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Å møte i andre klubber, besøk i Tallinn International RC, pilotprosjekt ang. alternative regler for 
frammøte, neste ukebrev, samt rapport fra GSE Team Leader

Distr.guvernør 2006 - 07 Svein Aanestad

Våren er her med stigende reiselyst, ikke minst blant våre medlemmer. 
Da kan det passe å minne om det som for oss rotarianere er et 
privilegium og en glede, men samtidig en plikt, nemlig  å  møte i andre 
klubber. Vi har som kjent ganske rigide regler for møteplikt. Det at man 
kan møte i naboklubber for "makeup" når man er forhindret på egen 
klubbs møtetid, og dertil i fremmede klubber når man er på reisefot, gjør 
det lettere å møte kravene. På den måten blir hensynet til møteplikten 
ivaretatt. Men hvor mange tenker positivt her? Hvor mange tenker på 
gleden ved å besøke andre klubber og hva man får ut av slike besøk av 
positive impulser og opplevelser? Jeg tror det er snakk om holdninger, 
at det faktisk er en holdningsendring som skal til for at frammøte i andre 
klubber skal bli mer vanlig. Det krever litt forberedelse og gjerne 
fleksibilitet m h t planlegging for å få med seg et Rotary møte når man er 
på reisefot. Men framfor alt krever det at man har denne muligheten så å 
si "i bakhodet" hele tiden. Det må bli slik at dette er noe som automatisk 
er med i betraktningen, noe som "faller en inn"!

Selv hadde jeg gleden av, sammen med Anne-Grethe, å besøke Tallinn 
International RC (http://tallinnirc.com/web/) mandag etter Palmesøndag. 
Vi ble hjertelig mottatt, og følte oss hjemme umiddelbart. Dette er en 
forholdsvis ny klubb, stiftet i 2004, noe bl a medlemssammensetningen, 
med ca halvdelen kvinner, bærer bud om. Flere forskjellige 
nasjonaliteter er representert, og språket er følgelig engelsk. Sånn sett 
vil en utenlandsk gjest gjerne få mer ut av å møte i en klubb av den 
internasjonale typen. Alle var plassert rundt ett langbord, og det ble 
servert et lett snackpreget måltid med vin til. Det var et såkalt "Business 
Meeting", der President Pasi formidlet Rotarystoff, med god anledning til 
diskusjon.  For oss, fra et land med lange og vedvarende 
Rotarytradisjoner,  var det spesielt interessant å registrere hva man var 
opptatt av og hva som ble drøftet. Vi ble også tatt med i diskusjonen, og 
man var ivrige etter å få del i våre synspunkter. Alt i alt ble dette møtet et 
av de virkelige høydepunktene på vår langweekendtur, og noe vi ser 
tilbake på med glede..
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Flere klubber i d 2290 er opptatt av problemer skapt av de ganske rigide 
reglene for møteplikt. På RIs styremøte i februar ble det besluttet å starte 
et pilotprosjekt for å finne ut hvilken betydning de nevnte regler har for 
bl a medlemsutvikling. Prosjektet bygger på opprettelsen av de såkalte 
"New Model Clubs" fra noen år tilbake. Man etterlyser i den forbindelse 
klubber som er interesserte i å prøve alternative fremmøteregler i en 
femårsperiode. Klubber som allerede er "New Model Clubs" har 
fortrinnsrett til deltakelse, men det behøves flere klubber i tillegg, og det 
er full anledning til å søke.  Nærmere orientering 
vedlegges utsendelsesmailen.  

Som kjent er NORFOs koordinator for ungdomsutvekling Herman Meier 
fra Færder RK. Han har signalisert interesse for å bidra med et 
ukebrev. Det er gode muligheter for at det allerede kan bli neste bulletin.

Vårt GSE-team er på plass i Cornwall. Alt står bra til, iflg SMS fra Team 
Leader Elling Michelet. Vertene imponerer med god og gjennomarbeidet 
plan for opplegget, med til nå prikkfri gjennomføring. Han melder at vårt 
team sjarmerer over alt og at de tydelig har stor glede og utbytte av 
turen.....
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