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Vi skal representere de Nordiske Distrikter på Distriktskongferanse i Finland, og PDG Nils-Petter 
bidrar med ukebrev 

Distr.guvernør 2006-07 Svein Aanestad

20 - 22 april avholdes Distriktskonferansen for Distrikt 1410 i Pori 
(Björneborg) på den finske vestkysten. Det betyr at det er tid for oss å 
dra på gjenvisitt til våre venner Guvernør Tauno Lovén og hans Aulikki. 
De gledet oss med sitt nærvær på Bolkesjø i september siste år, og nå er 
det vår tur til å representere de nordiske distrikter på deres konferanse. 
Vi gleder oss begge. Vi elsker Finland og ikke minst finnene, men vi er 
også litt spente. Hvor bastant og ugjennomtrengelig vil språkbarrieren 
vise seg å være? Hva får vi med oss, og hva går oss hus forbi? Vi kan 
lett komme i samme båt som RI-presidentens representant Sir Andy 
Chande og hans kone fra Tanzania under vår konferanse på Bolkesjø! 
Slik sett kan det være en nyttig erfaring! En annen ting: får vi gleden og 
nytten av en oppnevnt "adjutant", slik som de oven nevnte hadde på 
Bolkesjø i form av DGN Per Filseth og hans Rita? Det er slett ikke 
sikkert. Uansett, vi regner med at det vil gå greitt!

PDG Nils-Petter har, etter anmodning, sendt oss et livstegn fra sin 
"klimaflyktning"-tilværelse i Sør-Afrika. Det følger her:

"Kjære Presidenter og rotarianere i Distrikt 2290.

 Kjernen i alt Rotary arbeide er våre klubbmøter. Rammer, innhold og ikke 

minst ledelse er helt avgjørende for hvordan den enkelte klubb skal lykkes i sitt 

arbeide med å bli en god Rotaryklubb. Og en god Rotaryklubb, det er et sted  

hvor medlemmene trives og blir, og hvor rekruttering av nye medlemmer har 

gode muligheter. En A-4 side har sine klare begrensninger. Stikkord og 

telegramstil må derfor bli løsningen.

La meg starte med rammen.

Alle vet hva som menes, men gjør vi nok? Neppe. Sørg for at møteomgivelsene 

klart viser at dette er et Rotary møte og ikke en hvilken som helst klubb eller 
forening. Øystein Køhn i Skien RK har forfattet ”Seremonier og rammer om 

Rotarymøter”. Heftet distribueres gjennom Norsk Rotary Forum og er et must 

for alle presidenter og andre som er ansvarlig for klubbmøtene.
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Innhold og form.

I svært mange land åpnes hvert Rotary møte med at et av medlemmene (går på 

omgang) fremsier Rotarys formål, 4-spørsmålsprøven og Rotarys motto (leses 
som regel fra en hjelpelapp, og medlemmene reiser seg). Ved en slik innledning 

er det i alle fall ingen tvil om hva slags møte man er med på, og fremfor alt blir 

man minnet om hva det hele dreier seg om. 

Mange steder har klubbene to former for møter. Henholdsvis (1) ”Business 
meeting” hvor klubbsaker behandles og (2) programmøter med eksterne og 

interne foredragsholdere i den formen vi er mest kjent med. I tillegg kommer 

selvsagt sosiale arrangement. I ekstra aktive klubber kan forholdet mellom de to 

møteformene være 1:1. Det blir ganske mye Rotary arbeide og tilsvarende 

engasjement av en slik form.

Til alle  Presidenter (og de som har tenkt å bli det)!  Det er tillatt å tenke nytt. 

Det er tillatt å introdusere nye relevante elementer i rammer, innhold og form på 

våre Rotary møter. Kanskje noe for deg som våger.

Amanzimtoti  23. april 2007.                        

Nils-Petter Svanholm/Guvernør 2004-2005"
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