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PDG Edrund om CoL (Council on Legislation), Convention i Salt Lake City og TRF-seminarer

Siden Guvernørparet reiser til Szczecin for å representere de norske 
farger på D 2230s Distriktskonferanse og 10-årsjubileum, tar PDG 
Edrund Olaisen seg av ukebrevet:

LOVRÅDET – CoL - Council on Legislation 

Så er det der igjen, enda noen bokstaver å forholde seg til. Det er viktige 
bokstaver, for bak CoL skjuler seg ”Rotarys storting”.

Hvert tredje år samles representanter fra hele verden for å finne ut av 
ting og ta stilling til hvordan vår rotaryverden skal se ut framover. Og 
det er spennende dager.

Først må vi finne ut av hvordan amerikansk jus er, så må vi konsentrere 
oss for å finne ut av det som skjer, og hva egentlig den siste 
”amendment to the second amendment” betyr i praksis. 

Å stemme med kort, der ordstyrer (Mister Chairman, orden skal det 
være!) ser ut over salen og tar en rask vurdering om det er flest røde 
eller grønne kort, det er også en ny erfaring. Ved en anledning der det 
ble forlangt elektronisk avstemning, endret resultatet seg. Jojomensann, 
mye spennende. Simultantolkene gjør en kjempejobb. Det ble tolket på 
syv språk, og det tar tid når både lovforslag, svar og alle kommentarer 
skal tolkes, så skal ytterligere kommentarer gjennom samme prosedyre. 
Vi ser hvor forskjellig vår rotaryverden er, både ut fra lovforslag og ut fra 
holdninger til alle lovforslag. 
Men den aller viktigste erfaringen vi gjør, på denne og på alle 
internasjonale samlinger og møter, det er vissheten om at vi kan greie å 
bygge på et felles grunnlag TROSS ALLE FORSKJELLER. 
Vi blir kjent, lærer å forstå hverandre, og hvorfor det ene landet eller den 
ene regionen tenker og mener som de gjør. Da er vi tilbake til noe av det 
aller viktigste i Rotary: Vi må bidra til å skape møteplasser, steder der 
mennesker kan komme sammen og snakke, bli kjent og bygge 
vennskap. For vennskap må bygges. Det kommer ikke dalende ned. 
Vennskap er som ekteskap: Det er en jobb, det må gjøres noe, det må 
ligge velvilje og ønske om den andres vel bak alt vi gjør. Og så må vi 
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snakke sammen. I så måte er alle internasjonale samlinger av det gode. 
Vi starter med bekjentskap – bygger vennskap - og høster fred.

Beslutningene som ble tatt på Lovrådet blir sendt ut via guvernør Svein i 
neste uke. Det ligger ute på rotary.org, men den norske versjonen 
kommer neste uke og blir også lagt ut på rotary.no. Der kommer både en 
kortversjon og den fullstendige. Det var både resolusjoner (går til styret 
for viderebehandling hvis de blir vedtatt), og enactments (lovendringer). 

Convention – verdenskongressen – er i år i Salt Lake City. En ny 
mulighet til å bygge broer, fornye vennskap og få nye venner. Hvis det 
ikke passer da, tenk framover og se om du kanskje legger ferien 2008 til 
Convention. Garantert en opplevelse for livet!

Når det gjelder TRF (fondet vårt) så har vi hatt to kveldsseminar, og det 
er helt klart en økende interesse blant klubbene i forhold til 
internasjonalt engasjement. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer. Finværet kommer, 
garantert….
Takk for alle fine stunder dette rotaryåret.

Hilsen Edrund
rotaryarbeider
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