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Her kan du lese om en ung dynamisk Rotarianer og møte i "E-club of Norway"

Svein Aanestad, Distr.guvernør d 2290, 2006-07

Rotary Norden er, slik jeg ser det,  en ganske så utskjelt publikasjon. Det er 
nærmest blitt et postulat at det langt på vei er bortkastet tid å gi seg til å lese 
bladet! Selv hører jeg til dem som har både glede og nytte av Rotary Norden og 
bruker en god del tid på hvert nummer...

Bl a leste jeg med stor interesse reportasjen i oktoberutgaven om den unge 
og engasjerte Rotarianer Benedicte R. Rikstad. Hun gir uttrykk for mange 
interessante synspunkter, ikke minst med relasjon til medlemsskapsutvikling. 
Hun mener bl a at det er avgjørende å få inn yrkesaktive mennesker, da dette har 
appell til de unge, og at også Guvernørene gjerne bør være yrkesaktive. Det 
fantastiske spennet vi har i yrker gjør Rotary ekstra fascinerende. Aldersspekteret 
i Rotary ser hun på som spennende: De forskjellige aldersgruppene skal hente av 
hverandre.  Samtidig mener hun at vi må synliggjøre oss mer, og det ikke bare 
lokalt. Kanskje ville det være en idé med en betalt, nasjonal PR-person som kunne 
samle de større trådene og arbeide mot media? Hun anbefaler opprettelsen av 
flere Rotaractklubber (hun har selv bakgrunn i Rotaract), men holder en knapp 
på GSE-deltakere når det gjelder rekruttering til Rotary. Videre er hun stor 
tilhenger av samarbeidet med "Ungt Entreprenørskap", og mener dette skaper 
positive holdninger til Rotary. Det gleder meg at hun også er opptatt av 
mulighetene for å yte en frivillig innsats for Rotary i den "Tredje Verden"....

Når Benedicte har problemer med frammøtet, drømmer hun om flere nettbaserte 
klubber, som kunne gi henne mer fleksibilitet på tid: "Jeg håper RI åpner for 
etableringen av flere nettklubber. Kanskje de burde være distriktsbaserte? Det 
ville gi større nærhet. Mange har problemer med frammøtet, selv om man gjerne 
vil prioritere Rotary! Da vil nettbaserte klubber kunne være alternativet" 

Pr idag har man kun én såkalt E-klubb i Norge, men den går det til gjengjeld 
utmerket godt an å besøke (enn så lenge!) Gå inn på NORFOs hjemmeside. 
http://www.rotary.no/ . Klikker du på Lenker (oppe til venstre, rett under 
Rotayhjulet) får du bl a opp Rotary Nettklubb. Klikk på denne, og så er du i gang! 
Siste "møte" er et flott foredrag av en særdeles karismatisk PDG, nemlig Barry 
Matheson: "Rotary - mere moro enn du tror!"  Jeg har akkurat selv sittet foran 
PCn og opplevd dette. Kan bare anbefales! 

 Dessverre, har styret for E-klubben vedtatt nedleggelse på grunn av manglende 
oppslutning. Så må man ty til utenlandske e-klubber. Derfor, benytt muligheten 
mens dere enda har sjansen til å oppleve Barry online!
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