Rotary Distrikt 2310 - Dialogmøte med klubbene 28.april 2014
Sted: Grand Hotel fra kl. 18.30 – 21.00
Deltakere: Presidenter, innkommende presidenter – nøkkelpersoner ift tema og medlemmer av
distriktets Distriktsråd – 72 personer deltok hvorav 44 klubber var representert.
Referat: Grethe Fjell Heltne – AG( Assisterende Guvernør) i Region 1/DG Marianne Smith Magelie
Møtet ble ledet av Distriktsguvernør/DG Marianne Smith Magelie
Hun åpnet med presentasjon av DGE Bjørg Månum Andersson, DGN Trygve Danielsen og DGDN
Runar Bakke – et historisk øyeblikk!

1.Web Computing og NORFO
Guvernøren leste opp vedtaket fra Vårmøtet i NORFO. Dette ble også referert i Guvernørens
Guvernørbrev nr. 8 fra april. Den leverandør som kommer ut best prismessig og gir det beste tilbud
ut fra kravspesifikasjonen skal velges. Både distriktenes DICO og kommunikasjon skal være med i
prosessen. De 38 klubber som i dag serves av Web Computing ble anmodet om å forholde seg rolig
inntil en avgjørelse er tatt. Nærmere informasjon vil komme.
Distriktets DICO, Per Thrane-Nielsen, orienterte om hele prosessen med Web Computing. Alle er nå
interessert i å få et system som fungerer. Distriktet har jobbet frem en egen kravspesifikasjon. Som
bakgrunnsmateriale er den kravspesifikasjonen som er utarbeidet basert på Norfos presentasjon av
en ønskelig kravspesifikasjon fra 30. november 2013, samt kunnskap om spesifikasjonen som Sverige
har lagt til grunn i sitt nye system. Kravspesifikasjonen ble fremmet ift hvilken leveranse enkelte
leverandører kunne tilby på nåværende tidspunkt: som Web Computing, Club Runner og Sveriges
egenutviklede og nye system, som ser veldig bra ut.
DGE, Trygve Danielsen, orienterte om ferdige systemer. Club Runner brukes i Canada og USA og er
integrert med RI. Systemet er modulbasert. Store eller små klubber kan benytte det. Prisen er 10
dollar pr. medlem or grunnmodulen. Deretter 3-5 dollar pr. tilleggsmodul pr. medlem. Ulempen med
systemet er at hver klubb er i sin boble og hvert distrikt i sin.
Leder av distriktets Kommunikasjonskomité, Stig Asmussen, henviste til Sverige og Danmark hvor
Rotary i samarbeid med et lite firma har jobbet frem en god løsning for Sverige, som nå Danmark ser
på.
Det ble stilt spørsmål fra salen med meningsutveksling.

Klubbene kan ikke pålegges å kjøpe noe, men det produktet som velges må være så godt at det kan
anbefales. Hvem beslutter hva klubbene skal gå for? Guvernøren fremmet at et felles opplegg for
klubbene må fremmes som sak på Årsmøtet i distrikt 2310 – med beslutning der. Dette oppfattet
klubbene som en god løsning. Guvernøren orienterte også om styremøte som skal avholdes i Norfo
14. juni hvor det må forventes at saken kommer opp med innhold og fremdrift. Klubbene får
tilbakemelding fra dette møte.

2. PR og kommunikasjon
Guvernøren orienterte om at det er avsatt kr. 150.000 til PR tiltak for 2013/14. Guvernørene må
være enige om hva midlene skal brukes til. Public Image Grant er ikke lenger mulig, etter en
beslutning som ble tatt av RI i januar 2014. Vi hadde ventet på en avklaring i håp om mer penger til
disposisjon.
Distrikt 2310 hadde fremmet forslag til disposisjon med snarlig oppstart av PR tiltak, men
beklageligvis klarte ikke de 6 guvernørene å samle seg – 3 ønsket ikke å beslutte noe som andre
skulle videreføre! På Vårmøtet i Norfo ble det besluttet at 200.000 i budsjettet for 2014/15 skal
øremerkes PR. Norfos kommunikasjonskomité skal fremme forslag overfor Norfos styre/guvernører.
Distrikt 2310 ønsker å fremme noen tiltak (av de 150.000) etter at det har vært diskutert på
Distriktsrådsmøte 21. mai.
Hver klubb oppfordres til å ha sin egen PR ansvarlig. Det vil bli lagt til rette for opplæring med
referanse til Danmark hvor det er utarbeidet en grunnpakke i samarbeid med et PR byrå. DGE
opplyste at dette er et satsningsområde i Rotary – hvor tema er ”Light Up Rotary”.

3. Rotary ForretningsForum
Etter mønster fra det danske Erhværvsforum i København arrangerer distriktet sitt første møte i
Rotary ForretningsForum tirsdag 27. mai kl 07.00-08.30 på Grand Hotel, frokost. Forumet skal være
et yrkesnettverk. Deltakerne deles i tilfeldige grupper hvor de kan snakke om og presentere sine
yrker. Tiltaket er ment å gi merverdi for medlemmene og være et element i rekruttering. Foreløpig
inviteres bare rotarianere. Ønsket er å tilpasse dette ut i de enkelte regioner – og Guvernøren har
også formidlet informasjon om vårt opplegg til de øvrige 5 Guvernører i landet. Athenæum Rotary
Klubb vil være teknisk ansvarlig for opplegget – med President Morten Wolmer i spissen.

4. Prøveprosjekt – pilot - Mentoring
Prosjektet går ut på at Rotarianere skal være mentorer for Rotaractene. Opplegget er utviklet over
tid i Medlems- og mangfoldskomiteen i distriktet og Angelica Kruse-Jensen og Terje Engelhardtsen er
sentrale bidragsytere her. Guvernøren hadde nettopp vært på dialogmøte med representanter fra
våre 4 Rotaract klubber, og forventingene er store. Alle vil ha en mentor!

5. Global Dignity Day
Distriktet har et mål om å stille med 100 veiledere til GDD 15. oktober. Oversikt over skoler vil
foreligge etter 15. mai. Veiledere vil bli tilbudt skoler i sitt nærmiljø. Alle skoler i Oslo vil være med.
Det vil bli gitt egen opplæring for rotarianere. Guvernøren kommer snarlig tilbake med nærmere
informasjon.

6. Klubbenes aktiviteter
Flere klubber presenterte sine ulike aktiviteter/arrangementer som er åpne for deltakelse for alle.
Klubbene ble oppfordret til å slå seg sammen og lage sommerprogrammer.
Besøk hverandre - kom ut av komfortsonen oppfordret Guvernøren .
Guvernøren takket for salg av Poliopins. Snart er alle 2.000 pins solgt a kr 100,- og beløpet vil bli
overført til Rotary International i mai fra vårt distrikt.
Klubbene må selv melde seg av papirversjonen av Rotary Norden – bruk medlemsnett.
Fristen for å melde kandidater til vandrepokalen av den som gis til en spesiell kandidat i klubben er
30. juni. Meld inn til Guvernøren din kandidat og gi en begrunnelse.
Pokalene vil bli delt ut på Årsmøte/Distriktskonferansen. Se retningslinjer i siste guvernørbrev og
bruk distriktets hjemmeside for å holde deg oppdater – her er det lagt ut mye spennende.
Web Distrikt 2310: http://d2310.rotary.no/

Takk for god deltagelse.

