Nyhetsbrev nr 4-2013 från

Projektet Yrkesmentorer inom Rotary
Ordföranden har ordet
Tidigare resultat har nu givit förutsättningar för fortsatt
projektarbete
Vid årets sista styrelsemöte inom Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening
den 8 december kunde vi redovisa ett beslut, som efter ansökan tagits av
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen i form av ett nytt finansiellt stöd
för vårt fortsatta arbete inom föreningens projekt: ”Yrkesmentorskap för
nyanlända”. Detta efter att vår redovisning av det tidigare treårsprojektet visat på
ett stort engagemang inom Rotary och framförallt ett mycket gott resultat som
inneburit en stor samhällsvinst och en snabbare arbetsintegration för nyanlända.
Arbetet har som sagt inte på något sätt stannat upp utan vi kan löpande notera
såväl registrering av mentorer som nya adepter. Nya mentorsrelationer skapas
hela tiden.
Med många registrerade mentorer i vår mentorsbank, har vi idag en fantastisk
möjlighet att vidareutveckla detta mentorsarbete, där vi kan visa på den resurs
det civila samhället utgör. Att vi inom Rotary har en stor kraft märks inte minst
av alla mentorer som gör ett fantastiskt arbete. Med ett engagemang och
samhällsnätverk har man visat på ett mycket professionellt förhållningssätt.
Fler och fler flyktingar söker sig till Sverige just nu, många från Syrien. Detta
innebär att det civila samhället kan komma att spela en viktig roll när det gäller
vägen till en positiv integration för dem, samtidigt med en stor ekonomisk
samhällsvinst. Projektets målgrupp, nyanlända akademiker/yrkesutbildade med
flyktingstatus, är en utmaning som kommer ställa krav på en ökad insats och
närvaro.
Vi har idag en stor yrkesmentorsbank, men vi önskar bli fler då det är viktigt att
vi når upp till den nivå som krävs för att möta de behov som finns. Vi i styrelsen
kommer gärna ut i klubbarna och berättar mer om detta arbete, nu när vi har
intressanta projektresultat att redovisa.
Vårt arbete här i Väst Sverige har skapat ett stort intresse i övriga delar i landet.
Flera Rotarykamrater runt om i landet har hört av sig med önskan om mer
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information om vårt arbete och samtidigt har vi fått inbjudningar där man önskar
att vi deltar vid arrangemang av olika slag. Detta är självklart mycket positivt
och ett bra betyg på allt det arbete som ligger bakom hos såväl projektledning
som våra aktiva mentorer. Hur detta arbete på sikt kan påverka Rotary på
riksnivå är svårt att säga, men det kanske skapar en grund/embryo till fler
initiativ och liknande projekt i vårt avlånga land. Vi följer med intresse denna
utveckling.
I Västsverige går vi nu som sagt in i en ny spännande projektperiod som löper
fram t o m 2015, Styrelsen har därför beslutat att ta fram en arbetsplan för såväl
föreningen som för ovannämnda projekt inkluderande budget och
verksamhetsmål. Vi har givetvis idag bra styrverktyg som reglerar detta, men vi
kände att det vore bra med ytterligare styrdokument då vi under den kommande
fasen har en mer begränsad finansiering än tidigare. Mer om allt detta arbete
kommer att redovisas vid kommande årsmöte.
Nytt inom föreningen är att styrelsen beslutat att instifta utmärkelsen ÅRETS
YRKESMENTOR, där vi kommer att utse tre personer som genom sitt
mentorskap under året slutfört ett mentorsuppdrag med ett mycket gott resultat.
Missa därför inte årsmötet som äger rum i Göteborg söndagen den 2 februari.
Kallelse till de klubbar som är röstberättigade medlemmar kommer att gå ut
enligt våra stadgar.
Med önskan till er alla om en riktigt God Jul & Gott Nytt År
Styrelsen
Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Dick Netterlid
Ordförande

Boka in YMIRIR:s årsmöte den 2 februari redan nu!
Plats: Västsvenska Handelskammaren, Mässans Gata 18, 7 tr
Preliminärt program med Start 10.00
- Redovisning av tidigare resultat av projektet yrkesmentorskap för nyanlända
- Årsmötesförhandlingar
- Utdelning av föreningen nyinstiftat pris ”Årets Yrkesmentor 2013”
- Avslutande lunch ca 12.00
- Våren är nära med ett besök på den pågående Internationella Båtmässan i
Göteborg
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Vi bjuder på lunch och entrébiljetter till båtmässan på Svenska Mässan för dem
som är intresserade.
OBS! Inbjudan avser max 4 personer/medlemsklubb. Vid tillkommande antal
personer/klubbar utgår en avgift om 200:-/pp
Anmälan om deltagande sker till nedan angivna kontakt

Kontaktuppgifter:
www.yrkesmentorer.se
info@yrkesmentorer.se

Ordförande: Dick Netterlid: 0705-912990

Styrelsen för Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening, YMIRIF
Från vänster Per Nilsson, Göteborg-Gamlestaden RK, Christer Goude, HalmstadTylösand RK, Jeanette Andreasson, Göteborg-Lindholmen RK, Per-Ola Attman,
Göteborg-Kronhuset RK, Lars Setterberg, Göteborg-Gamlestaden RK, Claes I
Helgesson, Majorna-Göteborg RK och ordförande Dick Netterlid, Vänersborg-Aurora
RK. På bilden saknas styrelseledamöterna Susanne Carlander Borås Viskan RK,
Kent Christensson Kungshamns RK och Ove Gustafsson Falköpings RK.
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