Nyhetsbrev mars 2015 från

Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening
Ordföranden har ordet
”Ett spännande möte”
Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett
fortsatt professionellt projektåtagande. Efter vårt senaste nyhetsbrev och vårt
välbesökta årsmöte
den 31 januari har
det hänt otroligt
mycket inom föreningen. Inom projektet som pågår i
Västsverige
med
målgruppen nyanlända
flyktingar
med
en
högre
utbildning kan vi
redovisa ett stort
antal tecknade mentorsöverenskommelser. Från dessa överenskommelser kan vi redan nu börja se ett arbetsresultat i form
av att praktik och arbete som rycker allt närmare med vår mentors hjälp. Det känns
just nu extra bra att vi börjar stärka upp samarbetet, informationen mellan oss,
Arbetsförmedlingen och andra myndigheter inom ramen för våra projektområden.
Detta anser styrelsen som en mycket viktig del av vårt arbete då vi står inför
utmaningar där behovet av att förkorta tiden från uppehållstillstånd till att komma i
praktik och arbete. Detta upplever vi särskilt inom legitimationsyrkena, där det kan
ta flera år att komma igång i sitt yrke.
Genom vårt projektarbete har vi tidigare berättat om, och också upplevt, ett ökat
intresse för vårt arbetssätt genom att vi fått ett starkt mentorsengagemang ute i våra
Rotaryklubbar, vilket ger fler en möjlighet att komma i kontakt med svenskt
arbetsliv och samhälle. Den 9 februari genomförde bl. a. länsstyrelsen i
Östergötlands län tillsammans med Rotarys Yrkesmentorer en projektkick-off
inom distrikt 2310, där Norrköping och Linköping kommer att utgöra en
projektgrund för samma målgrupp som i Västsverige. Ett mycket välbesökt möte
där vi inbjöds till slottet för projektinformation och mingel. Årsmötet valde under
januari också in en representant från Östergötland i vår styrelse, detta innebär ett
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utökat och erfarenhetsmässigt spännande utbyte mellan de olika involverade
distrikten/projekten. Idag så är fyra olika distrikt helt eller delvis engagerade
formellt i vårt arbete. Vi visar återigen att vi står starka som en intressant partner i
det civila samhället.
Föreningen kommer under mars
månad att sjösätta en ny hemsida, där
vi hoppas skapa en tydligare
gränsdragning mellan föreningens
arbete och de pågående projekten i
Sverige. Denna nya hemsida innebär
också en tydligare fördelning mellan
projekten och underlättar därmed
möjligheter att anmäla sig såväl som
mentor som adept i vår databas.
Fler projekt inom föreningen är just
nu under uppsegling. Man har visat
intresse från bl. a. Uppsala, Gävleborgs och Skåne län. Hur dessa projektinitiativ kommer att falla ut får vi
återkomma till lite senare. När det gäller nya medlemmar så kan vi notera att
ansökan om medlemskap i föreningen ökar i snabb takt med klubbar från såväl
Östergötland som Västsverige och Halland. Vilka klubbar som är medlemmar i
föreningen kommer vi att lista på vår nya hemsida.
Jag vill gärna slå ett extra slag för Väst Sveriges kommande vårkonferens 25 april
under tema ”Ett spännande möte” där vi utlovar ett intressant och kunskapsberikande innehåll. Denna konferens kommer att äga rum i Göteborg. Det går bra
att anmäla sig så snart vår nya hemsida är sjösatt denna månad. Mer detaljerat
programblad kommer att sändas ut i början av april månad.
Avslutar med att tacka alla därute som gör ett fantastiskt arbete, jag tänker på alla
våra rotarymentorer som genom sitt engagemang bidrar till allas vår välfärd. Ett
stort tack också till Göteborg Majornas RK som sponsrade med maten vid
Göteborgsnodens mentorsträff i februari.
Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Dick Netterlid
Ordförande
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Idag kända, kommande aktiviteter
17 mars: Göteborgsnoden inbjuder till matchningsmöte mentorer/adepter på
Lindholmen Science Center. Anmälan till yrkesmentorer@telia.com
25 mars: Landshövding Peter Egardt i Uppsala län inbjuder till projektinformation
på slottet (distrikt 2350)
30 mars: Styrelsemöte på Handelskammaren i Göteborg
11 april: Medverkan vid Distriktskonferensen i Falköping distrikt 2380
18 april: Arbetsmöte nodansvariga i Uddevalla
24 april: Projektinformation i norra Halland och möte med AF distrikt 2400
25 april: ”Ett spännande möte”, vårkonferens i Göteborg
19 maj: Vi medverkar med föredrag på arrangemanget ”Framtidsveckan” i
Stockholm

Årets yrkesmentorer

Årets Yrkesmentorer 2014, uppmärksammades under årsmötet i Göteborg den
31 januari. På bilden från vänster: ordförande Dick Netterlid, pristagare PerOlof Carlenäs Varberg Bocksten RK, pristagare Maritha Ackerman Vänersborg Aurora RK, Lars-Magnus Olavsson DG 2360, och pristagare Erik Sjöberg
Göteborg Kronhuset RK.
Längst till höger står styrelseledamoten Per Nilsson Göteborg-Gamlestaden
RK, som avtackades för ett mycket förtjänstfullt styrelsearbete i föreningen.
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Mentorsträff i Göteborg den 17 februari 2015
På
Lindholmen
Science Center i
Göteborg samlades
ett 25-tal mentorer,
främst från Göteborgsnoden, men vi
hade också glädjen
att välkomna mentorer från Fyrbodalsnoden, våra nya
medlemmar i Östergötland samt Skåne. Målet med mötet var att diskutera dels
vilka ämnen man skall ta upp vid mentorsträffarna dels vad man kan (skall)
hjälpa deltagaren med, dels hur man skall agera i olika situationer, t ex när
relationen upphör av något skäl eller om deltagarens kompetens inte stämmer med
vad som uppgivits samt, slutligen, utbyta erfarenheter från genomförda
mentorsuppdrag. Träffen avslutades med en gemensam måltid, där diskussionerna
fortsatte i mindre grupper.

Rapport från Sjuhäradsnoden
I Sjuhärad är vi nu två personer som tar på oss den viktiga uppgiften att vara NODansvariga i Sjuhärad, Kamran Rousta, lärare och doktorand på Högskolan Borås
och Lotta Johansson verksamhetsansvarig Navet science center i Borås.
Årets tre första månader har inneburit många möten med olika organisationer. Vi
besöker Rotaryklubbar där vi haft en kort lektion om Rotary och vi påminner om
Paul Harris grundidé att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället ska delge
varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en
bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra. Efter den
inledningen tycker alla att projektet Yrkesmentorer är en självklar förening att vara
med i och många är nyfikna på vad det innebär att varar mentor. Vi har idag 20
mentorer i Sjuhärad.
Vi har också inlett arbetet att söka efter adepter och kontakter med SFIutbildningar och Arbetsförmedlingen är etablerade. Under mars besöker vi SFIklasser och berättar om möjligheten att få en mentor. I början av maj ska vi ha vår
första mentor- och adeptträff och vi har satt upp målet att i september ha 20
mentor/adept-par.
Kamran Rousta och Lotta Johansson Borås
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Rapport från Fyrbodalsnoden
En mentor/adeptträff i Kungshamn/Smögen arrangerades den
23 februari av Fyrbodalsnoden
med nodansvarige Kent Christensson i spetsen. Det var ett
samkväm mellan Rotarianer och
nyanlända från Syrien, där det
bjöds på god syriansk mat och
ett intressant föredrag om
Syrien. Fyrbodalsnoden hade också ordnat med en guidad tur i Hunnebostrand,
Kungshamn och Smögen innan hemfärd ägde rum till Trollhättan/Vänersborg.

Vad händer i Östergötland?
En rapport från nodansvarige i Östergötland, Gunnar Dahlbäck:
 Projektets Kick-Off på Linköpings
slott den 9 februari blev en succé
med ca 50 deltagare från Rotaryklubbar i Linköping och Norrköping samt representanter från
arbetsförmedlingarna
i
båda
städerna. Deltagarna fick en
presentation av hur projektet skall
arbeta med att etablera mentoradept överenskommelser med start
vecka 11. Målet är 5 överenskommelser per klubb. Landshövdingen bjöd in de klubbar som
når detta mål under året till en
middag på slottet.

Mingelbild från Kickoffen med Rotary i
Norrköping och Linköping i Östergötland.
På bilden syns bl a Landshövding Elisabeth
Nilsson

 Flera klubbar i distriktet är nu medlemmar i den nationella ”Yrkesmentorer i
Rotary Ideell Förening, YIRIF”.
 Projektet i Östergötland leds av en styrgrupp bestående av 3 personer.
 Varje klubb (4 i Norrköping och 7 i Linköping) har utsett en projektledare som
håller samman klubbens mentorer.
 I varje stad finns en matchningsgrupp, som hanterar anmälningarna från AF.
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 Den 3 mars genomfördes en
mentorsträff i Linköping. C:a
35 deltagare hade hörsammat
inbjudan: projektledning,
mentorer samt representanter
från länsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen.
Först fick vi en mycket
konkret genomgång av hur vi
skall komma igång, bl.a. med information om hur arbetet bedrivs i Västra
Sverige samt en beskrivning av alla steg som krävs av icke EU
medborgare för att få läkarlegitimation. Arbetsförmedlingen i
Linköping och Norrköping kvitterade att de nu kan börja finna
adepter så att våra matchningsgrupper kan starta med att få
ihop de första paren.)
 Styrgruppen håller kontakt med Kalmar, som ingår i
distrikt 2410, för att stödja dessa klubbar med att komma
igång och utbyta erfarenheter.
 Ett möte är inplanerat med ordförande för
regionutvecklingsnämnden vid Region Östergötland
Ulf Nässén eldar mentorerna.

Noder
Liksom tidigare sker arbetet via s k noder inom regionen, med resp högskola
som ”nav”. De nodansvariga är:
Göteborg: Goran Rajkovic: goran.rajkovic@gbgnfc.se
Sjuhärad: Lotta Johansson: lotta.johansson@navet.com
Skaraborg: Ove Gustafsson: ove.i.gustafsson@telia.com
Fyrbodal: Kent Christensson: kent.christensson@gmail.com
Halland: Christer Goude: christer.goude@tele2.se
Östergötland: Gunnar Dahlbäck: gunnar.o.dahlback@gmail.com
Uppdraget för de nodansvariga är att dels utgöra en kontaktyta mot både adepter
och mentorer inom sina resp områden dels svara för matchning av adept/mentor
för etablering av mentorspar. De skall också svara för uppföljning av hur resp
mentorsprojekt avlöper.
Det är alltså till din resp nodansvarig du skall vända dig om du har några frågor
eller behöver stöd av något slag.
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Kontaktuppgifter:
För mer information om projektet skicka en e-mail till:
- info@yrkesmentorer.se
- nodansvariga enligt ovan
- alternativt till ordförande Dick Netterlid:
dick.netterlid@projektsamordning.com

Redaktör för nyhetsbrevet
är Claes I Helgesson, Majorna-Göteborg RK och styrelseledamot
i Yrkesmentorer inom Rotary, c.helgesson@telia.com,
tel: 031-775 38 31.
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