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Kjære Rotary medlemmer i distrikt 2310! 

Tiden går fort, og nå gjenstår 1/3 av Rotaryåret for oss som jobber for distrikt 2310 i distriktets 

stab og ledelse. For meg er det fortsatt klubb-besøkene som har høyest prioritet. Besøkene er 

givende med gode møter både med klubbledelse og komiteledere hvor jeg får innsikt i hvordan 

klubbene fungerer og drives. Ikke minst er medlemsmøtene givende med god oppslutning og 

mange gode innspill, spørsmål og ideer, og jeg er heldig som får lov til å tilbringe denne positive 

tiden sammen med medlemmene i de mange klubbene. 

Jeg er heldig som har gode medarbeidere i distriktets stab og komiteer. Det har gjort at jeg har 

kunnet prioritere besøk, noe som har vært en glede. Jeg har også fått muligheten til å initiere til 

nye prosjekter som flere klubber kan arbeide sammen om og med. Gjennom å bistå de som har 

lagt ned mange timer har vi laget en bredere plattform for prosjektarbeid. Det er derfor en glede 

å kunne fortelle dere at vi har prioritert følgende prosjekter: 

➢ Yrkesveiledning, mentoring og rådgivning, samt yrkesetikk 

➢ Yrkesrettet mentoring til flyktninger som vil ha arbeid, samt yrkesetikk 

➢ Opplæringsprosjekt i regi av stab og med Tor Petter som ansvarlig 

➢ Rekrutteringsprosjekt, riktignok i startfasen, ledet av vår DGNN Terje Løken 

Vi ser at interessen blant medlemmene er stor for å igangsette prosjekter, og vi får mange 

positive tilbakemeldinger på at distriktsadministrasjonen har tatt et sterkere grep rundt det å få 

til og igangsette nye prosjekter. Når jeg er på besøk i klubbene er tilbakemeldingen at er det 

mange som har lyst til å være med på å både utvikle og igangsette prosjekter, både i egen 

klubb og i samarbeid mellom klubber.  

Distriktets stab er i gang med å tilrettelegge for bedre informasjon til klubbene gjennom 

distriktets nettsider, og vi håper at vi gjennom bruk av sosiale medier kan spre budskapet om 

hvem vi er, våre aktiviteter og ikke minst fortelle om våre prosjekter. 

Det er snart klart for årets PETS. Dette er et kjempeviktig seminar for alle de som skal bekle 

ledervervene i klubbene som nye presidenter, sekretærer kasserere. Så til dere alle; - bli med 

på Rotarys videre reise slik at vi kan «GROW ROTARY», og at vi sammen klarer å iverksette og 

gjennomføre gode, realistiske og nyttige mål for vår virksomhet, og som Rotary og distriktet 

ønsker at vi skal ha. Sammen bidrar vi til at PETS blir en suksess for oss alle, - så møte delta 

du også. Dere kan glede dere for de nye prosjektene vil bli presentert på PETS. 

Det gjenstår fortsatt flere gode klubb møter, og disse ser jeg frem til. Distriktets seks 

Assisterende Guvernører gjør en kjempegod innsats med å tilrettelegge for klubbmøtene. De 

deltar på alle møter i sin region, og sammen tar vi med oss mange gode innrykk som vi kan 

bruke i vårt videre arbeid. En stor takk til alle dere for denne innsatsen. Vi mangler fortsatt AG 

for region 2, og dette blir også et tema på PETS. 

På vegne av distriktsstaben ønsker jeg dere alle en god mars med mye godt Rotary arbeid. 

Lykke til 

Baard 


