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Distrikt 2250 arrangerte sin distrikts-
konferanse i Bergen, og vi representerte
de norske distrikter der borte.  Verdens-
presidenten var også representert,
denne gang med ingen ringere enn
neste års leder av Rotary International, Richard King og hans kone
Cherie.Det er alltid interessant å få impulser og utveksle tanker med de
som leder organisasjonen, og vår neste verdenspresident ga noen helt
klare linjer om hvor ledelsen ønsker vi skal gå.
Årets valgspråk ba oss sette fokus på bevisstgjøring og handling,  neste
år forklares det hvorfor:  fordi menneskeheten er vårt ansvar. Vi skal bry
oss om hverandre, og søke å omsette våre høye etiske normer til hand-
ling. Det hjelper så lite å ha idealer og teorier hvis det ikke kommer noe
mer ut av det.
Og det er ingen tvil om hva RI ønsker at vi skal gjøre: Få flere medlemmer
slik at det blir enda flere som kan gjøre godt i verden. Rotarys medlem-
mer har ofte innflytelse i samfunnet, derfor er det så viktig at det blir
handling – action – av vårt medlemskap. Richard King framførte sitt bud-
skap som han pleier, med humør og med flere sanger. Kanskje skal vi
forsøke å få mer av både sang og humør inn i klubbene våre?
Vi snakket en god del sammen, og jeg tok bl.a. opp dette med rotary-
tettheten i Norge sammenlignet med andre land. Bør vi likevel få flere
medlemmer og flere klubber?
Han sa at uansett hvor mange rotarianere det er, så finnes det alltid en
håndfull som vi burde hatt med. men de er ikke med fordi ingen har spurt
dem… og ingen har fortalt om Rotary og hva organisasjonen står for. Blir
det en eksklusiv hemmelighet som vi holder for oss selv?
Visst skal Rotary være eksklusivt. Gjennom sin kvalitet, sine etterlevde
etiske normer og sine handlinger skal organisasjonen være verdt å trakte
etter og den skal være et eksempel for andre.
Det blir spennende å se om medlemstallet øker neste år. Richard King
ønsket oss lykke til.
Det er sunt med inntrykk utenfra. Jeg håper at alle som har mulighet
oppsøker andre klubber når dere er på sommerferie. Se hvordan de gjør
ting andre steder, finn ut av hvordan de driver sitt prosjektarbeide og
hvordan klubbene får inn penger til arbeidet. Vi har så mye å hente, og
jeg mener også at vi har mye å lære bort. Kunnskapsutveksling er viktig.
Amerikanske rotaryvenner har vært rundt i Norge i vår, og de sier at vi
har det hyggelig på møtene, men vi ler så lite! Enjoy Rotary, la det gå
humør i prosjektarbeide og det vanlige klubbarbeidet, anbefalte de.
Kanskje ord til ettertanke for oss?
Uansett – gled dere over sommeren, besøk andre klubber, og ta ide-
ene med til nytt arbeidsår i egen klubb.

Hilsen Edrund

Inntrykk
utenfra

Guvernør
nominert
for 2003-04.
Brigader Finn Otterstad fra
Stavern RK er nominert som
guvernør for rotaryåret 2003-
2004.
Alle klubbene er blitt skriftlig in-
formert, og formell nominasjon
skjer på distriktskonferansen i
Skien i september.

 Lynraskt!!
De siste dagene av mars sendte
vi søknad om et matching grant
på Filippinene.
Svarbrev fra RI med godkjen-
nelse av prosjektet var datert
10.mai!!
Det gir en behandlingstid på ca
5 uker, og må vel være borti-
mot rekord.
Vi begynner å få erfaring på
dette med matching grants, og
vi vet litt om hva som skal gjø-
res og hvor de vanlige fallgru-
bene ligger.
Klubbene viser også økende in-
teresse for slike prosjekter, og
hvis vi greier å få innbetaling-
ene til å øke i takt med interes-
sen, vil vi også ha noen penger
å drive slikt arbeide for.
Det blir spennende å se hvor
fort vi får svar på de andre søk-
nadene som ble sendt.



CoL – eller Lovrådet:
ROTARY INTERNATIONALS “PARLAMENT”
Stort engasjement blant rotaryanere over hele verden – og ikke minst ønske om
modernisering av organisasjonen – førte til et meget stort antall innsendte for-
slag fra klubber, nær 1450 tilsammen. En rekke av disse forslagene var naturlig
nok svært like hverandre og enkelte var mangelfulle. RI’s administrasjon og ikke
minst Lovrådskomitéen hadde i forkant redusert antall forslag fremlagt for be-
handling til 625 ved å slå sammen forslag med samme prinsipielle innhold. En
del av forslagene var resolusjoner, som innebærer at lovrådet ba RI’s styre om å
utrede sakene nærmere. PDG Torstein Bryn møtte i Lovrådet fra D 2290 - og har
bl.a. med seg matnyttig  informasjon til klubbene om vedtak som ble gjort:

Friuker
Antall friuker tillatt pr. år fordobles fra to til fire, dog maks. tre på rad.

Permisjoner
Klubbstyrene får øket adgang til å innvilge permisjon ved grunner som
ekstraordinær arbeidssituasjon, sykdom, samt andre viktige sosiale for-
hold. Det vesentlige her er at medlemmer som innvilges permisjon ikke vil
telle med ved utregning av klubbens fremmøtestatistikk.

Deltakelse i møter
Deltakelse i komitémøter, klubbstyremøter og arrangementer hvor sam-
funnsnyttige prosjekter behandles teller som fremmøte uansett hvilken
ukedag slike møter/arrangementer finner sted. (Det samfunnsnyttige pro-
sjekt må være vedtatt av klubbens styre)

Aktive og æresmedlemmer
Antall typer medlemskap reduseres til to: Aktiv og æresmedlem. Tids-
begrensning på ett år for æresmedlem bortfaller men kan fastsettes av
klubben hvis ønskes.

Samme klassifikasjon
Klubben kan ha inntil fem medlemmer med samme klassifikasjon.

Klubb-fusjoner
Det blir nå anledning til å fusjonere to klubber der det er hensiktsmes-
sig for å opprettholde en tilfredsstillende klubbstørrelse.

Frammøte
Forslag om reduksjon av minimum fremmøte fra 60 % til 50 % ble
IKKE vedtatt, men antall stemmer FOR dette forslag var såpass stort at
jeg regner med gode muligheter for en slik endring om tre år.

Distriktsgrenser
Forslag om at RI’s styre kunne endre distriktsgrenser, samt forlag om
fast settelse av nedre medlemstall i distriktene (forslag på min. 1200,
1500, 1800) ble alle nedstemt.

Konklusjon
Rotary ER blitt modernisert, men ennå gjenstår en god del. Et viktig sig-
nal er at mange moderniseringsforslag som falt fikk relativt mange stem-
mer. Erfaring fra tidligere indikerer at slike forslag kan gå gjennom ved
neste korsvei. Aktivt engasjement fra klubber og distrikter i perioden frem
til neste lovråd er derfor viktig.

Årets lovrådsforsamling i
Chicago – avholdt fra 20.
til 27. april – behandlet
flere forslag til endring av
vårt regelverk og flere
resolusjonsforslag enn de
fire foregående lovråd til-
sammen.

Dette førte til høyt tempo
under saksbehandlingen.
Vi seks norske var derfor
glade for at vi hadde brukt
tid på i alt to samlinger i
Norge på forhånd for å for-
berede oss, sier «vår
mann» i Lovrådet, PDG
Torstein Bryn.

Styrene får
større
fullmakter
Mange vil mene moderni-
seringen ikke går fort nok,
men årets vedtak var på
mange måter et stort
skritt i riktig retning. Flere
vedtatte forslag overfører
større rettigheter til klub-
benes styrer og til klubb-
presidenten.
Rotaryanerne gis også
større rett og mulighet til
innsyn i RI-styrets beslut-
ninger og ikke minst RI’s
regnskaper.

Rekord-
mange
forslag



Tønsberg RK
er en av de eldste og største klubbene i distriktet, og i juni kan klub-
ben feire sitt 70.års jubileum.
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Klubb               Medl April Gj.sn.
Arendal 52      49,0   52,1
Borre 28 65,0 69,6
Brevik 53 56,8 54,5
Bø 34 40,0 57,1
Farsund 55 58,7 63,0
Flekkefjord 63 64,7 64,2
Færder 37 56,1 61,5
Gimsøy 44 53,0 50,8
Grenland 27 41,0 46,7
Grimstad 59 66,0 57,8
Grøm 42 48,1 56,1
Holmestrand 53 62,7 67,4
Horten 48      44,2 60,5
Jarlsberg 55 75,4 62,1
Kongsgaard 59 44,1 55,2
Kragerø 38 53,9
Kristiansand 75 50,0 55,0
Kristiansand V. 43 56,5 61,4
Kristiansand Øst 42 52,0 48,5
Kvinesdal 17 63,0 69,4
Langesund 40 60,0 49,5
Larvik 60 67,4 62,9
Larvik Øst 36 49,0 51,4
Lillesand 38 71,5 64,1

Vårslapt frammøte??

Klubb               Medl April Gj.sn.
Lyngdal 33 53,0 52,3
Lågendalen 22 75,8 67,0
Mandal 74 74,0 64,9
Nedenes 48 63,4
Notodden 58 49,4
Nøtterøy 69 72,3 73,0
Porsgrunn 69 51,4 52,7
Risør 51 63,6 60,6
Rjukan 13 46,2 38,0
Sande 40 60,0 68,2
Sandefjord 69 51,4 51,2
Sandefjord Øst 59 57,2 62,5
Sem 60 65,9 60,5
Skien 63 56,7 64,9
Skien Vest 38 52,1 48,9
Stavern 38 58,0 57,9
Stokke 57 73,5 74,0
Svelvik 42 69,3 70,1
Tvedestrand 34 67,0 68,8
Tønsberg 78 58,9 60,6
Ulefoss 37 59,7
Vennesla 30 51,2 58,5

Veiet gj.sn. 58,8 59,3

Har «vårslappheten» fått sin egen rotaryversjon?  I alle fall har sekretær Tor
Suhrke ikke registrert så svakt frammøte i distriktet siden august!  Vel kan vi
skylde på påsken som ødela en del på frammøtestatistikken for en del klub-
ber, men det er nok også fare for at den beste møtesesongen er unnagjort.

Desto hyggeligere er det å  kunne konstatere at Stokke, Nøtterøy og Svelvik
fortsatt har frammøte som gir dem gjennomsnittlig frammøte på over 70 %
iår.  Morsomt er det også å kunne konstatere at vår nyeste klubb, Lågen-
dalen, har fått en meget god grunnstamme for et aktivt rotaryliv.  I april hadde
klubben faktisk distriktets beste frammøte!

For resten av oss ligger nå mulighetene for en plass på «frammøte-pallen» i
neste rotaryår.  Men vi kan jo «varme opp» litt for å komme i god frammøte-
form de to månedene som er igjen av «Edrunds år».

Lillesand RK
har økt sin kvinneandel med 100 %. Klubben har samtidig nådd sin
målsetting om 5 nye medlemmer i år. Meget bra!! Klubben har hatt
et aktivt år, og det virker både tiltrekkende og interessant for nye
medlemmer, vil vi tro.



Blir måneds-
brevet lest?

net en
og er
siden

doms-

Fadder i Sandefjord med
matching grant i Szczecin
Sandefjord Rotary Klubb og Sandefjord Øst Rotary Klubb er sammen
med Ystad Rotary Klubb fadderklubber for Szczecin Rotary Club. 10
år etter stiftelsen starter et nytt kapittel i samarbeidet: Nå drar de i
gang matching grant-prosjekt i den polske byen.

Benket til hyggelig middag:  fra venstre Incomming resident  Ryszard
Leszczynski, president Sandefjord RK Tor Fevang, president Szczecin
Rotary Club Ryszard Kotlinski, Ingrid Borud og Roman Rogozinski.

Som ledd  i feiringen av klubbens 10 års jubileum besøkte fire rotaryanere fra
Sandefjord og deres ledsagere Szczecin Rotary Club i mai.  I Szczecin ble
gruppen møtt på jernbanestasjonen av en hel delegasjon rotaryanere.  De
norske gjestene ble tatt godt vare på, og under oppholdet fikk de både
oppleve byens store og moderne bibliotek som bl.a. betjener Szczecins 11
universiteter og høyskoler, og de besøkte en nyrestaurert borg i byens gamle
sentrum. Borgen huser et museum med minner fra Hansa-by Szczecins
storhetstid.
På kvelden møtte sandefjorddelegasjonen hele Rotary-klubben til møte og
deilig middag.  Under middagen ble Szczecin Rotary Club invitert til å komme
med forslag til et matching grant  prosjekt med tanke på realisering over to
år. Klubben har nettopp gjennomført et stort matching grant prosjekt til ca
80.000 USD med hjelp fra klubber i Frankrike.  -Nå responderte klubben
positivt på vårt forslag, forteller Tor Fevang.
Den polske klubben er selvfølgelig invitert til gjenvisitt i Sandefjord, og plan-
legger et besøk i september 2002.  Besøket i Szczecin var en svært hygge-
lig opplevelse for sandefjordsdelegasjonen, og det frister til gjentakelse, sier
vestfold-rotaryanerne  Lorents Gran, Færder RK (tidligere Sandefjord RK)
og Ingrid Borud, Jan Eddy Andersen og Tor Fevang fra Sandefjord RK.

Dette året har vi brukt halvpar-
ten så mye penger på
månedsbrevet som i tidligere
år. Årsaken er at vi har tatt i
bruk Inter-nett.  Det har spart
oss for både trykkerikostnader
og store distribusjons-
kostnader.  Bare tre måneds-
brev blir trykt - og neste num-
mer blir en trykt utgave. Re-
sten har vært sendt som ved-
legg i e-post til alle klubber,
og de har også vært lagt ut
på distriktets hjemmeside.
Klubbene er bedt om å distri-
buere brevet til de medlem-
mene som ikke får det elek-
tronisk.
Guvernøren undrer seg like-
vel om de trykte måneds-
brevene blir lest mer enn de
andre.
Har DU sendt inn stoff til
månedsbrevet i år? Hvis du
ønsker å meddele dine
medrotaryanere noe, har du
en uke igjen før stoffet må
være levert til redaktøren.

Guvernøren har vært på
distriktskonferanse i Litauen.
Inntrykkene er både sterke og
mange etter rundturen i lan-
det.  Edrund besøkte bl.a.
steder som har fått støtte
gjennom Rotary, og mange
steder som bør bli rotary-
prosjekter. I hennes siste
månedsbrev vil hun dele en
del av inntrykkene fra turen
og landet med rotaryanerne i
Distrikt 2290. Reportasje i
månedsbrevet for juni.

Sterke
inntrykk

Under sin takk-for-ma-
ten-tale påpekte Arvid
Borud (stående) at
Szczecin Rotary Club
ikke har noen kvinne-
lige medlemmer.  Han
fortalte at Sandefjord
RK har gode erfaringer
med medlemmer av
begge kjønn,  og
invitertet vertsklubben
til å gjøre likedan.


