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Her kan du lese om sonemøte i Jönköping og hvorvidt Rotary endrer seg.....

Distriktsguvernør Svein Aanestad

Det er gått ei uke siden sonemøtet, og det har blitt litt tid til å fordøye inntrykkene. 
I forkant av møtet deltok jeg på et svært interessant og aktuelt seminar om TRF 
(The Rotary Foundation). Noe som vakte stor oppsikt, særlig hos de svenske og 
danske deltagerne, var at vi i Norge har fått skattemyndighetene til å akseptere 
Rotary som likeverdig med bl a Røde Kors, Kirkens Nødhjelp eller Kreftforeningen 
når det gjelder å kunne trekke fra bidrag på skatten. En slik ordning skulle de mer 
enn gjerne hatt i våre naboland. Det gikk videre fram at flere danske distrikter har 
vedtatt å trekke alle medlemmer en viss sum til TRF over kontingenten. På det 
viset sikrer man at alle er med å gi et bidrag, men man gir samtidig frivilligheten 
"på båten". Det blir spennende å se om vi med nyordningen vil se et løft for bidrag 
til TRF, selv med frivillighet!

Det ble opplyst at Russland vest for Ural nå var registrert som eget distrikt. Det 
nye distriktet har fått nummer 2220, og var representert på sonemøtet av Issa 
Togo fra St Petersburg (opprinnelig fra Mali) med sin russiske kone Svetlana 
(bilde vedlagt utsendelsesmailen). Det ryktes at Putin vil kunne legge kjelker i 
veien for organisasjoner som Rotary, men PRIP (past RI-president) Stenhamma 
satser på hjelp fra norsk diplomati i forsøket på å ufarliggjøre Rotary i forhold til 
russerne.

Klubbesøkene fortsetter, i forrige uke med et gedigent krabbegilde i Grøm RK. En 
holdning jeg dessverre møter i enkelte klubber gir grunn til bekymring. Jeg siterer 
et hjertesukk fra en mail jeg fikk her om dagen fra en av årets presidenter:  "Vi har 
et variert og meget bra program for møtene men heller ikke det greier å lokke frem 
medlemmene. De er også meget lei alt pengemaset som har vært i de senere år. 
De synes Rotary har dreid seg fra en yrkesorganisasjon til en mer humanitær 
organisasjon som samler inn penger blant medlemmene. De som har vært ivrige i 
å gå på møtene føler at det er de som holder driften av klubben oppe med å betale 
ekstra på klubbkvelder, delta i lotteri m.m. Nå vil de ikke mer. Dette er noe av den 
frustrasjonen du vil møte i klubben vår." 

Jeg tror vi må være nøye med å fokusere på kameratskapet og samholdet innen 
klubbene, med andre ord klubbenes "indre liv". På den annen side trenger vi 
aktivitet, såvel lokalt som internasjonalt. Det viser seg at ikke minst yngre 
medlemmer gjerne vil bli engasjert. De vil noe mer enn bare komme sammen for å 
ha det hyggelig og treffe folk med andre yrker. Vår organisasjon engasjerer seg 
på mange felt, også humanitært. Og alt koster, enten i form av penger eller frivillig 
innsats. Jeg tror vi må jobbe hardt for å finne en ballanse mellom "Gutteklubben 
Grei" og humanitær organisasjon. Vi bør finne et kompromiss som alle kan leve 
med. Det er en utfordring, men en utfordring vi må ta!
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Til sist minner jeg om dollarkursen, som for oktober er kr 6,30 

Copyright © 2004 Webcomputing, All rights reserved

Page 2 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=11494&bid=117


