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Et hektisk liv, Rotaryfamilien og RI-president 2008-09, 

DG Svein Aanestad

Hvis jeg trodde at livsrytmen skulle finne et roligere og mer bedagelig leie 
etter at distriktskonferansen var unnagjort , så tok jeg feil! Skuldrene senket, 
ja vel, men hektisk, mer enn noen sinne! Vi drar i morgen fredag grytidlig til 
Oslo med buss, så tog til Voss for å representere de norske distrikter på DK i 
Distrikt 2250 kommende helg. Søndag ved lunsjtid har vi bestilt leiebil, og tar 
oss via Jæren til Farsund, med klubbesøk mandag ettermiddag/kveld. Etter 
møtet kjører vi til Kristiansand, avleverer leiebilen og entrer nattoget til Oslo. 
Anne-Grethe stiger av litt før, og skal hjem til Notodden, mens jeg blir med 
helt til Oslo, tar flytoget til Gardermoen der NORFOs høstmøte begynner kl 
10.00. Anne-Grethe kommer innover med bil samme kveld, og grytidlig 
onsdag morgen er vi, om alt går bra, i bussen til Jönköping og sonemøte for 
resten av uka, og så buss tilbake til Oslo søndag ettermiddag. Så nytt 
klubbesøk i Kristianssand mandag osv osv....Dette bare for å vise at det ikke 
er noe latmannsliv...

En av RI-presidentens satsningsområder er Rotaryfamilien, og for noen er 
dette kanskje et litt uklart begrep. Iallfall har det vært det for meg. Danske 
PDG Grethe Christiansen er sone-koordinator for the  Family of Rotary 
Resource Group, og har sendt en mail der hun bl a lister opp hvem som 
omfattes av Rotaryfamilien. Hun skiller mellom hver rotarianers familie og 
slektninger og den utvidede Rotaryfamilien, der bl a Rotarianere i naboklubber 
og -distrikter regnes med, på samme måten som utvekslingsstudenter og 
RYLA-deltakere. Videre angir hun gode grunner for å støtte opp om tiltak og 
prosjekter som går på det med Rotaryfamilien. Selv om hennes mail er på 
engelsk, velger jeg å sende den som vedlegg til utsendelsesmailen.

Så en melding fra RIs generalsekretær Ed Futa: Dong Kurn "D.K" Lee fra 
Seoul Hangang RK, Seoul, Korea er enstemmig nominert til RI-president for 
2008-2009 og vil da etterfølge Wilf Wilkinson fra Canada.

Til sist vil jeg nevne at jeg har sendt ei liste over klubber som skylder penger 
til RI til de Assisterende Guvernørene og bedt dem hjelpe meg med å minne 
de angjeldene klubbene om at det nå punges ut ganske raskt om de skal 
unngå advarsel. Videre sendes i disse dager ut til klubbene skjemaer for  
tegning av AvtaleGiro for skattefrie bidrag til Rotary. Det faktum at vi nå har 
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oppnådd skattefritak for denne type bidrag, bør etter min mening bevirke et 
løft her til lands for støtte til vår organisasjons humanitære virksomhet, 
internasjonalt, så vel som lokalt..... 
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