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RYLA 2008 er gjennomført med 23 deltakere,-
et fantastisk arrangement!! Se ukebrev og vedlagt foto.

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i distriktsorganisasjonen

RYLA- ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD
Rotary Distrikt 2290 sitt Ledelsesseminar for ungdom ble arrangert på 
Vindfjelltunet fra onsdag til lørdag denne uken!
Målet med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt 
lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor.
Målgruppen er ungdom av begge kjønn fra 19-24 år som har vist initiativ, 
evner og vilje til sosialt medansvar innen organisasjonsliv og studier og 
potensielle ledere til næringsliv og offentlig sektor.

På presidentsamlingen i Arendal fikk dere forelagt dere på nytt 
programmet for dette fantastiske tiltaket som Rotary har hatt gående 
siden 1985 i Norge. men ikke alle klubber greide å realisere planen de 
hadde om å få sendt en ungdom til en kostnad på kr 3.600,- fra klubben

Det er D 2290 sin RYLA-ansvarlig, Ragnhild Flåtten fra Færder RK som 
på oppdrag fra distriktsguvernøren organiserer og gjennomfører RYLA 
ved hjelp av en lokal RYLA-komite fra en Rotaryklubb tildelt oppgaven.
Som i fjor var det Sandefjord Øst RK som stod for arrangementet, og 
dette ble gjort på en meget god måte!

Det var Thor Asbjørn Andersen fra Sandefjord Øst som var ansvarlig 
for program og ledelse av RYLA-seminaret.
Fra klubben deltok også president Anita Schumacher og fotograf Cato 
Arveschoug.

RYLA inneholdt forelesninger av høyt kvalifiserte personer og 
vekselvirkning mellom plenums- og gruppediskusjoner.
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Informasjon ble gitt  om Rotary og Rotaract. Blant annet var PDG Svein 
Aanestad til stede på torsdag kveld og fortalte om Rotary Voluntairs og 
om Rotyarys Motorsykkelklubb.

Jeg var med på seminaret fredag ettermiddag hvor jeg fikk lov å gi av min 
kompetanse innen utviklingsledelse. Jeg  fikk lyttet til god dialog om 
framtideg Rotaractsatsning i 2290 ledet av Niels Jørgen Andersen. 
Ungdommene kom med veldig gode råd til hva som er nødvendig for å få til 
arbeidet.
Morro var det også å høre ungdommene gi innhold og stedsplassering til 
framtidig RYLAsatsning i 2290. Og at den skulle være mest mulig lik det 
arrangementet som de selv tok del i !!! Ta det til deg Thor Asbjørn!

Etter en kosestund i gapahuken i 8 kuldegrader, kledde vi oss om til 
festmiddag som indikerte avslutning på RYLA 2008.
Jeg fikk æren av å dele ut Diplomene til ungdommenen og takke Thor 
Asbjørn og Ragnhild samt Sandefjord Øst RK for fremragende jobb! Det 
var rørende å høre ungdommenens takketaler og se hvor godt kjent de var 
blitt med hverandre på disse dagene. Og at helten het Thor Asbjørn!
Ungdommene viste stor interesse for Rotary og Rotaract!
RYLA 2008 var et meget vellykket arrangement!

Med dette minner jeg alle vertsklubber om at deltakerne bør inviteres til 
å holde foredrag om RYLA 2008 og hva det har vetydd for dem!!!

Se gruppebildet av disse fantastiske ungdommene med sine ledere, som 
ligger vedlagt 

Rotary Shares fra DG Laila 
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