President 2020–2021: CHRISTINA REUMARK

Nu startar ett nytt rotaryår och inget är sig likt!
Våra trevliga onsdagsmöten är satta på ”vänt” och det är mailledes, via digitala länkar eller
utomhusmöten vi kommunicerar. Under resten av 2020 avråder distriktledningen från traditionella
klubbmöten.
Det kommer att bli en spännande utmaning att leda klubbens arbete under rådande omständigheter!
Men jag är säker på att alla medlemmar kommer att bidra på bästa sätt till att göra det nästan omöjliga
möjligt.
Klubben driver projekt såväl internationellt som lokalt i vårt närområde. Och det vill vi givetvis
fortsätta med i möjligaste mån. Läs mer under fliken Projekt på vår hemsida!
Min klassifikation är Organisational Development, vilket betyder att jag som yrkesverksam jobbat
som konsult med mottot ”Affärsutveckling genom människor”. Ett begrepp som sträcker sig från
kartläggningar av organisationers sätt att jobba och förbättringsåtgärder till coachning av medarbetare
på olika nivåer.
Jag kom in i Rotaryvärlden när jag 1996 valdes in som medlem i Göteborg-Backa RK (nu GöteborgÄlvstranden RK). Under åren i klubben har jag haft flera styrelseuppdrag och var klubbens president
2009–10. 2006–07 var jag Teamleader för Group Study Exchange, GSE, i ett utbyte med
Rumänien/Moldavien. Därefter följde flera år av engagemang för distrikt 2360:s utbyten med länder
runt om i världen.
Rotary är fantastiskt när det kommer till att öka förståelsen för och vänskapen med andra kulturer.
Under åren 2010–13 var jag AG för ett tiotal klubbar i Göteborgsområdet.
2017 flyttade jag och min make till Kullahalvön och det föll sig naturligt att söka upp en rotaryklubb i
trakten och valet föll på Höganäs-klubben! Vår klubb har en mycket god anda och välkomnar alla
gäster på bästa sätt.
Vi ska under året fortsätta värna om gemenskapen i klubben och hitta nya vägar för umgänge och
trivselskapande - allt i syfte att leva upp till Rotarys ideal och mottot för året, nämligen

Välkommen till Höganäs RK och vår trevliga klubb!
Christina Reumark

