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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære Presidenter.

Vi har fått den gledelige melding fra Evanston om at vår nominerte kandidat til 
International RYLA, Juliane Sand Bakken, er en av de 150 ungdommene som skal 
møtes i Malmø 8-11 juni 2006. Juliane kommer fra Flekkefjord og deltok på vårt RYLA 
seminar tidligere i år.

I forrige uke besøkte jeg Kragerø og Kristiansand Øst. Kragerø arbeider med et 
vannprosjekt i Den Dominikanske Republikk i samarbeid med Røde Kors og Teiler 
trappen i samarbeid med kommunen. Kristiansand Øst støtter driften av en skole i 
Guatemala og gir støtte til en aktivitetsleir for barn av rusmisbrukere.

Denne uken besøker jeg Farsund og Grøm RK.

Arvid Fidjeland, medlem av Lyngdal RK, er mentor for en Ungt Entreprenørskap bedrift 
og her er hans opplevelser: 

"I år har jeg gleden av å være mentor for en UE bedrift. Elevene skal i løpet skoleåret 
etablere et firma, drive det for så å avvikle det. Hva betyr det? Jo, de skal utvikle ideen, 
skaffe aksjekapital, registrere firmanavnet i Brønnøysund registeret,ansette 
medarbeidere og fordele ansvarsområdet. De vil bl.a. være: daglig 
leder ,økonomiansvarlig, personalleder og produksjonssjef. Det skal foreligge 
ansettelsesprosedyrer der ansettelsen blir gjort etter søknad med intervjuer,regnskap, 
salgsprognoser etc. Daglig leder har ansvaret og dersom personer ikke skjøtter sine 
verv kan det føre til oppsigelse. Denne form for undervisning blir så nær opp til det 
virkelige livet som mulig. Suksess eller "konkurs",alle lærer verdifull kunnskap. Å være 
mentor sammen med elever som legger slik nysgjerrighet og iver for dagen, oppleves 
som et privilegium.Denne form for læring støttes av mange bedrifter, offentlige etater og 
høyskoler. Ønsker at flere fra næringslivet får øynene opp for 
denne"juvelen". Vi snakker virkelig om fremtiden og hvordan Norge skal utvikle seg." 

Er det ikke flere av våre medlemmer som kunne tenke seg å være mentor for en UE 
bedrift?

Svelvik RK har hatt utlodning og sendt kr. 3600 (kr. 100 pr. medlem) til offrene for 
jordskjelvet i Pakistan, og klubben oppfordrer andre klubber til å gjøre det samme.
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