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Medlemssituasjonen, kandidater til fredsstudiet, IFMRs Vårmøte i Stavern, stoff til kvartalsbrev, 
samt dollarkurs for april

Distr.guvernør 2006-07 Svein Aanestad

"Alle snakker om været (les: medlemssituasjonen), men ingen gjør noe 
ved det!" Dette er et sitat  fra siste månedsbrevet til guvernørkollega i d 
2270, Olav Winther. Som kjent har vårt aller nordligste distrikt fått et 
ultimatum fra RI: Blir det ikke gjort noe med medlemssituasjonen innen 
utgangen av året, vil distriktet opphøre å eksistere i sin nåværende form. 
Dette blir sett på som ganske alvorlig. Selv om det  vil berøre alle norske 
rotarianere, er det ikke fullt så dramatisk i vårt distrikt. Likevel har også 
vi grunn til å ta situasjonen omkring medlemsskapsutvikling på alvor.  
Slik det er nå mister vi medlemmer. Jeg vil gjenta appellen fra 
Distriktssamlingen: Innsatsen for rekruttering av nye medlemmer, samt 
tiltak for å beholde de som allerede er der, må intensiveres. Og dette må 
skje ute i klubbene! For å holde stillingen, trengs det en netto økning på 
tre medlemmer i hver av våre 46 klubber. Er dette urealistisk? Hvis hver 
klubb oppretter en komite eller utvalg som kun har fokus på 
medlemskapsutvikling, og denne går inn for oppgaven, så burde det 
etter min mening være mulig! 

De fleste er vel kjent med at de norske distrikter har hatt to 
fredsstipendiater, hvorav den ene er Stian Jensen fra vårt distrikt. Gert 
Danielsen heter den andre, sponset av d 2260. Han slår et slag for et 
initiativ som kalles Adopt-a-Nominee Team (ANT). Kort fortalt går det ut 
på å få distrikter som ikke selv har kandidat til fredsstipendet, til å 
"adoptere" en kandidat fra et underrepresentert land. Hvert distrikt kan 
kun nominere én kandidat. Siden der er distrikter som omfatter opptil 14 
land (!), vil enkelte land ha vanskelig med å få fram ellers vel kvalifiserte 
kandidater. Initiativet synes for meg å være en god ide, som  kanskje 
kan være noe for vårt distrikt å gå inn på. Jeg akter derfor å samle litt 
mer opplysninger om ordningen, bl a hvilke forpliktelser som følger 
med....

Jeg kan ikke unnlate å minne om en stor og viktig begivenhet, særlig for 
de som har interesse av motorsykler og bruken av samme. I weekenden 
som henger sammen med 17 mai arrangerer IFMR (International 
Fellowship of Motorcycling Rotarians),  Chapter Norden, sitt årlige 
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Vårmøte, og det i vårt distrikt! Hovedbase blir Hotel Wassilioff i Stavern, 
og det er ventet MC-folk (Rotarianere) fra hele Norden. Det er ikke snakk 
om verken Hell's Angels eller Bandidos, men flotte folk på flotte 
doninger. Hvorfor ikke legge en liten helgetur til Stavern? Det blir 
garantert mye fint å se på..........

Aller sist: Vi etterlyser stoff til kvartalsbrev i april, og dollarkursen for 
april er kr 6,15
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