reserverade för bidrag till 

Global Grant.  

Kriteriet för ett Global Grant är samarbete mellan minst två klubbar i minst två länder och att 

projektbudgeten är minst 30 000 USD. För övrigt gäller samma regler som för ett distriktsbidrag, dock är 

ekonomiska hävstångseffekten dramatiskt större. Satsar klubben t ex 10 000 kronor bidrar Rotary 

Foundation med ytterligare 25 000! 

D 2360 har inte startat något globalt projekt sedan 2016, så det borde vara dags nu. Ekonomiskt har vi 

utrymme för flera stora projekt, men vi saknar dig som har idéer och vill engagera dig. Det finns ingen 

speciell ansökningstid eller blankett att rätta sig efter. 

Min uppmaning till de klubbar som har en projektidé är att överväga att göra slag i saken. Ansökan 

görs via Rotary.org/The Rotary Foundation.  

Är du osäker på hur man går till väga eller vill veta mer om Global Grant vill jag att du hör av dig. 

Rotarys resurser står till ditt förfogande genom distriktets Rotary Foundationkommitté. 

Välkommen med din ansökan! 

 

För Rotary Foundation i D 2360 

Hans Johansson 

Hans.eb.johansson@telia.com 

0725-28 52 25 

Pilotutbildningen Hållbart Ledarskap för Rotaractungdomar 

avslutad  

Den 17 februari 2020 avslutades det 6e och sista seminariet av utbildningen för Rotaractungdomar och 

potentiella medlemmar. Utbildningen skapade ett stort intresse och 25 ungdomar antogs. Utbildningen 

fokuserade på sex teman.  

 

- Lär dig skapa en trivsam arbetsplats  

- Lär dig planera för utlandsuppdrag 

- Lär dig vinnande förhandlingsstrategier 

- Lär dig konsten att leverera framgångsrika projekt 

- Lär dig känna din personliga ledarstil och avslutades med  

- Lär dig leda i hållbarhetsfrågor 

 

     
Utbildningen genomfördes i samverkan mellan Göteborg City RK, Rotaract Poseidon och Distriktet.  

  

mailto:Hans.eb.johansson@telia.com
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Klubbutmaningen går in på sista tredjedelen av Rotaryåret 

2019-2020 – Tre PHF-erkännande kommer att delas ut 

 

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.  

Det händer i distriktet 

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

• 2 maj Öckeröarna RK bjuder till Vårutflykt 2020 i Norra Skärgården  

Båtmässan var framgångsrik ur många synvinklar, inte minst geom att rotarianer från olika klubbar i 

distriktet samverkade och gav en känsla av att vi tillhör en stor familj, rotaryfamiljen. För att följa 

upp och fördjupa denna postitiva upplevelse har Öckeröarna Rotaryklubb (ockerorotary,se) beslutat 

arrangera Vårutflykten den 2 maj till Hönö.  

Intresseanmälan sker genom att betala in en anmälningsavgift om 100 kr(pp. Anmälningsavgifterna 

är till för att täcka de administrativa kostnaderna. Anmälan och betalning måste ske senast den 10 

mars till Öckeröarna RK. 

Läs mer om den intressanta Vårutflyckten nedan, direkt efter mitt nyhetsbrev. 

 

• 23 april bjuder Trollhättan RK in till en vetenskapsbaserad föreläsning i hållbart medarbetar- och 

ledarskap. 

 

Human och social hållbarhet handlar om människors möjlighet att handla proaktivt och utveckla 

personliga resurser för att kunna hantera framtida utmaningar. Att jobba strategiskt ger effekt på 

lönsamhet, varumärke, samarbete och beslutsfattande. 

 

Ett spännande initiativ som går i linje med Rotary – en stark del av samhället där det gäller att 

samverka och synas tillsammans med andra aktörer. 

 

Se inbjudan i bilagorna. 
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Varma Rotaryhälsningar, 

 

Jerry Brattåsen 

Distriktsguvernör 2019-2020 

 

Distrikt 2360 

jerry@brattasen.se 

073 - 550 19 09 

www.rotary2360.se  

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


Tidningsartikel i Rotary Norden nr. 1/2020 

I tidningen Rotary Norden kunde vi läsa om distrikt 2390 och deras ”Acklamation för SRS-förändring”. SRS 
är en förkortning som står för Svensk Rotary Service. - I artikeln framförs att SRS borde minska sin 
verksamhet eller läggas ned. Det är tre distrikt (av tio) vars guvernörer framför denna idé. Främsta 
anledningen synes vara, att, med främst i distrikt 2390, man har valt, att i flera klubbar använda sig av ett 
annat, dyrare datasystem med fler finesser än vårt nuvarande system som är kopplat till SRS.


De övriga 7 distrikten, däribland vårt, anser att det nuvarande billigare systemet är tillräckligt bra. För större 
arrangemang använder vi oss av moderna gratisprogram.


SRS

De svenska rotarydistrikten har samarbetat sedan slutet av 40-talet. Det är distrikten som är medlemmar i 
SRS. Det krävs två tredjedelar av klubbarna i ett distrikt för ett beslut om att vara med eller inte i SRS. 


Föreningen SRS huvudverksamhet omfattar tre områden:

1) Medlemsservice med huvudinriktning mot den gemensamma databasen (en gång grunden för den 

gemensamma matrikeln).

2) Tillhandahålla övriga tjänster som klubbarna efterfrågar.

3) Stödja övriga gemensamma organisationer inom Sverige som verkar inom ramen för Rotary: 

Rotaract, Ungdomsutbytet, tidningen Rotary Norden, Stiftelsen Rotarys Läkarbank, Stiftelsen U-
fonden, Stiftelsen Rotary Hjälper, Shelterbox Sweden, Rotary Peace Center, Kurt Belfrages 
Minnesfond.


I syfte att implementera ett system för medlemsservice upphandlades 2011/2012 ett system, ClubAdmin. 
Kopplat till ClubAdmin finns bl a den gemensamma databasen. Medlemsuppgifterna förs över till Rotary 
International automatiskt.


IT-frågan

För vårt distrikt (ca 2700 medlemmar) innebär detta, att vi idag betalar 2700x20= 54.000 kr/per år för det IT- 
systemet som SRS levererar. Om vi istället skulle betala det distrikt 2390 föreslår, skulle vi betala 2700x70= 
189.000 kr/år. Det skulle bli en avgiftshöjning med 135.000 kr eller 50 kr per medlem och år, vilket vi tycker 
klubbarna skall vara med och besluta. Vi får inte heller med alla de funktioner vi byggt in i SRS IT system.

SRS framtid 
Vår uppfattning är att SRS behöver leva vidare för att säkerställa leveransen av det system klubbar och 
distrikt är beroende av i syfte att administrera klubbens verksamhet. ClubAdmin används av 425 klubbar av 
distriktens 490 klubbar.


För det fall SRS skulle läggas ned blir ”Rotaryfamiljen” utan ett samlat forum. Det kommer att påverka 
stiftelsernas och föreningarnas stadgar och innebära ett ökat arbete och kostnader. SRS har till uppgift att 
vid två föreningsmöten, vår och höst, välja ca 40 personer till uppdrag som ledamöter, suppleanter och 
revisorer.  För det fall att föreningen SRS skulle läggas ned, får man säga upp det avtal man har med 
leverantören av vårt nuvarande IT-system. Klubbarna skulle då bli helt utan medlemsdatabas, hemsidor, mm 
och tvingas att antingen köpa in ett betydligt dyrare system eller att lösa detta själva.

 

Distriktet tycker därför det bästa för rotaryklubbarna och rotarydistrikten i Sverige är att ha en 
samlande organisation i form av SRS.


2020-02-18


Jerry Brattåsen

DG 2019/2020



I  

 

 

 

 

 

Inbjudan till Vårutflykten 2020 

Båtmässan var framgångsrik ur många synvinklar, inte minst genom att rotarianer från olika klubbar 
samverkade och gav en känsla av att vi tillhör en stor familj. För att följa upp och fördjupa denna 
positiva upplevelse har Öckeröarna Rotaryklubb (ockerorotary.se) beslutat att arrangera Vårutflykten 
den 2 maj till Hönö. Öckeröarna RK har ansvaret för genomförandet av evenemanget. 

Intresseanmälan sker genom att betala in en anmälningsavgift om 100 kr/pp. Anmälningsavgifter är 
till för att täcka administrativa kostnader. Ta gärna med familjemedlemmar! 

Betalning måste ske senast den 10 mars till Öckeröarna RK.  

Återbetalning kan inte ges efter insättning till Öckeröararna RKs Swish-nummer 1231792449 eller 
bankgiro 333-5726.  



Märk inbetalningen med din e-mailadress. 

Därefter får de som har betalat anmälningsavgiften per mail rangordna vilka aktiviteter som de 
önskar delta i varefter de den 2 maj kommer att kunna delta i två aktiviteter i möjligaste mån utifrån 
sin rangordning. 

De sex aktiviteter som preliminärt finns att välja mellan är: 

• Guidad båttur till Vinga (pris ca 335 kr/pp) 

• Guidad vandring i Ersdalens naturområde (pris ca 100 kr/pp) 

• Guidad vandring på Hälsöslingan (pris ca 100 kr/pp) 

• Besök på Fiskemuseet med mustiga historier (pris ca 150 kr/pp) 

• Guidad vandring runt Engelsmännens hage på Hönö (pris ca 100 kr/pp) 

• Guidad vandring Fotö runt. (pris ca 100 kr/pp) 

Aktiviteternas kostnad betalas på plats enligt informationer som ges där. 

Eventuellt överskott går till klubbens bokslut. Där tar man sedan beslut om det ska gå till lokala 
verksamheter eller till RF.  

Den 2 maj sker samling kl 09:00 på Klåva Centrums P-plats. Buss 291 från Nils Ericssonsplatsen 
stannar nära Klåva Centrum. 

På P-platsen delas deltagarna upp i 6 grupper om max 40 personer/grupp som sedan följer med resp. 
gruppledare till de platser från vilka de  närmaste 2,5 timmarna kommer genomföra sina aktiviteter.  

Mellan kl 12:00 och 12:45 sker lunch på en plats där guvernören kommer att ge ett kort föredrag. 
Kostnaden för lunchen är ca 110 kr/pp. Möjlighet finns att äta lunch på egen hand t.ex. i Klåva 
Centrum. 

Kl. 13:50 återsamlas deltagarna på P-platsen igen för uppdelning i sex nya grupper om max 40 
personer/grupp. Varje grupp som följer sedan med resp. gruppledare till de platser varifrån de 
avslutande 2,5 timmarna utgår. 

Eventuella frågor besvaras av:  

President Stig Ottosson Öckeröarna RK  

Mailadress: stig.ottosson@tervix.se 

Tfn nr : 0761851073. Obs! endast för sms eftersom Stig ofta är utomlands  

 

Välkomna! 

Öckeröarna Rotaryklubb  

2020-02-18  

 

mailto:stig.ottosson@tervix.se


Inbjudan till vetenskapsbaserad föreläsning  
i hållbart medarbetar- och ledarskap 

 
 
 

 
 

 

HÅLLBARHET I URVAL  
& UTVECKLING 

• 23 april 17.30 – 19.30 på Högskolan Väst 

• Kostnad  69 Kr för macka och kaffe 

• Anmälan sf@medpro.se Semir Facic 
 
 

 

Human och social hållbarhet handlar om människors möjlighet att handla proaktivt och 

utveckla personliga resurser för att kunna hantera framtida utmaningar. Att jobba 

strategiskt ger effekt på lönsamhet, varumärke, samarbete och beslutsfattande. 

 

 BRAIN - Sociala relationer & hållbar utveckling 
Kunskap om hur människor fungerar biologiskt är viktigt för ett hållbart 
medarbetar- och ledarskap. BRAIN-dimensionerna ger förståelse för 
sambandet med hållbara arbetsförhållanden.  
 

LEAD - Konkreta tips på hållbart urval 
En studie pekar på att 89 % av alla felrekryteringar kan kopplas till personliga 
egenskaper. Vikten av att bedöma potential och inte nuvarande prestation är 
en viktig nyckel till hållbart urval. 

 
BRAIN LEAD™ 
Modellen sammanfattar den senaste forskningen inom medarbetar- och 
ledarskap. Den belyser hur man framgångsrikt leder sig själv, leder 
andra och leder affären.  

• BRAIN-domänerna är baserade på neurovetenskaplig forskning, 
det vill säga hur människor biologiskt fungerar och hur man man 
engagerar och motiverar.  

• LEAD-domänerna är baserade på arbetspsykologisk forskning 
och belyser personliga egenskaper som stärker eller försvagar 
individers medarbetar- och ledarskap. LEAD ger en bild av 
individers styrkor och svagheter, och vad som bör förstärkas och 
utvecklas. 

                                   

 

Hållbart medarbetar- & ledarskap 

baserat på vetenskap 

www.leadingpeople.se 

 Margaretha 

Öström 

Birgitta 

Söderberg 

mailto:sf@medpro.se


För inkommande distriktsguvernörer 

För distriktsguvernörer 

Februari 2020 

 

 

 

 

 

Årsrapporten 
Rotary-året 
2018-19 har 
inneburit 
många 
betydande 
insatser för 
Rotary 
International 
och the Rotary 
Foundation. 
Du kan ladda ner årsrapporten  
här.  
 

Club Planning Assistant 
Använd resurser i Club Planning 
Assistant för att skapa en klubbmiljö 
som är attraktiv för potentiella och 
nuvarande medlemmar.  Utnyttja 
kännedom och kunskaper av ditt 
distriktssteam, särskilt din 
ordförande i 
medlemskapskommittén.  

Water and Sanitation 
Month 
Vet du att mars månad är utsedd att 
vara Rotarys ‘Water and Sanitation 
Month’? Läs mer om hur Rotary 
bygger hållbara vatten och 
sanitetsinrättningar och hur de ger 
stöd till lokala alternativ som 
tillhandahåller rent vatten och 
hygien.  

Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland 
Tel:+41 44 387 71 11 Fax: +41 44 422 50 41 Email: eao@rotary.org 

Rotary öppnar för möjligheter 
RIs inkommande president 
Holger Knaack har valt 
“Rotary öppnar för 
möjligheter” som sitt tema. 
Han förklarade att Rotary är 
inte endast en klubb för 
människor att bli medlem i 
utan mycket mer “en inbjudan 
till oändliga möjligheter”, 
därför att Rotary skapar oliga 
vägar för medlemmar att 
förbättra sitt eget liv så som 
andras liv genom 
tjänstprojekt. “Allt vad vi gör öppnar en möjlighet till någon, 
någonstans”, sade Knaack. 

Knaack uppmanade även medlemmar att anta ändring så att 
Rotary kan utvecklas och bli framgångsrik. Han vill se mer 
kvinnor i ledarskapsroller och att Rotaractors spelar en central 
roll i skapandet och ledningen av nya klubbar. Vår inkommande 
president uppmuntrade också distriktsledare att skapa sina egna 
klubbmodeller och tänka över vad det betyder att vara med i 
Rotary.  Låt dig inspireras inför 2020-21 Rotary år genom att 
ladda ner tema material och använda  tal och videor  från detta 
års International Assembly.  
 
 

Guvernör för 2022-2023 vald?  
Valet av distriktsguvernör i ditt distrikt för året 2022-23 bör vid 
det här laget ha påbörjats eller vara klart.  
Vänligen skicka formuläret Governor-Nominee Designate Form 
ifyllt och med de erforderliga underteckningarna till vårt kontor 
senast den 30 juni 2020.  

 

 
Rotarys Learning Center rapporter 
Du och dina inkommande distriktstränare har en tillgång till 
rapporter i My Rotarys Learning Center som kan hjälpa ditt 
distrikt att nå sina utbildningsmål. I dessa rapporter hittar du 
information om vem som i klubbar/distrikt har registrerat sig, 
börjat eller kompletterat Learning Center kurser. För att 
använda Learning Center rapporter behöver du först slutföra 
Access to Learning Center Reports kursen. Den första rapporten 
kommer att skickas per e-mejl inom två veckor efter du har 
slutfört kursen. Glöm inte att hålla en koll på nya kurser genom 
nedladdbar kurskatalog och vårt månatliga nyhetsbrev Training 
Talk.  

 

Månadens tips 

NYHETSBREV 

RI Europa/Afrika kontoret 

Klubb- och distriktssupport 

https://www.rotary.org/en/annual-report-2019
https://www.rotary.org/en/document/annual-report-2015-16-rotary-international-and-rotary-foundation
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_8798Eo0G60tlbsV
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_8798Eo0G60tlbsV
https://www.rotary.org/en/our-causes/providing-clean-water
mailto:eao@rotary.org
https://my.rotary.org/en/document/ri-theme-2020-21
https://www.rotary.org/en/holger-knaack-sees-opportunities-rotary-change-thrive
https://my.rotary.org/document/12726
https://my.rotary.org/en/document/learning-center-course-catalog
https://my.rotary.org/en/news-media/newsletters
https://my.rotary.org/en/news-media/newsletters



