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Kjære Rotaryvenner. 

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JANUAR 2017. 

KLUBBESØK: 

I januar er klubbene Kristiansund Rotaryklubb samt Hemne 

Rotaryklubb besøk. Begge klubbene hadde stort oppmøte og det 

ble gjennomført positive møter med styrene. Takk til to flotte 

klubber for en flott mottagelse. 

Nå er det bare klubbene Klinga Rotaryklubb, Åsen Rotaryklubb, 

Frosta Rotaryklubb, Charlottenlund Rotaryklubb, Harstad 

Rotaryklubb, Trondheim Internasjonale Rotaryklubb, samt Namsos 

Rotaryklubb som ikke har hatt Guvernørbesøk. Men de blir besøkt 

nå i februar og mars måned. Da skal alle klubbene i distriktet være 

besøk. Vi har nok et av verdens lengste distrikter å betjene, men jeg 

ville ikke ha vært en dag foruten. Mange flyreiser, venting på 

flyplasser og leiebiler, men med den mottakelsen en får og den 

gløden som råder i klubbene, da glemmer en avstander og flyreiser. 

Ja da glemmer en at det i en « fartsmåling « ble det kr 3300,- i bot 

på vei til Kristiansund. 

Svalbard Rotaryklubb er planlagt etablert 26. mars dersom alt går 

etter planen. Videre arbeides det også med etablering av nye steder 

på andre sentrale plasser. Mere om dette etter hvert. 

INTERNASONALE SOMMERLEIRE 2017: 

Søknadsskjema og informasjon om « Short Term « og oversikter 

over kontaktpersoner  finner klubbene på: Rotary.no.  

ROTARYS NYE TEMA FOR 2017 – 2018: 
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Rotarys tema for 2017 – 2018 er nå offentliggjort. Temaet er: 

ROTARY: MAKING A DIFFERENCE . 

NYE MEDLEMMER: 

Klubbene har meldt inn sine måltall for resten av Rotaryåret. 

Fra og med 010117 til 300617 har klubbene meldt inn at det skal 

verves 100 nye medlemmer. Dette lover bra. Klubbene må derfor 

fortløpende registrere nye medlemmer inn på Medlemsnettet. 

Vi vil da i de neste Månedsbrevene gi en oversikt over utviklingen i 

de forskjellige klubbene. Pr. 04.02.17 har Distriktet 1251 

medlemmer. 

Agene vil få i hovedansvar å følge opp utviklingen. 

HUSK: Det er IKKE vanskelig å rekruttere nye medlemmer. VI MÅ 

BARE SPØRRE FØRST. Og vi må starte NÅ.  

NY AG INNDELING I DISTRIKTET: 

Styret har vedtatt følgende ny AG inndeling fra 01.07.17: 

AG Finnmark: Klubbene Vadsø, Kirkenes og Alta. ( Som nå) 

AG Troms: Klubbene Harstad, Tromsø (3), Finnsnes, Svalbard. (Ny ) 

AG Nordre Nordland: Klubbene Sortland, Hadsel, 

Lofoten/Vestvågøy, Narvik. ( Ny) 

AG Søndre Nordland: Klubbene Bodø (2), Fauske, Mo i Rana (2).(Ny) 

AG Nord- Trøndelag: ( Som nå) 

AG Sør-Trøndelag: ( Som nå ) 
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AG Trondheim/ Malvik: ( Som nå ) 

AG Nordmøre: ( Som nå ) 

Med denne nye ordningen mener styret at det blir lettere for Agene 

å betjene sine områder. 

DIV: 

Etter at Guvernøren om kort tid nå har besøkt alle klubber vil det 

ikke si at Guvernøren ikke kan komme til klubbene. Besøk heretter 

kan være:  

- Jubileum i klubbene. Allerede avtalt Røros 20 mai. 

- Opptak av nye medlemmer. 

- Andre arrangementer som klubbene ønsker at Guvernøren 

skal delta på. 

Da TAR VI TAK OG SETTER SPOR ETTER OSS. 

Ha en flott tid fremover. 

Mvh 

Helge Schjølberg 

Guvernør  D – 2275. 
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