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DG’s hjørne – Baard Lund 

Guvernørens månedsbrev  

Guvernørens årshjul våren 2020 

 

DGE’s hjørne - Inger Marie Schytte Blix 
Møt innkommende guvernør 2020-2021, og les mer 

om RI president elect Holger Knaack sitt tema:  
Rotary Opens Opportunities 
 

 

Kristiania Rotaract klubb er chartret 
Vi gratulerer – les mer i artikkelen på distriktets nettside. Se 
også på distriktets Facebook-side og  
Kristiania Rotaractklubb - Rotaract i Norge,  
 

Velkommen til PETS 14. og 15. mars 2020 
Lenke til påmelding NB! Påmeldingsfrist er 7. februar  
Invitasjon til PETS med program finner du her.  
Kun program for PETS finner du her.  
 
:  

  

Nytt fra Counsil on Resolutions 
Rapport fra PDG Stig Asmussen, Council Representative Dis-
trikt 2310. Les hele rapporten her 
  

Foredragsholdere 
Trenger klubben en foredragsholder? Se oversikten på dis-
triktets nettside: 
http://d2310.rotary.no/no/foredragsholdere-d2310 
 

  

Prosjekt i regi av distrikt 2310 
Guvernøren har tatt initiativ til at det skal igangsettes et 
distriktprosjekt. Det er innkalt til distriktrådsmøte den 29. ja-
nuar på Ullevål stadion for planlegging av prosjektet. Mer om 
dette kommer i neste informasjonsbrev. 
 

Mentorprogrammet - et nytt og spennende samar-

beidsprosjekt som flere klubber kan delta i. Les mer her. 

  

Følg med på prosjektarbeid i distriktet  
Oversikt over noen klubbprosjekter finner du på distriktets 
nettside. Kanskje finner dere en idé til å starte et nytt prosjekt i 
egen klubb.  

Følg med på distriktets Facebook-side 
Lik, del og publiser artikler på distriktets Facebook-side. 
Fortell om din klubbs aktiviteter og del klubbens aktiviteter 
med mange, både fra egen Faceook-side og gjennom dis-
triktets Facebook-side.   
 

  

Informasjonsbrev fra Rotary International 
Rotary Leader – bare et klikk for å bli abonnent.   
Flere nyhets- og informasjonsbrev finner du på  
My Rotary news-media/newsletters 

Kort om Personvern - GDPR  
25. mai i 2018 ble den nye personvernloven iverksatt. Skal 
vi følge dette må vi tenke gjennom en del ting, og noen ting 
må endres. Les her kort om hva klubbene kan begynne 
med for å ivareta reglene i denne loven.  
Dere kan lese mer om GDPR for foreninger her.  
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