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Rotarys motto er
" å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

I forrige uke besøkte jeg Risør, Kvinesdal og Flekkefjord. Risør RK kunne 
tilby en guided byvandring med egen Vekter og for Ellisif og meg var det en 
yppelig måte å bli kjent med Risør by på. Flekkefjord og Kvinesdal
samarbeider om et barnehjems- prosjekt i Rwanda som finansieres med en 
konsert i Flekkefjord.

Denne uken besøker jeg Tvedestrand, Lyngdal og Grimstad, pluss en ekstra 
tur til Larvik i en spesiell anledning som jeg får komme tilbake til i neste brev.

4-spørsmålsprøven kjenner alle vi rotarianere til, men hvordan ble den til? Her 
er svaret. I 1932 da de fleste bedrifter i USA hadde store problemer ble 
forretningsmannen Herbert J. Taylor anmodet om å overta en bedrift 
som holdt på å gå konkurs.Han hadde en bra betalt jobb i et annet firma, men 
påtok seg oppgaven, reduserte sin lønn med 80% og lånte UDS 6100 til 
startkapital. Den minste feil kunne bli katastrofal og med sterk konkuranse fra 
andre bedrifter innså han at bedriften måtte utvikle en høyere kooperativ 
standard og service for å overleve. Han måtte finne fram til en måte han 
kunne utfordre sine medarbeidere på, og han skrev en 100 ords guideline 
som han senere reduserte til en 7-spørsmålsprøve og deretter til 
4-spørsmålsprøven som vi kjenner i dag. Denne testen la han under 
glassplate på skrivebordet i 60 dager, og han ble sjokkert over hvor ofte 
bedriften feilet når han stilte spørsmålene. Bedriften ble en suksess og i 1937 
var all gjeld betalt og bedriften fortsatte å vokse. I 1942 foreslo en direktør i RI 
at Rotary skulle adoptere Taylor´s spørsmål og dette ble godkjent i 1943. 
Først som en del av Yrkestjenesten og siden som en del av alle avenyer. 
Herbert J.Taylor ble RI President i 1954-1955 og da overførte han 
rettighetene til 4-spørsmålsprøven til Rotary.

Stavern Rk har skiftet president og den nye er: Kjell Rødne: kjellro@tiscali.no
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