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Imagine Rotary

Rotary ska vara SKOJ

Rotary är vad du gör Rotary till. Rotary är vad du tänker, vill och drömmer
om. Det är vi som tillsammans gör Rotary.

En viktig princip för ideellt engagemang är att man känner att det man gör
ger mening och är roligt. Mitt tema för Rotaryåret 2022–2023 är ”Rotary
ska vara SKOJ” som mitt tema. Temat bygger på tre principer:

Rotary International President Jennifer Jones 2022-2023 har satt som sitt
tema för Rotary året 2022-2023 ”Imagine Rotary”. Ett visionärt tema men
ändå med det är ändå tydligt att kraften att göra något i organisationen
ligger hos den enskilda rotarianen som får kraften via klubben. Det man
som medlem drömmer om och formulerar som sitt mål kan vara det man
som rotarian kan åstadkomma, tillsammans med övriga medlemmar i
klubben och tillsammans med rotarianer i världen. Men, allt börjar med
att man drömmer, tänker och formulerar sina tankar i ord och berättar för
andra om dem.
En viktig del i att Imagine Rotary är att varje rotarian får frågan om vad
man vill åstadkomma under året. Medlemmarna ska frågas och utifrån
svaren formas klubbarnas verksamhet. Viktigast är att tillfråga nya
medlemmar om vad de vill göra i Rotary. De kommer nya, nyfikna och
sugna på att engagera sig. Då måste de få möjligheten att göra det, inom
det område de är intresserade av.
Diversity, Equity, Inclusion – DEI – mångfald, jämlikhet, inkludering måste
sättas i fokus i alla klubbar under året. Mångfalden är vår styrka.
Jämlikheten är en självklarhet. Inkluderingen är ett måste. Alla som är
medlemmar i Rotary vill, kan, ska och ges möjlighet till att bidra utifrån
sina möjligheter och erfarenheter.
”You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.
I hope someday you’ll join us and the world will be as one”
John Lennon

Samhällsrelevanta
En bärande princip inom Rotary är, att genom osjälviskt tjänande göra
gott i världen. Det innebär olika val för den enskilde Rotarianen och för
Rotaryklubben. Viktigt är, att varje Rotarian och klubb tänker igenom sitt
engagemang och på vilket sätt man vill förmedla sitt budskap så det blir
relevant för sig själv, klubben och samhället.

KOmmunicerande
Vi måste förbättra vår kommunikation med omvärlden, berätta om det
goda Rotary gör och visa vad Rotary kan bidra med. Varje Rotarian ska
stolt bära upp sin Rotarynål och förmedla vad ett medlemskap i Rotary
innebär.

Jämlikt
Vi vill bli fler som gör gott i världen. Om klubbarna rekryterar medlemmar
med olika bakgrund i yrken, ålder och kön, får vi en bredare medlemsbas,
en mer modern organisation som ökar jämlikheten, gagnar vårt nätverk,
våra projekt och den övriga verksamheten. En aktiv rekrytering bidrar till
nya spännande äventyr.

Rotary ska vara SKOJ!

För att utveckla framtidens ledare kommer även Future Leaders by
Rotaract arrangeras under detta verksamhetsår med stöd från distriktet.

Fokusområden under året

Vårt humanitära stöd till flyktingarna från Ukraina
Effekterna av kriget i Ukraina är svåra att bedöma på förhand och
förändras ständigt. Som organisation måste vi vara vaksamma och
beredda att på att agera när vår hjälp behövs.
När freden kommer till Ukraina anser jag att Rotary ska vara en naturlig
part i återuppbyggnaden av landet.
Min ambition är därför att genom vår Ukrainakommitté ständigt bevakar
utvecklingen, informerar och agerar på bästa möjliga sätt. Pengar behöver
samlas in, både för att hjälpa de nödställda i nuläget och via The Rotary
Foundation genom olika typer av projekt när landet ska återuppbyggas.
Distriktets Ukrainakommitté består av PRID Kjell-Åke Åkesson, PDG
Sonja Andersson, PDG Bengt Holmström, PDG Viveca Serder och
distriktssekreterare Lillemor Darinder.

Rotaract
Den 1 juli 2021 blev Rotaract en medlemsform inom Rotary. Rotaract är
en medlemsform för unga ledare och framtida ledare. Från 18 års ålder är
man välkommen till Rotaract. Den övre åldersgränsen är nu borttagen,
vilket betyder att man i princip kan vara Rotaractare i hela livet.
Rotarianer och Rotaractare kan arbeta tillsammans i de olika
Rotarydistrikten på ett mer effektivt sätt.

Min ambition är att i varje kommun som omfattar mer än två
Rotaryklubbar bör minst en Rotaractklubb finnas. Vid Lunds respektive
Malmös universitet bör minst en Rotaractklubb etableras under året.
Ansvarig från Rotaract i Distriktet är Kristoffer Lindstrii Larsson.

Rotary Wednesday Night Live
Rotary Wednesday Night Live är en talkshowinspirerad månatlig sändning
under ledning av Guvernören. Syftet är att synliggöra vad olika rotarianer,
rotaractare och klubbar gör inom olika Rotaryanknutna områden.
Sändningen sker via Zoom första onsdagen i månaden med start kl 19.00.
Bokade tillfällen är 6 juli, 3 augusti, 7 september, 5 oktober, 2 november,
7 december under 2022 och 4 januari, 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj
och 7 juni 2023.
Studion är rymlig vilket möjliggör publiknärvaro. Den är lokaliserad på
Burlöv Center till vilket det är goda kommunikationsmöjligheter. Detta
möjliggör att varje sändningstillfälle kan bli en mötesmöjlighet för
rotarianer och rotaractare som önskar träffas.
Min ambition är att synliggöra så många projekt och engagerade
rotarianer och rotaractare som möjligt via Rotary Wednesday Night Live
samt att det blir ett naturligt mötestillfälle för alla.

Mer för en bättre värld

Guvernörens utvecklingsråd - distriktets stöd till klubbarna

Det är genom globala och lokala projekt som Rotary gör världen bättre.
För att kunna bidra till detta, behövs pengar till The Rotary Foundation,
medel som samlas in för att sedan kunna delas ut igen till projekt här
hemma och i världen. Vi måste genom bidrag stödja TRF:s verksamhet och
bli betydligt bättre på att göra det.

Distriktets organisation förändrandes inför Rotaryåret 2021-2022 för att
kunna vara närmare klubbar och medlemmar i distriktet.

Kunskapen om vad pengarna går till och vad The Rotary Foundation står
för måste ständigt stärkas.
Min ambition är, att Rotarianer, Rotaractare och klubbar ska vilja bidra
ekonomiskt med minst 250 kronor/person till någon av The Rotary
Foundations insamlingar.
Vid utgången av Rotaryåret 2022-2023 ska Distriktet ha 10 st medlemmar
i Paul Harris Society.

De Assisterande Guvernörernas ansvarsområden fick en mer geografiskt
anpassad struktur. Guvernörens utvecklingsråd möts digitalt var tredje
vecka för att fånga upp önskemål, tankar och behov från klubbarna.
Detta för att de Assisterande Guvernörerna (AG) snabbt kan agera för
klubbarnas bästa och utveckla Rotary. Styrkan i Rotary är verksamheten i
klubbarna och den enskilde Rotarianens engagemang. Detta måste hållas
levande.
Rotary i Helsingborg och Höganäs – AG Lena Bosson

Ansvarig för Fundraising inom distriktets TRF-kommitté är Torkil Rönne.

Helsingborg International Rotary Club, Helsingborg Landborgen
Rotaryklubb, Helsingborg-Sofiero Rotaryklubb, Helsingborg-Berga
Rotaryklubb, Helsingborg-Kärnan Rotaryklubb, Höganäs Rotaryklubb,
Höganäs-Kullen Rotaryklubb, Mölle-Arild Rotaryklubb.

Distriktets organisation

Rotary i Mellanskåne – AG Knud Jensen

Guvernörsrådet

Bjuv Rotaryklubb, Eslöv Rotaryklubb, Eslöv-Sallerup Rotaryklubb, Harlösa
Rotaryklubb, Hörby Rotaryklubb, Höör Rotaryklubb.

Under Rotaryåret 2022–2023 kommer jag som Guvernör att ha
Guvernörsrådet som bollplank i mitt arbete. Rådet kommer att omfattas
av tidigare Distriktsguvernörer (PDG), Torkil Rönne, 2019-2020, och Stefan
Knutsson, 2020-2021, den tillträdande Guvernören (DGE), Annika
Skoglund, 2023-2024, den nominerade Guvernören (DGN), Per-Olov
Karlsson, 2024-2025, Distriktssekreteraren Lillemor Darinder,
Distriktsskattmästaren Göran Olofsson och Public Image Chair Mats
Håkanson.

Rotary i Lund – AG Annika Svensson Dahlgren
Lund Rotaryklubb, Lund International Rotary Club, Lund-S:t Knut
Rotaryklubb, Lund Ideon Rotaryklubb, Lund-Kloster Rotaryklubb.

Guvernörens verksamhetsråd – distriktets övergripande stöd
Rotary i Malmö – AG Karl-Erik Grevendahl
Malmö Rotaryklubb, Malmö International Rotary Club, Malmö-City
Rotaryklubb, Malmö-Limhamn Rotaryklubb, Malmö-Lorensborg
Rotaryklubb, Malmö-Möllevången Rotaryklubb, Malmö-Skeppsbron
Rotaryklubb, Malmö-Slottsstaden Rotaryklubb, Malmö-Södra
Rotaryklubb, Malmö-Triangeln Rotaryklubb, Malmö-Västra hamnen
Rotaryklubb, Malmö-Öresund Rotaryklubb, Malmöhus Rotaryklubb.
Rotary i västra Skåne – AG Marie Nilsson
Burlöv Rotaryklubb, Burlöv-Karstorp Rotaryklubb, Kävlinge Rotaryklubb,
Landskrona-Citadell Rotaryklubb, Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb,
Lomma-Bjärred Rotaryklubb.
Rotary i södra Skåne – AG vakant
Falsterbo-Skytts Rotaryklubb, Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb, Skurup
Rotaryklubb, Staffanstorp Rotaryklubb, Svedala Rotaryklubb, Trelleborg
Rotaryklubb, Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb.
Rotary i östra Skåne - AG Per Dahlman
Hammenhög Rotaryklubb, Kivik Rotaryklubb, Simrishamn Rotaryklubb,
Skånska vikingar Rotaryklubb, Tomelilla Rotaryklubb, Ystad Rotaryklubb,
Ystad-S:t Petri Rotaryklubb.

Guvernörens verksamhetsråd träffas en gång i månaden för att
gemensamt planera och diskutera hur de tvärsektoriella kommittéerna på
bästa sätt kan stödja klubbarnas utveckling och ansvarsområdenas
utveckling. Vid mötena i Guvernörens verksamhetsråd närvarar samtliga
chairs, Assisterande Guvernörer och Guvernörsrådet.
The Rotary Foundation – Chair Viveca Serder – distriktets TRF-kommitté
har en viktig roll. TRF-kommittén ansvarar för de olika bidragen som
klubbarna kan söka till sina projekt som Global Grants och District Grants.
Starkare koppling mellan klubbarna och TRF
Kopplingen mellan TRF och klubbarna är viktig och ska stärkas. Därför
finns det en kontaktperson för varje område som den Assisterande
Guvernören har hand om. Kontaktpersonen blir länken mellan AG –
området och distriktets TRF-kommitté.
Respektive AG- område har följande kontaktpersoner:
Rotary i Helsingborg och Höganäs - Knud Jensen.
Rotary i Malmö - Irene Axelsson.
Rotary i Lund - Monika Lekander.
Rotary i Mellanskåne - Stefan Wiberg.
Rotary i södra Skåne – Maria Appelgren
Rotary i västra Skåne – CG Olofsson
Rotary i östra Skåne - Solveig Svensson.

Membership – Chair Andrew Creighton – uppdraget att få Rotary att växa
är något som åligger oss alla. Varje Rotarian känner säkert minst tre
personer som skulle vilja vara Rotarianer. Minst en av dessa borde få
möjlighet att bli en del i vår Rotaryvärld. Otroligt viktigt är också, att de
som är en del av vår gemenskap nu, inte lämnar oss. Medlemsvård är ett
av Rotarys mest angelägna uppdrag, något som varje Rotarian,
Rotaractare och klubb måste beakta.
Efter dessa år, präglade av pandemin, måste alla känna sig välkomna
tillbaka och bli en del av vår gemenskap igen. Vänskapen, gemenskapen
och nätverket är det som varje Rotarian och Rotaractare värdesätter. Låt
oss därför gå starkare ut ur pandemin och skapa en riktigt stor
nettoökning av Rotarianer och Rotaractare i distriktet.
Min ambition är, att fler Rotarianer och Rotaractare finner möjlighet att
närvara och vara aktiva i flera klubb- och distriktsevenemang än tidigare.
Att vara närvarande är den bästa insatsen en medlem kan göra för sin
klubb.
Vid slutet av verksamhetsåret är min förhoppning att fler Rotarianer och
Rotaractare och klubbar har ökat starkt i vårt distrikt.

Satellitklubbskommittén – Chair Åsa Stiller – bildades under Rotaryåret
2021-2022 för att kunna ge ett aktivt stöd till de rotarianer, blivande
rotarianer och klubbar som vill etablera en satellitklubb. En satellitklubb
kan etablera för att vitalisera den befintliga klubben, men även för att
vara en rekryteringsgrund och etableringsgrund för en ny klubb.
Min ambition är, att vid utgången av Rotaryåret 2022-2023, ska minst tre
satellitklubba finnas i distriktet.

Past President Club – Chair Eva Klevås
Inför Rotaryåret 2022-2023 etableras en ny kommitté med syfte att ta
tillvara på kunskaperna som förvärvats under året som president. Genom
denna kommitté kommer de nyss avgångna presidenterna, Immediate
Past President, i klubbarna få möjlighet att träffas och utbyta
erfarenheter.
Min ambition är att etablera kommittén Past President Club i distriktet
och därigenom erbjuda en mötesplats för de som varit presidenter i
klubbarna.

Public Image – Chair Mats Håkanson – varje Rotarian har en berättelse
att förmedla. Ju fler som berättar sin berättelse desto starkare blir Rotarys
varumärke. Så många som möjligt ska ges förutsättningar för detta och
med sin berättelse sprida budskapet om Rotary och Rotaract i vida
kretsar.
För att öka synlighet och delaktighet i olika medier, måste många
medlemmar vara aktiva. Distriktets hemsida måste hållas ständigt aktuell.
Det är viktigt att klubbar och medlemmar skriver om sina upplevelser och
projekt och genom det, låta hemsidan leva. Distriktet har närvaro i sociala
medier via Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube.
Distrikt 2390 var det första distrikt i Sverige som införde ClubRunner.
Klubbar i distriktet använder, i varierande grad, sig av detta
kommunikationsverktyg. Det är därför viktigt att nyheter och förändringar
inom ClubRunner sprids och att kunskaper och möjligheter med detta
kommunikationsverktyg kommer alla i distriktet till del.
Min ambition är, att öka användandet av ClubRunner bland klubbar och
medlemmar och att fler känner sig bekväma i att kommunicera och arbeta

i ClubRunner. Det är också viktigt att sända ut veckobrev med
uppdateringar kring vad som händer i distriktet

Empowering Girls – Chair Elisabet Jsensen - Initiaitvet ”Empowering girls”
togs av Rotary Internationals President Shekhar Metha 2021-2022. Det är
ett arbete som vi kommer fortsätta med under 2022-2023. Det viktigt för
Rotary att arbeta för att pojkar och flickor, män och kvinnor ges lika
möjligheter till utveckling.
Min ambition är, att med distriktskommitté ”Empowering girls” under
året kunna bidra med ökad kunskap kring detta ämne.
Minst ett projekt i distriktet bör här startas upp under året.

Mentorskap och NyföretagarCentrum Öresund - Chair Anne Marbrandt –
kommitténs arbete startades upp under Rotaryåret 2021-2022. Det är min
förhoppning att under året fortsätta utveckla embryot till en metodik för
hur de enskilda Rotaryklubbarna kan stärka sitt uppdrag som mentorer till
nyföretagare.
Främjandet av lokal ekonomisk utveckling är ett av Rotarys
fokusområden. Genom att använda oss av vårt lokala och globala nätverk
är vi goda mentorer till nya företagare.
Min ambition är, att vi tillsammans med NyföretagarCentrum Öresund,
fortsätter utveckla en skalbar mentorskapsmodell som kan användas i
distriktet och på sikt gärna i hela landet.

Sustainability – Chair Stefan Knutsson - ”Protecting the environment”
blev den 1 juli 2021 det sjunde fokusområdet för Rotary och för The
Rotary Foundation. En effekt av detta är, att projekt med miljöinriktning
kan få bidrag från The Rotary Foundation framöver.
Distriktet har varit tidigt ute med hållbarhetsfrågorna. Under Rotaryåret
2019-2020 tillsattes en hållbarhetskommitté, Rotary Sustainability Distrikt
2390. Under Rotaryåret 2021-2022 har fokus varit på kunskapsspridning,
föredrag samt att lyfta fram klubbars projekt som goda exempel.
Min ambition är, att distriktet vid minst två tillfällen under året genomför
distriktsgemensamma aktiviteter kring hållbarhet/sustainability. Detta för
att hålla frågorna ständigt aktuella och för att kunna bevaka den fortsatta
utvecklingen.
Rotary Youth Exchange – Chair Annika Svensson Dahlgren – när vi nu
äntligen kommer få möjlighet att välkomna utbytesstudenter till vårt
distrikt hoppas jag att de ska få den bästa möjliga upplevelsen här. Likaså
hoppas jag att de ungdomar som reser ut får ett bra utbytesår.

Rotary Leadarship Institute – Chair Peter Lindqvist - RLI - är ett utmärkt
instrument för de som vill utveckla sitt ledarskap inom Rotary. Min
förhoppning är att alla som önskar får en möjlighet att gå en RLIutbildning under året.

Rotary Young Leadarship Award – RYLA och RYLA Advanced – är
ledarskapsprogram för ungdomar i distriktet. Anthony Várady är här
ansvarig för RYLA och för RYLA Advanced.

Rotary Friendship Exchange – Chair Thomas Mårtensson - RFE – utbytet
mellan distrikten har av naturliga skäl varit obefintlig under pandemin.
Kontakter har underhållits och möjlighet till utbyten kommer undersökas
och kanske genomföras under året, om förutsättningar finns.

Kontaktpersoner och Representanter
Förutom de distriktskommittéer som redovisats, finns det ytterligare ett
par funktionärer som är internationella kontaktpersoner och företrädare
för distriktet.

Distriktsgemensamma aktiviteter
Under Rotaryåret 2022-2023 är nedanstående distriktsgemensamma
aktiviteter inplanerade:

31 augusti – Past President Club
24 oktober – World Polio Day
23 februari – Rotary 117 år
25 februari – Distriktskonferensen, Malmö

COL – Council of Legislation – Peter Lindqvist
RI Convention Promotion – Jette Rönne
Rotary Peace Center – Sonja Andersson
District International Service Chair – Marita Swärd

Årsmötet kommer genomföras i november 2022
President-Elect Training Seminar (PETS) kommer genomföras i mars 2023
Distriktssamrådet kommer genomföras i maj 2023

15-18 september, Rotary Action Summit, Reykjavik, Island
27-31 maj, Rotary International Convention, Melbourne, Australien

Information om fler aktiviteter kommer ut successivt under året.

Rotarys årliga internationella tematiska kalender
Augusti - Membership and New Club Development Month
September - Basic Education and Literacy Month
Oktober - Economic and Community Development Month
November - Rotary Foundation Month
December - Disease Prevention and Treatment Month
Januari - Vocational Service Month
Februari - Peace and Conflict Prevention/Resolution Month
Mars - Water and Sanitation Month
April - Maternal and Child Health Month
Maj - Youth Service Month
Juni - Rotary Fellowships Month

