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18 medlemmer pluss æresmedlem Karin til stede 
Guvernør Gaute og kone Tordis var gjester og møtets hovedpersoner 
 
Kari Killi jubilerer om to dager. Gratulasjoner 
 
 

Guvernørbesøket 
 

     
 
Gaute om seg selv 

 66 år 
 Har vært i Rotary i 33 år 
 Har tidligere vært AG i 5 år 
 Utdannet lærer og har jobbet som lærer i 16 år 
 Deretter Rektor 
 Bygde deretter opp et utdanningstilbud til unge Afghanere. Dette har vært svært 

vellykket og uteksaminert elever med meget gode resultater 
 Gift med Tordis (som er avbildet ovenfor) i 41 år. Tordis har vært ungdomsskolelærer 

 
 
 
Be the inspiration: «bahamasbølge og sol». Det er mulig å gjøre noe bare 
en går inn for det, og det går an å få verden til å gå framover. Sol og 
bølge. Havet knytter mennesker sammen.  
 
https://www.rotary6440.org/Stories/be-the-inspiration 
 



 
Visjon for RI og TRF:  
Together , we see a world where people unite and take action to create lasting change – 
across the globe , in our communities, and in ourselves 
 
Rotary er en mangfoldig oranisasjon. Gaute kunne ha valgt å snakke om: 

Yrke/nettverk 
Etikk¨humanitær 
Sosial 
Fred 
Ungdomsutveksling 
Etc.  

men velger i stedet å fokusere resten av sitt foredrag omkring Rotarys storhet. Er vi i stand til 
å se dette? Vi er med i en organisasjon som betyr veldig mye i vår hele verden. Rotary er 
internasjonalt anerkjent og vi skal være stolte av å være medlemmer. 
 
Guvenørens ambisjon er bidra til å bygge et inkluderende klubbmiljø 

 Det er klubbene som er grunnlaget for hele Rotary 
 Velfungerende og levedyktige klubber er en forutsetning for å lykkes 
 Klubber som er gode på inkludering av egne medlemmer og nye medlemmer er 

ambisjonen 
o Holde på interessen slik at medlemmer ikke slutter – dette er det klubkulturen 

som må ta tak i 
o Populært sagt: reguler tilførselen og tett igjen sluket 

 Alle 44 klubbene i distrikt 2290 skal utvikle klubbkulturen 
o Vi skal by på oss sjøl / invitere / inkludere nye medlemmer 
o De må oppleve varmen 

 Klubbkultur. Mål: skape ett klubbmiljø der medlemmene føler at de mister noe 
dersom de ikke klarer å møte 

 
Forutsetninger for å få til gode klubber 

 Alle blir sett, ingen subkulturer. Vi har alle et basisbehov for å bli sett 
 Varme, vennskap, humor. Gjøre ting sammen med andre 
 Gode programmer 
 Tid til å snakke sammen!!!!!  
 Rotarystoff på møtene for å øke kunnskapen blant medlemmene 
 Utvidet horisont gjennom allsidige foredrag 

 
Vi må være oppmerksomme på at nye medlemmer vil endre klubben på godt og vondt, men 
også revitalisere den !! 
 
Kari K: savner yrkeskommiteen. Lære om forskjellig yrker,  
Tor Alrik: «what’s in it for me» har blitt mer fremtredende 
 
Vår utfordring: «Be the inspiration». Guvernøren ønsker tilbakemelding om de to 
tingene vi prioriterer høyest for å oppnå dette. 
 
 
Referent: Helge 


