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Kjære Rotarianer! 

Første tertial er bak oss med mange gode aktiviteter og gjøremål i distrikt 2310. Ikke minst 

med aktiviteter i klubbene i form av prosjekter, bistand til lokale arrangementer, og giverglede 

som i god Rotary ånd har bidratt til at vi har ytt service og hjelp til mange, - «doing good in 

the world». 

Distriktskonferansen 2019 

Vi har gjennomført distriktskonferansen hvor fokus var yrkesdimensjonen, og hva den skal 

og må bety for Rotarys utvikling som en yrkesbasert serviceorganisasjon. 

Foredragsholdernes bidrag ga en rød tråd gjennom dagen, og alle var, i sine innlegg, innom 

en eller flere av de verdier vi bygger vår organisasjon på. At konferansen ble vellykket 

skyldes selvsagt alle de som har stilt opp med frivillig med innsats, og selvfølgelig bidro også 

Ullevål Meet også med sitt slik at vi alle fikk en god opplevelse.  

Tilbakemeldingene fra de jeg har vært i kontakt med etter konferansen er positive. Det er vi i 

distriktets stab meget glade for. Distriktsadministrasjonen vil sørge for at våre aktiviteter 

fremover sikres god forankring med vår dimensjon, og at vi vil kommunisere våre verdier på 

en stadig bedre måte.    

Klubbprosjekter og prosjektsamarbeid mellom klubber 

Gode prosjekter er et viktig element for Rotary, for det er gjennom våre prosjekter at vi bidrar 

til «dooing good in the world». Flere klubber arbeier i dag ikke med slike prosjekter. Vi har 

derfor en stor jobb foran oss for å få i gang nye gode prosjekter, lokalt som globalt.  

Vi vet at det kan være utfordrende å sette i gang et prosjekt for en klubb alene. En måte er å 

gå sammen med en eller flere naboklubber for på den måten å skape et engasjement på 

tvers. Det gir vår organisasjon styrke gjennom positiv og synlig aktivitet ikke minst i 

lokalsamfunnet.  

Dette skal vi ha fokus på i tiden fremover, samtidig som vi skal glede oss over og være stolte 

av våre klubber og de lokale prosjektene som bidrar til å forsterke samholdet i klubben, 

mellom klubber, og ut mot lokalsamfunnet, og mot samfunnet for øvrig. 

Lokalt som globalt leverer vi gode prosjekter, fortsett med det og tenk samtidig 

utvikling og samarbeid med andre.  

FN-sambandet inviterte til samarbeid på konferansen, og det skal vi si ja til og 

sammen utvikle i den perioden vi er inne i, og i årene som kommer.  

Takk, takk og atter takk! 

Det deltok rekordmange på året distriktskonferanse på Ullevål Meet den 2. november. Jeg 

takker distriktets stab og medlemmer i Nordstrand Rotaryklubb, distriktets AG’er og frivillige 

som alle bidro til at årets årsmøte og konferanse ble en suksess. 
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Side 2 
 

Vi i distriktsadministrasjonen har et ønske om at Distriktskonferansen vil vokse i årene som 

kommer og bli en begivenhet som hver enkelt har lyst til å delta på og hvor de finner 

engasjement til å bidra med innsats aktiviteter og prosjekter i egen klubb, eller i egen region. 

Status klubbesøk 

Jeg har deltatt på mange klubbesøk i dette første tertialet, og det er lett å summere opp 

disse med: FANTASTISK. Tusen takk for at jeg får lov til å besøke dere. 

Så håper staben og jeg at vi får en fortsatt god Rotary måned med mange gode aktiviteter og 

møter, og at adventstiden, når den kommer, blir en god Rotary tid for oss alle. 

La oss sammen vinne med Rotary!!!! 

 

På vegne av oss alle i distriktsstaben 

Baard 
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