
  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

Ine Barlie, Distriktsguvernør 2020-21, D2260 

Guvernørens månedsbrev 

3. august 2020 

OBS! Oppdatert utgave med «friske» linker! 

Månedsbrevet publiseres første mandag i måneden. Frist for innlevering av nyheter, notiser og annonsering 
av konferanser, møter og kurs er siste mandag i måneden! 

  

    
 

  

  

Guvernørens leder 

Velkommen til et nytt Rotary-år!  

Et nytt år, med nye klubbpresidenter, tyske Holger Knaack som ny president for Rotary 
International, og med ny distriktsguvernør. Jeg er stolt av å være rotarianer og medlem av vår 
verdensomspennende organisasjon. Jeg er stolt av mitt distrikt 2260. Jeg er ydmyk og takknemlig 
for at jeg har fått tillitten av dere til å lede dette rotaryåret.  

Nå er vi i gang og jeg er sikker på at dere er spente akkurat som meg. Noen har vært presidenter, 
sekretærer eller kasserere tidligere, mens for de fleste er det første gang i rollen. Samtidig vet jeg, 
uansett rolle, at dere har forberedt dere lenge, for dere har vært med i klubbene deres i flere år og 
fått opplæring og erfaring. Jeg håper dere også føler at dere godt forberedt.   

  



Jeg er glad vi fikk gjennomført PETS og distriktssamlingen 7. mars og truffet hverandre fysisk. Jeg 
vet at dere kommer til å gjøre en flott jobb i klubbene deres.  

Det beste rådet jeg vil gi dere er å være deg selv, alle har vi vår egen lederstil og    væremåte, og 
ikke vær redd for å bruke og spørre andre. Selv ikke idrettsutøvere i individuelle idretter blir gode 
alene. Jeg snakker av erfaring som tidligere topp-idrettsutøver innenfor bryting. Vi er alle 
avhengige av å ha folk rundt oss, et team, som drar i samme retning. 

Covid 19 gjorde at Norge ble stengt ned fra 12. mars, og åpnet forsiktig opp utover i mai og juni. I 
juli åpnet det for reiser til mange land i Europa.  

Slutten av forrige rotaryår ble veldig annerledes enn normalt og starten av dette rotaryåret og 
flere måneder fremover vil være preget av dette. Vi må forholde oss til retningslinjer fra 
myndighetene og fortsette med god håndhygiene og holde avstand. Jeg kommer ikke til å 
håndhilse eller klemme noen fordi vi fortsatt må være forsiktige. Det positive er jo at vi kan møtes 
fysisk bare vi overholder og passer på ifht retningslinjene. Jeg håper det står bra til med dere alle 
og familiene deres. Ta godt vare på hverandre !  

Jeg gleder meg til fellesmøter i våre 8 områder og til mange individuelle klubbesøk.  

Alle rotaryklubber er ulike, alle har sin stil og sitt indre liv. Felles for alle rotary-klubber er vårt 
motto «Å gagne andre», vårt verdigrunnlag, lover og regler å forholde oss til og rotary's visjon 
«Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change - across 
the globe, in our communities, and in ourselves”. I tillegg har vi 4-spørsmålsprøven som er utvidet 
med et 5. spørsmål: «Er det gøy?» og yrkeskodeksen.  

Felles for oss er også årets tema: «Rotary opens opportunities». Jeg liker dette temaet godt fordi 
Rotary åpner muligheter både for andre og oss selv som rotarianere. Vi som rotarianere er vel 
blant de privilegerte i verden og kan gi andre tilbud og sjansen til å oppnå noe de har drømt om 
eller hatt som mål og ønsker. 

Jeg ønsker klubber, presidenter, styrer, komiteer og medlemmer lykke til i vårt Rotaryår 2020-
2021! 

Hilsen 

Ine Barlie 

  

  

Convention på Hawaii 

Som DG skulle jeg ha deltatt på RI;s convention på Hawaii fra 6.-11. juni, men pga covid 19 ble 
selvfølgelig denne avlyst.  Ledelsen i Rotary International fant nye muligheter og arrangerte en 
gratis virtuell convention i stedet og dermed fikk mange flere rotarianere fra hele verden 
MULIGHET til å delta. Jeg håper mange av dere fulgte konferansen. Det er mulig å gå inn og se mer 
fra konferansen her. 

  

https://convention.rotary.org/en/honolulu
https://convention.rotary.org/en/honolulu


 

  

  

Distriktsguvernører i Norge 2020-2021  

    

Roald Fiksdal (D 2305), Ine Barlie (D 2260), Terje Gaarden (D 2275), Berit Reppesgård (D 
2290), Jostein Osnes (D 2250) og Inger-Marie Schytte Blix (D 2310) 

Norge er delt i 6 distrikter. Vi som nå er Distrikts Guvernører traff hverandre i fjor en helg 
arrangert av NORFO, en opplæringshelg. I september var vi på opplæring i sonen vår i Gdansk hvor 
vi ble kjent med kollegaer fra de andre landene i vår sone 18 og i sone 17.  

I januar var vi på siste opplæring i San Diego hvor alle innkommende Guvernører (cirka 540) fra 
hele verden var samlet. Vi seks norske er blitt en sammensveiset gjeng som samarbeider godt og 
har det gøy sammen. Vi danner styret i NORFO dette rotaryåret. Det er et historisk år så vidt meg 
bekjent siden det er første gangen det er 3 DGer av hvert kjønn. Det er artig og bra tenker vi. 

  

    
 

  

   

 



 

  

  

Lederskifte lokalt og internasjonalt 

Ny distriktsguvernør og ny verdenspresident! Onsdag 24 juni ble vår nye guvernør, Ine Barlie, 
høytidelig innsatt som Guvernør 2020-21 for D2260. Hun tok over etter Jutta Bachmann (bildet 
nedenfor) som har satt store spor etter seg som en veldig tydelig, engasjert og tilstedeværende 
leder i det Rotary-året vi nå har lagt bak oss.  

Ine, som ikke bare er en ivrig og engasjert Rotarianer, er også kjent som en av våre aller 
fremste idretts-stjerner med en rekke utmerkelser, mesterskap og titler innen bryting, både på 
norsk og internasjonalt nivå. 

Tidligere i år var Ine og ektemannen Ove (til venstre på bildet) på den store internasjonale Rotary-
kongressen der man også hadde høytidelig innsettelse av den nye verdens-presidenten for Rotary 
International, Holger Knaack (her med frue til høyre på bildet).   

  

  



  

 

  

    
 

  

   

 

  

  

Guvernør Ine: Bruk miljøsaken i rekrutteringen! 

Rotary har gjerne et tema for hver måned i året. Vi har nå lagt bak oss juli måned som for de 
fleste er ferie fra jobb og ferie fra Rotary. Selv om juli ikke har hatt noe spesielt tema har jeg 
lyst til å fokusere på Rotary’s nye fokusområde, det syvende i rekken - Supporting Environment 
- Støtte Miljøet. Både The Rotary Foundation Trustees og Rotary International Board of 
Directors har enstemmig støttet dette nye fokusområdet. 

Det er bevilget mer enn 18 millioner amerikanske dollar til miljørelaterte prosjekter de siste fem 
årene. Jeg tror at nettopp dette miljøengasjementet kan hjelpe oss å knytte til oss yngre 
mennesker som medlemmer i Rotary, sier Guvernør Ine og utfordrer klubbene i D2260 til å ta fatt i 
dette fremover. 

De andre fokusområdene er: 

• Fredsbygging og konfliktforebygging 
• Sykdomsforebygging og behandling 
• Vann, sanitær og hygiene 
• Mors og barns helse 
• Grunnleggende utdanning og leseferdigheter 
• Samfunnsøkonomisk utvikling 

  



  

  

 

  

  

  

Mer om miljø fra Rotary International 

Det skjer mye interessant i Rotary. Vi har nå syv fokus-områder hvorav det syvende er miljø. Så hva 
gjør Rotary International når det gjelder miljøsaken? Karen Kendrick-Hands er Communications 
Director, Environment Sustainability Rotary Action Group (ESRAG) sier en del om dette. Les mer... 

  

  

  

Slik kan du støtte miljøet via Rotary 

The Rotary Foundation utvikler nå helt nye kriterier for økonomisk støtte til miljøtiltak rundt i 
verden. Det vil komme mer informasjon om dette i oktober og man forventer å kunne starte for 
fullt 1. Juli 2021.  Les mer... 

  

    
 

  

   

 

  

  

Distriktskonferanse 19. - 20. september! 

2020 er blitt et annerledes år med en pandemi som har satt bremser på hele samfunnet. I tråd 
med anbefalingene fra Regjeringen og FHI kan vi nå likevel arrangere våre Rotary-møter og ikke 
minst vår årlige Distriktskonferanse! 

  

https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fen%2F5-questions-about-environmental-projects-karen-kendrick-hands&i=2&d=qqeM_Yp8Q-KYqxe1auHD4g&e=flemming%40graversen.nu&a=FtDmOhkHTHqHnfGptlTrQg&s=9YB5d2JkJ2g
https://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fmsgfocus.rotary.org%2Fq%2F1f513MM1SiYvVZAPp2Yse4c%2Fwv&i=3&d=qqeM_Yp8Q-KYqxe1auHD4g&e=flemming%40graversen.nu&a=FtDmOhkHTHqHnfGptlTrQg&s=mwTCfm0CvZ4


I år blir denne konferansen avholdt på Quality Hotel Entry på Kolbotn i dagene 19 - 20 september 
(lørdag og søndag). De som vil kan sjekke inn på hotellet allerede fredag 18 september da vi 
arrangerer en «Get Together» samling med et enkelt måltid klokken 19:00. Dette vil være en fin 
anledning til å bli kjent og bygge gode og nyttige nettverk. Les mer… 

    
 

  

  

Tips til alle klubbsekretærer 

Distriktssekretær Hilde Thømte har en rekke gode tips å komme med til alle klubbsekretærer i 
distriktet:  

Vi har nå noen nye klubbsekretærer som skal begynne å oppdatere medlemsnett. For deg som vil 
forberede deg litt til din nye rolle - eller oppfriske rollens innhold - så kan det være inspirerende å 
lese litt og repetere litt om rollen og oppgavene. Les håndboken som er tilgjengelig på websiden til 
D2260 og som kan lastes ned her.  

Det vil sikkert dukke opp spørsmål knyttet til dette etter hvert som tar det i bruk. Sekretærer som 
har avsluttet sin periode er gode å spørre. Også klubbens CICO (ansvarlig for digitale løsninger) kan 
være gode å henvende seg til, men står man helt fast kan man gjerne ta kontakt med meg 
(hilde.tomte@online.no).  

Lykke til og ha et fint Rotary-år! 

  

    
 

  

  

 

  

  

  

My Rotary har fått nytt design 

Nytt Rotary-år medfører også endringer i systemene vi bruker for å administrere både klubbene og 
distriktene våre. My Rotary - der vi administrerer klubbene og aktivitetene våre - har nå får en 
skikkelig ansiktsløftning og et bedre bruker-grensesnitt. Les mer… 

  

  

  

Ny e-post-løsning for Rotary 

Gjennom mange år har vi benyttet et epostsystem i Rotary som har hatt sine store mangler. Som 
tidligere informert bl.a. på siste PETS har vi jobbet med å få på plass et nytt epostsystem for 
klubbene. 

I forbindelse med nytt Rotary-år bytter vi nå til Google G Suit som e-post system. 

Det har blitt sendt ut informasjon til alle klubbenes CICO'er og mange klubber er allerede oppe på 
det nye systemet. 

  

https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1_FKny0KA_6dm8tZDuvByO2jfhp-tyULp%2Fview%3Fusp%3Dsharing&i=4&d=qqeM_Yp8Q-KYqxe1auHD4g&e=flemming%40graversen.nu&a=FtDmOhkHTHqHnfGptlTrQg&s=2CAAkzsAV5s
mailto:hilde.thomte@online.no
https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fd2260.rotary.no%2Ffile-manager%2Ffile%2F2020-2021%2520Ine%2520Barlie%2FHandbok_D2260_2020-21.pdf%3Fcontext%3Dmosdoc&i=6&d=qqeM_Yp8Q-KYqxe1auHD4g&e=flemming%40graversen.nu&a=FtDmOhkHTHqHnfGptlTrQg&s=OoW_LNocKT4
mailto:hilde.tomte@online.no
https://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fmsgfocus.rotary.org%2Fq%2F1f513MM15ML6gkEPKyCeRDa%2Fwv&i=8&d=qqeM_Yp8Q-KYqxe1auHD4g&e=flemming%40graversen.nu&a=FtDmOhkHTHqHnfGptlTrQg&s=AfUWnbMtj8o


Når vi nå tar i bruk Google G Suit får klubbene ikke bare tilgang til epost, men også til alle andre 
Googles tjenester som digitalt møterom. 

På Rotary's supportsider  www.support.rotary.no  finner dere litt info om Google G Suit, ellers står 
distriktet til hjelp, men husk på at det er like nytt for oss . 

    
 

  

   

 

  

  

Nyttige linker 

• Møteplan for Distrikt 2260 

• Håndbok 2020-21 

  

  
   

 
 

https://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fwww.support.rotary.no%2F&i=9&d=qqeM_Yp8Q-KYqxe1auHD4g&e=flemming%40graversen.nu&a=FtDmOhkHTHqHnfGptlTrQg&s=TxW7vZQ3F9c
https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1-zdCRHzgpUUp4mnuXiodUiXHiOmZsXph%2Fview%3Fusp%3Dsharing&i=10&d=qqeM_Yp8Q-KYqxe1auHD4g&e=flemming%40graversen.nu&a=FtDmOhkHTHqHnfGptlTrQg&s=ZN9mQUdZprs
https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fd2260.rotary.no%2Ffile-manager%2Ffile%2F2020-2021%2520Ine%2520Barlie%2FHandbok_D2260_2020-21.pdf%3Fcontext%3Dmosdoc&i=11&d=qqeM_Yp8Q-KYqxe1auHD4g&e=flemming%40graversen.nu&a=FtDmOhkHTHqHnfGptlTrQg&s=OoW_LNocKT4

