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Guvernør møter Guvernør, og besøksrunden fortsetter....

Distriktsguvernør 2006-07 Svein Aanestad

Et ukebrev fra det "store utland" denne gangen, nærmere bestemt fra Riga, 
Latvias hovedstad. Vi har bevilget oss en storbyweekend og jeg sitter med PC’n  
tidlig søndag morgen på hotellet "Radi un Draugi" ("Slektninger og Venner") midt 
i det som kalles Gamlebyen. Guvernøren i Distrikt 2410, vår venn Maris 
Slokenbergs, booket oss inn her, et helt greitt og ganske populært hotell. Det 
spesielle er at alt overskudd går til et fond som støtter humanitære formål, og 
Maris sitter i fondsstyret. Vi spiste hyggelig og velsmakende tradisjonell latvisk 
lunsj sammen med ham og hans kone Inese sist fredag på en koselig og spesiell 
lokal restaurant. 

 Nå er det slik at rotaryklubbene i de baltiske land foreløpig er innlemmet i 
nordiske distrikter, Litauen i et dansk, Latvia et svensk og Estland et finsk distrikt. 
Naturlig nok kommer gjerne guvernørene fra de nevnte nordiske land, men Maris 
er et unntak. Han er ekte latvier, holder til i Riga, men har tidligere bodd og 
arbeidet flere år i Sverige og England. Med denne bakgrunn stiller han, ikke minst 
språklig, godt rustet til guvernørvervet i Distrikt 2410. Distriktet består av 62 
klubber (45 svenske og 17 latviske). Han har stadig en god del klubber igjen å 
besøke, og blir ikke ferdig med besøksrunden før godt ut i 2007. 

 Han har nokså nylig avviklet sin distriktskonferanse her i Riga, og har bestemte 
meninger om hvordan Rotary drives. Han synes det sløses unødig med penger, at 
det ville være mye å spare på å drive mer nøkternt på alle nivå innen 
organisasjonen. Deltakelse på samlinger som distriktskonferanser blir unødig 
kostbart, særlig for små klubber med anstrengt økonomi. En av grunnene til dette 
er alle "gratispassasjerene", bl a tidligere guvernører, som ikke betaler for 
deltakelsen, verken for seg selv eller ledsager. Han ser også for seg at de tre 
baltiske land snart vil bli slått sammen til ett distrikt. Dette vil utgjøre ca 100 
klubber, og dermed en akseptabel størrelse for et distrikt. De nordiske land, 
derimot, har distrikter med så få medlemmer og klubber at de neppe vil kunne 
unngå krav om sammenslåelse. Han er, som guvernørene her på berget, frustrert 
over papirflommen fra Zürich og Evanston.

 Nå skal det bli godt å komme hjem og ta fatt igjen, forhåpentlig vis med fornyet 
energi etter noen avslappende dager i trivelige Riga. Klubbene Porsgrunn og 
Grenland står på besøksprogrammet neste uke, og så har jeg tenkt meg til 
Grimstad, der Grøm RK inviterer til Intercitymøte med etterfølgende "Grømkveld". 
Det skal bli spennende å høre Jo Benkow og hans syn på bl a 
Midtøstenkonflikten. Jeg skal også da benytte anledningen til et møte med District 
Trainer Svein-Eirik Jensen angående presidentsamlingen i 12 – 13 januar.
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 Vekslingskursen for desember er: 6,45, og til sist et tip for de som har planer om 
å besøke Riga: gå ikke glipp av middelalderrestauranten "Rozengrals" i 
Gamlebyen! Et minne for livet!
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