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Her handler det om distriktets "Interesseforening", datoer for PETS/Distr.samling og innbetaling til 
TRF

Det meste av ukebrevet er skrevet av PDG Jan M Wesenberg:

"Aktivitetsfond/Tiltaksfond  som endte opp i en INTERESSEFORENING.

Guvernør Nils-Petter Svanholm hadde i sitt Guvernør-år 2004/2005 (100-
årsjubileet) - store forventninger til nytten av å få laget et fremtidsrettet verktøy 
for klubbene i Distrikt 2290. Verktøyet bestod i å få etablert et Aktivitets- eller 
Tiltaksfond, som skulle kunne brukes av klubbene til hjelp for andre – ”Service 
Above  Self  -  He Profits Most who Serves Best”.   Nils-Petter anmodet 
undertegnede om å lage forslag til nødvendige vedtekter. Ideen var å få etablert 
en form for reisestipend, som var tenkt å være et supplerende økonomisk tilbud til 
reiselysten og arbeidsvillig ungdom. Målet var at vi gjennom et slikt stipend vil 
bidra til å legge til rette for økt kontakt mellom mennesker fra forskjellige kulturer. 
Ideen kom som en direkte oppfordring fra Rotary International om å tenke ut nye 
prosjekter i forbindelse med jubileumsåret. 

Rotary har et opplegg for internasjonal utveksling av ungdom under utdanning i 
videregående skole eller tilsvarende. Et førsteklasses tilbud er også Georgia-
stipendet rettet mot ungdom 18 – 25 år, med tilbud om et års studieopphold ved et 
Universitet eller college i Georgia.  Videre har man reisestipend for leger, 
tannleger, lærere e l, begrenset oppad til 35 år.  Men for studerende ungdom i 
alder 20 – 27 år finnes det ikke riktig noe utvekslingstilbud. Dette ønsket vi å gjøre 
noe med.

Initiativet ble bifalt av Distriktsrådet for Distrikt 2290 i juni 2005, og 
Generalforsamlingen godkjente de fremlagte vedtekter på møte 4/9-2005. Endelig 
godkjennelse ble gitt på Generalforsamlingsmøte 3/9-2006.

Dermed var nyskapningen en realitet.  Det viste seg imidlertid at det oppstod 
uventede formelle ”snublesteiner” i forbindelse med registreringen i 
Brønnøysundregistrene. Det har tatt litt tid å få ryddet opp i disse tingene.  Bl a 
måtte navnet på det nye verktøyet endres til ”Interesseforeningen”, og vedtektene 
legges opp i samsvar med det.  Da gikk registreringen i orden, og 
”Interesseforeningen” fikk i januar 2007 sitt organisasjonsnummer – 990 731 632. 
Dermed var nyskapningen operativ.

Interesseforeningens første styre er: DG Svein Aanestad, styreleder, IPDG Egil 
Omdal og DGE Laila Lerum, med PDG Jan M. Wesenberg som forretningsfører.
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Interesseforeningen har allerede mottatt og behandlet en søknad fra en student 
fra distriktet, som sammen med tre kolleger skal reise til Serbia en måned for å 
arbeide på en svaksynt- og blindeskole i Beograd. Dette er hennes avsluttende 
hovedprosjekt på optometrilinjen. I Beograd har man den eneste skolen for 
blinde- og svaksynte i hele Serbia. Her kommer barn og unge fra hele landet for å 
motta tilrettelagt undervisning. Elevene er fra 16 til 20 år, og de har ingen familie 
som kan støtte dem med midler for å få utdannelse.  Studenten fikk en reisestøtte 
på kr 10 000,-

Vi håper at dette initiativet vil bli verdsatt og brukt av klubbene i distrikt 2290.
Søknader kan sendes til:  Jan M. Wesenberg, Østre Strandgate 7, 4610 
Kristiansand."
Til sist minner vi om datoer for PETS/Distriktssamling: 16-17.03 i Porsgrunn, 23-
24.03 i Arendal. Program m påmelding sendes ut i uke 8. Så er det tiden for 
innbetaling til TRF. I følge de beløp klubbene har innrapportert, skulle vi havne på 
ca 23 USD pr medlem. Det gjør ingen ting om vi ender opp på et høyere 
gjennomsnitt!
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