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Medlemskommittén!
Ni har väl en Medlemskommitté i klubben!
Kanske en av våra viktigaste klubbkommittéer. De anmäler och tar hand om nya medlemmar samt slussar in dem
i olika roller i klubben. De kommunicerar med våra befintliga medlemmar, helst varje år, och frågar vad
medlemmarna förväntar sig av sitt medlemskap, hur klubben kan utvecklas mm. De tar initiativ tillsammans med
klubbmästarna att anordna trevliga aktiviteter som glöggaftnar, musikaftnar, utflykter och fester för medlemmar
med respektive. Rotary skall vara skoj och något för varje medlem. Låt gärna nyrekryteringen styras av
klassifikationer och mångfald. Vi är fortfarande ett yrkesnätverk och mångfalden kan ge så många nya
infallsvinklar. RI President Jennifer Jones höjer också jämlikhetsmålet till 50% och att samtliga klubbar är
inkluderande mot alla medlemmar och gäster.
Olof Frisk/distriktsguvernör

Rotary Disaster Fund till Ukraina beviljat

Rotary Foundation 2021/22

Vårt distrikt har tillsammans med D2350, D2370
och D2410 (Uppland, Södermanland och
Östergötland) beviljats ett stöd på 100.000 $ till
Ukraina från ”Rotary Disaster Response Grant”.
Stödet kommer gå till att bygga två fullt
utrustade modulhus i staden Moshchun i Kiev
regionen för flyktingar. Dessutom till sängar,
madrasser, sängkläder och
vattenreningsutrustning till ca 600 personer i
Rahiv regionen i västra Ukraina. Projektet görs
tillsammans med RC Kiev International.

Följande klubbar har erhållit diplom för sina insatser
till End Polio Now för sina insatser föregående rotary
år. De har samtliga bidragit med minst 1.500 $.
- Karlstad City
- Köping-Schele
- Västerås
- Västerås Rudbeckius
Västerås Rudbeckius erhåller också ett standar för att
klubben dessutom bidragit med mer än 50 $ per
medlem till Årliga Fonden

End Polio Now galan som direktsändes från Malmö inbringade 106.405 kr
som tredubblas med Bill och Melinda Foundation. Då räknas också alla
eftersläntande bidrag in som kom från klubbarna fram till 1 november
(63.000 under själva galan).
Vårt distrikt samlade in 10.415 kr och hamnade på tredje plats bland de
svenska distrikten.
Du kan titta på galan via denna länk på YouTube.
https://youtu.be/qV49KZINMMI
Passa på och gå med i Polioplus Society som beskrevs på galan och bli
månadsgivare med 10$ du också! Lika enkelt som med 100-klubben.
Kontakta mig för ytterligare information. Rotary skall och kommer utrota
Polio.

RYLA 21-23 april 2023 i Kristinehamn
RYLA är en fantastisk ledarutbildning
för unga ledare som vi arrangerar
varje år med duktiga föreläsare i
internatform under en helg, fredag till
söndag. Nu är det dags att utse en
stipendiat från din klubb. Denna gång
kommer vi även ha stipendiater från
vårt norra granndistrikt. Säkra er plats
redan nu då platserna är begränsade
till 25 deltagare. Dessa unga ledare
kan bli våra kommande Rotaractare.
Är man redan nu medlem i Rotaract
erhåller man 25% rabbatt.

Rotarys ungdomsutbyte är ett av Rotarys
största fredsarbeten på klubbnivå.

Ordinarie pris 4.950 kr. Anmälan till
Claes Molander, Karlstad City RK

En klubb skickar iväg en ungdom på utbyte
och en annan klubb tar emot.

Återigen grattis till Västerås RK och
Karlstad Tingvalla RK som erhöll
varsin fribiljett till RYLA för goda
ungdomsinsatser föregående år.

Ett extra informationsmöte är planerat till
söndagen den 11 november kl 19:00
Skanna QR koden ovan och anmäl dig!

Välkomna till en fantastisk kväll på Örebro slott
torsdag 5e januari 2023 kl 19:00 där vi kommer att
avnjuta operakonserten "Opera på slottet".
KÖP BILJETTER hos
Kulturbiljetter https://kulturbiljetter.se/eveneman
g/5858/opera-på-slottet/
En överlycklig RI President Jennifer Jones får
sin första gröna pinne, en ”working stick”,
den 29 oktober i Uppsala i samband med
hennes besök på Rotary Peace Center.
Pinnen är tillverkad av Lars Rogne, president i
Kristinehamn Bro RK speciellt till vår RI
President. Tack Lars, ”You made her day”.
Och Jag fick ju också en pinne!

Biljettpris: 450 kr/person.
Opera på slottet är ett Rotary projekt i form av
välgörenhetskonsert som kommer bestå av en
konsert med operapärlor med bla
Pärlfiskarduetten, Lakmeduetten, blomsterduetten
ur Mma Butterfly, den ljuvliga tersetten ur Mozarts
opera Cosi fan Tutte, tersett ur den komiska
operan Kärleksdrycken av Donizetti samt den
berömda kvartetten ur Rigoletto m fl.
Organisatörerna för det här projektet är Örebro
klubbarna i Distrikt 2340.
Överskottet av biljettintäkterna går till
Stadsmissionens verksamhet "Vinternatt".
Vinternatt är Örebro Stadsmissions arbete för
människor i hemlöshet, utanförskap och
ekonomisk utsatthet.

Video Melbourne

