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Skedsmokorset Rotaryklubb  Ukebrev uke 25 del 1 av 2, Møte nr. 34 i Rotaryåret 2020/2021   

Dato Mandag 14.06.2021 kl. 19.30-20.30   

Oppmøtte medlemmer 19 

Gjester  

Sted Virtuelt via Zoom: Skedsmokorset Rotary Klubb 

Møteleder President Ingrid Glenndal 

Vipps nr.  Skedsmokorset Rotaryklubb 18245 

Besøk andre klubber  Ingen 

Bursdager Ingen denne uke, 23 juni Arnt Nelvik, 24 juni Henry Kjell Johansen 

Tema 
Innkommende presidents møte ved Fredrik Staib 

Vinlotteriet Ikke aktuelt 

President Ingrid Glenndal ønsket velkommen. Hun minnet om Rotary`s viktigste formål som er å gavne andre og årets 
motto som er å gripe mulighetene.  

Denne uka her er spesiell for da har vi 2 møter. Møte i dag og presidentskifte på fredag. Denne uken er det igjen 
bursdager, men neste uke har vi 2 bursdager nemlig den 23 juni Arnt og den 24 juni Henry Kjell. Vi gir dem en klapp. 
Akkurat nå foregår det en Rotary convention. Og i går skjedde det en historisk begivenhet. For første gang er en kvinne 
nominert og hun takket ja til å bli første  kvinnelige Rotary  verdenspresident.  

Så gav Ingrid ordet til Fredrik som  pratet om dagens tema som var innkomne presidents planer og mål for kommende 
Rotary år.  

Fredrik deler dette i 2 , først litt hva Rotary International ser for seg for det nye året og så hva Distriktet ser for seg på 
det nye året. Han viste en powerpoint presentasjon som vedlagt følger dette ukebrevet.  

Valgt president for Rotary International er Shekar Metha fra Calcutta i India, som har ledet mange store prosjekter i 
India. Han er en meget motiverende taler og har skaffet mange penger til Rotary Fundation. Hans hovedmål er å vokse 
mer for å gjøre mer. Det er pr.idag ca 1,2 mill Rotarymedlemer i hele verden og det har vært jevnt i mange år. Ønsker 
mange nye medlemmer og da særlig yngre og kvinner  Ønsker fokus på mangfold og rekruttering  og ønsker at alle 
distrikter gjennomfører en såkalt »Rotary day of service» 

Distriktguvernør Lars Borgestrand( DGE D2260) kommer fra Jeløy Rotaryklubb medlem siden 2011 og har arbeidet i IKT 
bransjen i 20 år. Har som mål inneværende år å øke medlemstallet i distriktet med 21 nye medlemmer og øke 
innbetalingen til TRF med 22 % samt etablere en ny satellitt klubb og Rotaract klubb.  

SRKR – visjon og mål for 2021/2022 er: Øke medlemstallet med 5 stk, Gjennomføre 2 prosjekter, et lokalt og 1 
internasjonalt. Bidra med 250 kr pr. medlem pr.år til TRF og arrangere minst 1 tur for medlemmene i klubben . 

Komitesammensetning 2021/2022 

Profileringskommiteen: leder Ingrid G.  Medlemmer :Herman,Arnt,Roald,Normann,Rolf S,Magne Y, Barton 
Klubbkommiteen;           leder Kjetil J      Medlemmer :Stein,Gunnar H,Steinar,Vivianne,Ove,Kristin,Sissel,Caroline,Morten 
Prosjektkommiteen;       leder Jorunn A:Medlemmer;Henry Kjell,Gurminder,Magne A,Gunnar S,Tore,Helge,Anne,Leif Otto 
Geoparkkomiteen;          leder Rolf L      ;Medlemmer:Torbjørn,Per M, Arild, Jorunn.                                 
Jubileumkommiteen       leder Monique:Medlemmer Anne,Gunnar H,Herman,Ingrid,Jorunn,Kjetil Fredrik,Roald,Stein,                            
                                                                                 Normann  
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Kommiteenes oppgaver ble også gjennomgått. ( Se vedlegg )  

Fredrik avsluttet foredraget med å nevne gode grunner for å være med i Rotary: #1 Påfyll av kunnskap #2 Treffe Nye 
venner #3 utvide horisonten #4 Være en viktig brikke #5 Gjøre en forskjell for andre. 

Etter foredraget sa Ingrid til Fredrik ,tusen takk, du har nå lagt fram et veldig godt grunnlag for det kommende Rotary 
året.  Det ble informert om at Nittedal Rotary hadde vært flinke til å profilere seg og skaffe nye medlemmer. Vi har mye 
å lære av dem. De er meget aktive på facebook og instagram. Det kom en rekke inspill fra mange medlemmer i klubben 
om forskjellige måter å profilere klubben på og få nye medlemmer ved igangsette nye aktiviteter. Flere medlemmer 
utrykte at de ser frem til å gleder seg til det nye Rotary året etter de gode planer og mål  som Fredrik her har skissert. 
Ingrid takket Fredrik igjen og sa at nå gjennstår det for meg å minne om neste møte som er på fredag. Da er det visuelt 
president skifte og det begynner kl 1900. Herman har sendt ut invitason og der er det noen flere detaljer. Ingrid sender 
ut lenke til møte i en e-post. Det er ikke noe møte neste uke, men den 28 juni er det duket for rebusløp, det er Rolf som 
skal lage istand et rebus løp, og  da satser vi på at vi kan kjøre rundt i bilene våre. Det blir det siste møte i dette Rotary 
året. Rebusavsluttnings løp. Mandag den 28 juni kl. 1900 starter rebusløpet ved steinhuset, og det ender også her. 

Ingrid takket for møtet og sa på gjensyn på fredag 

 

Power point presentasjon fra Fredrik følger vedlagt. 

Referent 

Ove 


