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Her kan det leses om en av de mindre hyggelige sidene ved guvernørjobben

Distr.guvernør 2006-07, Svein Aanestad

I det store og hele opplever jeg det å være Guvernør som spennende, givende og 
interessant - kort sagt helt fint. Men jeg skal ikke legge skjul på at én side 
av guvernørfunksjonen bidrar til å trekke ned. Min forgjenger, IPDG (Immediate 
Past District Governor) Egil, snakket om "de mørke skyene i horisonten", og jeg 
skjønner hva han mente. Det å skulle purre og mase på klubbene for å holde 
frister og utføre de administrative rutiner de er pålagt, er ikke av det mest 
lystbetonte en Guvernør steller med!  Og det krever irriterende mye tid  og energi!

Vi har en "vakthund" i Zürich. Hun heter Gudrun og er en særdeles hyggelig og 
behagelig person. En del av jobben hennes er å "holde oss i ørene". Her om 
dagen fikk Guvernørene en påminnelse fra henne om at et betydelig antall klubber 
enda ikke hadde meldt inn opplysninger om president og sekretær for kommende 
Rotaryår. Dette er data som skal inn i det som heter "Official Directory". Ved å 
logge seg inn på "Members' Access" kan Guvernørene få opp ei liste over klubber 
som har sendt inn opplysninger. (fristen var 31. desember). RIs liste viste at det 
forelå opplysninger fra vårt distrikt om 20 av 46 klubber, og av disse var det kun 
10 med fullstendige data (President og sekretærs navn, adresse, telefon og 
epost). 

Jeg valgte å lage ei liste med forskjellige farger på klubbnavnene: svart: alt i 
orden, grønt: opplysninger forelå, men ufullstendig, rødt: opplysninger manglet 
fullstendig. Lista ble sendt AG'ene med bønn om å ta det videre til "sine" klubber. 
Noen av klubbene har reagert, og hevder de sendte inn skjemaet med 
opplysningene i god tid før fristen. Ingen grunn til å tvile på dette, og Gudrun har 
en forklaring: "Varje fredag sänder vi kurirpost till Evanston med de blanketter som har kommit 

till Zürich under veckan (från klubbarna i Europa och Afrika), och likadant sker på kontoren i 
Indien, Brasilien, Australien, Japan, Korea och Argentina. Under december skall uppgifter från 
över 30.000 klubbar registreras i Evanston och det händer då tyvärr att någon blankett kommer på 

avvägar". Det er en stor organisasjon vi har å gjøre med, og "feilskjær" kan 
forekomme. Det behøver altså ikke være noen grunn for klubber å føle seg 
"uthengt" om ikke alt til enhver tid stemmer!

En av Guvernørens litt sure plikter er altså å følge opp frister og pålegg. Og jeg 
gruer meg ørlite når jeg etter hvert nå må begynne å mase igjen for å få klubbene 
til å sende sine bidrag til TRF (The Rotary Foundation). Klubbene har antydet et 
beløp de akter å bidra med, og betalingen må ordnes innen 1. april for å bli 
registrert på året 2006-07. (Det er lov å bidra med mer enn opprinnelig planlagt!). 
Min litt forsiktige målsetning er at Distrikt 2290s bidrag skal være minst på høyde 
med fjorårets. Og det bør vi vel klare!? (Betalingsinformasjon på s 36 i Distriktets 
håndbok!)
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Det foreligger nå et referat fra Presidenttreffet 12 - 13 januar. Det er skrevet av 
innkommende Distriktssekretær, og jeg legger det ved utsendelsesmailen.

Helt til slutt vil jeg minne om at vi trenger deltakere til RYLA-seminar 22 - 25 mars, 
og utgående GSE-team 2 - 29 april (Cornwall, England).
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