
IKKE GLEM ANNUAL GIVING OG POLIOPLUS!

Tiden går utrolig
fort. Vinterferien står
for døren for mange.
Samtidig vet vi at det
ikke er lenge til det
begynner å lukte vår
her sør. Men kampen
om plass på den
enkeltes
møtekalender pågår
hele tiden. Derfor
gjelder det å være
oppmerksom på blant
annet følgende:
-Distriktssamlingen
2003 finner sted på
to steder. I Larvik lørdag 8. mars og i
Tvedestrand lørdag 22. mars. Det vil være
naturlig at den enkelte velger det sted som
ligger nærmest der hvor man bor, men for
noen kan det også være aktuelt å velge det
sted som passer best i tid.
Distriktssamlingene gjelder alle
innkommende presidenter, visepresidenter,
sekretærer, kasserere, lederne for
yrkestjenesten, samfunnstjenesten,
internasjonal tjeneste, IT-ansvarlig og nye
klubbmedlemmer.
Alle som har vært med på
distriktssamlinger vet at det er mye nyttig
lærdom å hente, at man finner nye
rotaryvenner og har det hyggelig noen
dager.
-President Training Center eller PETS som

det heter til daglig er obligatorisk for alle
innkommende presidenter. I 2003 skal
første PETS-samling avvikles i Larvik
fredag 7. mars, dagen før
Distriktssamlingen. Neste PETS-samling
skjer i Tvedestrand 21. mars, dagen før den
andre Distriktssamling.
-Det opptar meg sterkt at alle klubbene er
oppmerksomme på at innbetalingen til
Rotary Foundation, Annual Giving, skal
være gjort innen 1. mai i år. De siste fire
årene har Distriktssamlingen vedtatt at alle
klubber i distrikt 2290 skal betale inn 17
dollar pr. medlem. Hvis ikke innbetalingen
finner sted innen 1. mai, får vårt distrikt
ikke godskrevet bidraget i vårt rotaryår
2002-2003.
En slik situasjon ville bli meget uheldig for

Et glimt fra den store samlingen av presidenter på Tyholmen Hotel i Arendal 10. og
11. januar. Det var stort fremmøte og en rekke aktuelle saker ble tatt opp. Mer om
Presidentsamlingen og Distriktsrådsmøtet på side 2 og 3.
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oss. På Presidentsamlingen 10. og 11.
januar ble det konstatert at bare fem
klubber så langt har gjort sin innbetaling.
Presidentene på samlingen lovet at de ville
ta opp med kasserene at innbetalingen
haster. Det vil også spare distriktsledelsen
for mye ekstraarbeide hvis bidraget til RF-
Annual Giving går sin gang uten purringer.
Jeg henviser ellers til de to siste sidene i
Guvernørens Håndbok som alle klubbene
har fått. Der står det som er verd å vite om
Annual Giving.
-Og så noe hyggelig og spennende, nemlig
Rotary International Convention som skal
finne sted i Brisbane i Australia 1.-4. juni i
år. Vi som er så heldige å tilhøre et
internasjonalt fellesskap som binder oss til

idealer om verdensfred og tjeneste for
andre, har også muligheten til å få del i en
opplevelse som det knapt finnes maken til
hva angår størrelse og mangfold. Jeg vil
anbefale alle som ikke har deltatt på RI
Convention før, men som måtte ha tid og
anledning til å ta den lange turen, å benytte
anledningen i år. Planene er klare og tiden
for å bestille billett nærmer seg. I tillegg til
plenumssesjonene blir det flere workshops
og ellers garantert mye moro med
spennende overraskelser. Australierne er et
åpent og gjestfritt folkeferd, som kommer
til å gjøre sitt ytterste for at årets stor-
samling skal overgå det meste.

Jan M. Wesenberg

SEKS ASSISTERENDE GUVERNØRER

På Distriktsrådsmøte i forkant av
Presidentsamlingen i Arendal 10.
januar la guvernør Jan M.
Wesenberg frem et
regnskapssammendrag for første
halvår. Det viste at kostnadene
ligger godt an i forhold til
budsjettet for året 2002-2003.
Samtlige klubber hadde innbetalt
kontingenten på kr.400 pr.
medlem. I forbindelse med
regnskapet oppfordret
Distriktsrådet klubbene til å sørge
for at de 17 dollar pr. medlem som
skal innbetales til RF Annual
Giving blir betalt snarest mulig,
og at det samme blir gjort for å
oppfylle vedtaket om at det skal gis 500 kr.
pr. medlem til PolioPlus.
Finn Otterstad som tiltrer som guvernør i
vårt distrikt 1. juli fortalte om sin
organisering av assisterende guvernører og
de økonomiske konsekvenser ved
ordningen som må være på plass i
budsjettet for 2003-2004. Forsøket med
assisterende guvernører ble vedtatt i mars i
fjor. Otterstads opplegg for kommende

Rotary-år skal godkjennes på
distriktsmøtene i mars. Distriktsrådet ble
enig om hvilke arbeidsoppgaver de seks
assisterende guvernørene skal ha.
Distriktsrådet diskuterte ellers
medlemsutviklingen og problemene med å
få til et GSE-team til Litauen i år. DGE
Finn Otterstad opplyste at han vil ta opp
problemet på Guvernørskolen i Anaheim
nå i vinter.

Det ble nedsatt flere grupper på Presidentsamlingen i Arendal 10. og
11. januar. Gruppene ble oppfordret til selv velge emner for diskusjon
og samtale rundt bordet, men gjerne med vekt på å utveksle erfaringer
som er gjort så langt i Rotary-året i de enkelte klubbene.
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OM Å VÆRE UNG I ROTARY

Presidentsamlingen 10. og 11. januar i
år fant sted i Arendal og ble åpnet av
guvernør Jan M. Wesenberg som
innledet med å takke presidentene for
den varme mottakelse han var blitt
møtt med på sin lange runde til alle
klubbene. Wesenberg understreket
ellers en viktig målsetning med
Presidentsamlingen, nemlig å skape
vennskap og kunnskap.
Blant de mange innslag på samlingen
var et lite kåseri av Norges yngste
president, den 31 år gamle Frode
Kirkedam, Larvik Øst Rotary Klubb.
Han har vært rotaryaner i seks år og
fortalte en lydhør forsamling hvordan
det var å være ung i Rotary. -Da jeg
ble spurt tenkte jeg: er jeg ikke for
ung? Går det an?
Men unge Kirkedam angret ikke på sitt
ja, særlig fordi han tente på ideen om å
ta vare på hverandre, at det skal vokse
å spire rundt Rotary-bevegelsen. Han
anbefalte seniorene i Rotary om å
holde tre-minutters innlegg og få frem
kjernepunktene i Rotary, det vi ikke
må miste underveis. Det må ofres tid
til å prate og diskutere viktige emner,
ikke minst yrkesetikk og moral, mente
Frode Kirkedam, som avsluttet med
fremheve at vi må vise de unge at vi
virkelig trenger dem i Rotary.
PDG Edrund Olaisen sa i sitt innlegg
om medlemsutviklingen at hun savner
troverdige rapporteringer. Det er et
problem i flere sammenhenger, ikke

minst når det gjelder innbetaling av
kontingenten til RI og til distriktet,
samt selve Rotary-statistikken.
Presidentene ble oppfordret til å ta
saken opp med sekretærene. Edrund
Olaisen som har et landsdekkende
ansvar for medlemsutviklingen, kom
også inn på hva som bør gjøres i selve
kampanjen. Hvor søker vi
medlemmer?, spurte hun, og hva med
kvinnelige medlemmer som kan være
et grunnlag for å fordoble kandidat-
tallet i den enkelte klubb? Men Edrund
la også vekt på det vi ofte har diskutert,
nemlig å ta godt vare på de
medlemmer vi har.
Oddmund Wallevik  tok for seg
PolioPlus-kampanjen som er inne i en
langspurt som angår alle medlemmer.
Han oppfordret presidentene til å ta
opp med kassererne innbetaling av
kr.500 pr. medlem innen 1. mai. Hver
enkelt fikk en bankgiro som mal for
innbetalingen. Walleviks omtanke for
Rotary Foundation Annual Giving kom
også frem, og understreket hvor viktig
denne saken er for hele Rotary-
bevegelsen.
Mye av tiden på presidentsamlingen
gikk med til gruppemøter hvor
hovedmålet var å diskutere felles
erfaringer og hva vi gjør de siste
månedene som er igjen av Rotaryåret.
Guvernørens budskap var å ikke miste
trykket, men fortsatt satse friskt på å få
gjennomført de planene som er satt
opp i fellesskap.

INNSATSEN GIR RESULTATER

Det kunne medlemmene i Svelvik RK
kostatere på møtet 21. januar da det ble
vist bilder fra de nyoppussede badene
på barnehjemmet i Litauen som
klubbene

sender gaver og penger til. På møtet
ble det opplyst at det allerede ligger
100 tepper klar til å bli med på neste
gavesending til Litauen.
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HØYSKOLEN OG ROTARY

Kristiansands fire Rotary-klubber har
gjennomført et vellykket seminar for
utenlandsstudentene ved Høyskolen i
Agder. Det gikk av stabelen 6. februar
som et intercitymøte, åpent for alle
rotaryanere i Kristiansand og for de 40
utenlandsstudentene ved høyskolen.
Presidenten i Kristiansand RK, Arne
Hjulstad, understreket i sin åpningstale
hvor viktig det er for utenlandske
studenter å benytte mulighetene til å
lære et annet lands kultur og levemåte
å kjenne under er opphold som varer

minst et år. PDG Oddmund Wallevik,
som er koordinator for
utenlandsstudentene ved høyskolen,
fortalte studentene om Rotarys
mangeartede virksomhet, blant annet
som en av verdens største frivillige
hjelpeorganisasjoner. Ordfører Bjørg
Wallevik, som er medlem av
Kristiansand Vest RK holdt et
begeistret foredrag om byen og dens
muligheter. Samtlige 35 studenter som
var til stede ble presentert for
forsamlingen.

GUVERNØR-KANDIDATER

Det haster med å komme med forslag
til guvernør for distrikt 2290 for året
2005-2006. Alle 45 klubber kan
komme med forslag. Prosedyren er den
at forslagene må bygge på vedtak i et
regulært klubbmøte og være
undertegnet av president og sekretær.

Fristen går ut 20. februar.
Nominasjonskomiteen har også rett til
å fremme forslag på kandidater.
Komiteen består av de siste fem
guvernørene i distriktet, nemlig Anders
Skipenes (formann), Edrund Olaisen,
Christian Offenberg, Ragnar Aasland
og Jan M. Wesenberg

Fra møtet på Høyskolen i Agder. På første benk sitter fra venstre PDG Magne Storaker og Nenette Wesenberg
sammen med sin mann guvernør Jan M. Wesenberg. På neste benk, fra v. ordfører Bjørg Wallevik ved siden
av Ludvig Bøgh-Tobiassen som har vært medlem av Kristiansand RK i 41 år. Hans far, Christian Bøgh
Tobiassen, var i sin tid guvernør for hele Norge og påtok seg også å ta guvernøroppgaven i distrikt 2290 et år.
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Distrikt 2290 Polio Plus pr. 12.2.03
Alle klubber: Betalt

Arendal  
Borre  
Brevik  

Bø  
Farsund  

Flekkefjord  
Færder  
Gimsøy  

Grenland  
Grimstad  

Grøm  
Holmestrand  

Horten  
Jarlsberg  

Kongsgaard  
Kragerø  

Kristiansand  
Kristiansand Vest  
Kristiansand Øst  

Kvinesdal  
Langesund  

Larvik  
Larvik Øst  
Lillesand  
Lyngdal  

Lågendalen  
Mandal  

Nedenes  
Notodden  
Nøtterøy  

Porsgrunn  
Risør  
Sande  

Sandefjord  
Sandefjord Øst  

Sem  
Skien  

Skien Vest  
Stavern  
Stokke  
Svelvik  

Tvedestrand  
Tønsberg  
Ulefoss Stokke

Vennesla Kongsgaard

RASKE KLUBBER

Vi noterer at bare Kongsgaard RK og
Stokke RK har sendt inn sine 500 kr.
pr. medlem til PolioPlus pr. 12.
februar. De har med andre ord passet
på å være ute i god tid til fristen som er
1. mai. Kongsgaard har 60
medlemmer, det vil si en innbetaling
på kr.30.000. Stokkes medlemstall er
55, hvilket gir kr. 27.500 til en god
sak.

LITAUEN SOM MÅL FOR GSE

Alle presidentene som var til stede på
samlingen i Arendal 10. og 11. januar
gikk inn for at distrikt 2290 skulle
forsøke å få i stand et Group Study
Excange-team til Litauen. Guvernør
Wesenberg fortalte at han hadde tatt
opp saken på samlingen i Anaheim.
Det kom positive tilbakemeldinger på
ideen om å ha et GSE-team såpass nær
at vertsfamiliene kunne få et tettere
forhold til landet som ble valgt ut, for
eksempel Litauen, Irland eller Wales.
Men det har vist seg å være en
langdryg prosess å få dette til, til tross
for at Edrund Olaisen og andre som
kan dette med Litauen har lagt ned et
godt stykke arbeid for å få fortgang
med saken. Dermed blir det ikke
organisert et GSE-team i inneværende
år.

ROTARY-GOLF

Tanum Rotaryklubb i Sverige innbyr
til den 33. Nordiske Rotary Golf 28.,
29. og 30. august i år. Det skal spilles
på to flotte baner som ligger mellom
Uddevalla og Strømstad. Bern Hedberg
er kontaktmann og har telefon 46 525
310 70. E-post: bern.hedberg@telia.co

mailto:bern.hedberg@telia.co
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Fremmøte  %Rotaryåret 2002-
2003 Jan. Snitt

Arendal 67 49
Borre 77 65
Brevik   57
Bø   61
Farsund   54
Flekkefjord 81 63
Færder 62 53
Gimsøy 66 55
Grenland   49
Grimstad   51
Grøm   52
Holmestrand 56 65
Horten   62
Jarsberg 70 65
Kongsgaard 58 48
Kragerø    
Kristiansand   36
Kristiansand Vest 70 52
Kristiansand Øst 57 48
Kvinesdal   61
Langesund 52 51
Larvik 66 58
Larvik Øst 56 53
Lillesand   47
Lyngdal 53 44
Lågendalen   67
Mandal 73 67
Nedenes 67 67
Notodden   53
Nøtterøy 69 68
Porsgrunn 65 50
Risør   50
Sande 67 64
Sandefjord 63 56
Sandefjord Øst   58
Sem 59 54
Skien   61
Skien Vest 50 39
Stavern 58 54
Stokke 63 69
Svelvik   68
Tvedestrand 70 63
Tønsberg 54 53
Ulefoss    
Vennesla 70 51
Gjennomsnitt 64 54

Distriktsorganisasjon:

Jan M. Wesenberg,
Kristiansand Vest R.K.
Guvernør (DG)
Østre Strandgate 7, 4610
Kristiansand S
Priv. 38 02 57 04
Mob. 90 50 85 55
Faks 38 12 98 01
E-post dg.2290@rotary.no

Helge Sannes, Kristiansand
Vest R.K.
Sekretær
Margretesvei 32, 4633
Kristiansand S
Priv. 38 09 28 78
Arb. 38 11 13 12
Faks 38 11 13 07
E-post sekr.2290@rotary.no

Kristian Brøvig, Kristiansand
Vest R.K.
Kasserer
Vågbygdveien 96, 4622
Kristiansand S
Priv. 35 94 81 34
Arb. 38 09 62 00
E-post kass.2290@rotary.no

Egil Remi Jensen, Kristiansand
Vest R.K.
Redaktør /
informasjonsansvarlig
Østre Strandgt. 3, 4610
Kristiansand
Priv. 38 10 00 22
Mob. 90 15 34 10
E-post mbrev.2290@rotary.no

Per Magne Berget, Brevik R.K.
DICO (IT-ansvarlig)
Ulstrupsvei 7, 3960 Stathelle
Priv. 35 96 08 69
Mob. 90 03 40 69
Arb. 35 92 28 06
Faks 35 92 45 13
E-post dico.2290@rotary.no
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