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Distriktskonferanse i Polen, Council on Legislation (CoL), status for innbetaling til TRF (The 
Rotary Foundation)

Svein Aanestad, Distr.guvernør 2006-07

Guvernørkjeden har fått luftet seg grundig den senere tid, og det samme 
kan sies om Guvernørparet! Det skulle altså bli to ekstra 
Distriktskonferanser på oss i tillegg til de tre "obligatoriske". 
Den ferskeste i minnet fant sted den 18 - 20 mai i d 2230, et av verdens 
største Rotarydistrikter, siden det omfatter landene Polen, Ukraina og 
Hviterussland. Konferansen ble avviklet i den gamle hansabyen 
Szczecin (Stettin) nord-vest i Polen. Med tre språk, riktignok beslektet, å 
ta hensyn til, og engelsk i tillegg, var vi virkelig spente. Men 
dette fungerte perfekt, med simultanoversettelse  som virket 
overraskende bra. En del ting var annerledes enn hva vi er vant med, og 
det gikk innimellom litt "over stokk og stein", men alt i alt var det en 
vellykket konferanse.

Vi fikk anledning til å knytte mange verdifulle kontakter, bl a god 
mulighet til å bli bedre kjent med RIPE (RI President Elect) Wilf 
Wilkinson og hans kone Joan. Greie og hyggelige mennesker, som nok 
skal fungere godt i sine roller som RI Presidentpar...(Wilfs oppgave var å 
representere RI-president Bill Boyd).

Minst mulig "reisebeskrivelse" i ukebrevet, men vi ble anbefalt av 
Guvernørkollega Wojciech å ta fly til Berlin, så ville han ordne transport 
videre de ca 17 milene til Szczecin. Vi hadde bil med sjåfør begge veier, 
og denne reisemåten viste seg som et både godt og rimelig alternativ. 
Sjåføren beklaget seg, imidlertid, at han ikke kunne kjøre fortere med en 
bil som enda ikke var riktig innkjørt. Dette til tross var han likevel rett 
som det var oppe i 180 km/t!

Vel hjemme var det nesten rett av gårde til Skien og klubbkveld med 
middag i Gimsøy RK. Det ble en usedvanlig fin og hygglig samling, med 
høy stemning, godt frammøte og ikke minst utrolig veslmakende 
kalkunmiddag med "nogo attåt". Programmet var fokusert rundt GSE-
teamet fra Cornwall. Teamet, under ledelse av rotarianer og politimann 
Phil Bullen, består av tre kjekke og representative unge damer i 30-
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årene. Teamet hadde opphold i klubbene Nøtterøy og Larvik bak seg, og 
skal være i Grenlandsområdet med Gimsøy RK som verter inntil søndag 
27. Deretter blir det Sørlandet (verter:Lillesand RK ) før de drar 
hjem igjen. De kom nesten rett til møtet fra Luksefjell og ørretfiske med 
en av Rotarianerne. De får faktisk også oppleve både Kofi Annan og Bill 
Clinton live mens de er i Norge. Og, som ikke det var nok: de får 
anledning til å skue (nesten 1/6 av) landet fra toppen av Gausta (1883 m 
o h). Turen opp og ned skal foregå med tunnelbanen inne i fjellet, 
topphemmelig for uinnvidde inntil for nylig!

Som de fleste vel har oppfattet, har PDG (Past District Governor) Edrund 
Olaisen vært i USA og representert oss på det såkalte CoL (Council on 
Legislation), eller Lovrådet på norsk. En del endringer er vedtatt, og 
Edrund anbefaler klubbene å sette av en kveld til høsten viet lover og 
regler i Rotary. Hun stiller selv gjerne opp, om ønskelig (husk: dekning 
for bilkjøring!). Fullstendig rapport og "kortversjon" legges ved 
utsendelsesmailen. 

Gledelige nyheter: pr utgangen av april var det fra vårt distrikt innbetalt 
45000 USD til Annual Fund, TRF (The Rotary Foundation) . Dette er i 
praksis identisk med målet satt av klubbene og som tilsvarer 22 USD pr 
hode. Listen toppes suverent av Ulefoss RK (74,36 USD pr hode), 
deretter Brevik RK (46,50 USD) og Langesund RK (45,40 USD). Enda er 
det en god del klubber som ikke har betalt inn. Det er enda ikke for sent!

Til sist vekslingskursen for juni: kr 6,15 pr 1 USD
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