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Stort tilbud til engasjert ungdom: Stipendier til å delta i 

World Affairs Seminar i Wisconsin med alle utgifter dekket.

Søknad om Rotary medlemskap. Det finnes skjema!
Gratulerer med 40 års jubileet, Kristiansand Vest

STORT TILBUD TIL ENGASJERT UNGDOM 
Distriktsrådet vedtok på sitt siste møte at Interesseforeningen 
(Ungdomsfondet) skal tilby dekning av utgiftene for ungdom som deltar i 
årets World Affairs Seminar ved Caroll University i Wisconsin, USA. 
Seminaret går i dagene 20. til 26. juni 2009. 

Tilbudet gjelder ungdom i videregående skole i alderen 16 – 18 år. 
Seminaret er et utdannelsesprogram for fremtidige ledere med topp 
forelesere om emnene fred, miljø og forsoning. Årets tema er verdens 
sult. 

I tillegg til å søke Ungdomsfondet om utgiftsdekning må de som er 
interessert selv melde seg på seminaret. Vær oppmerksom på at det er en 
5% ”early bird rabatt” på påmeldingsavgiften for den som melder seg på 
innen 28. februar. Det finnes rimelige flyreiser fra Gardermoen til 
Chicago. I tillegg er det nødvendig å undersøke lokaltransport fra Chicago 
til Waukesha, Wisconsin. Interesseforeningen dekker seminaravgift som 
inkluderer overnatting og måltider, og reise.  

Søknadsfristen er 10. februar.

Klubbene får mer detaljerte opplysninger og henvisninger og de som har 
kjente som kan tenke seg å benytte denne flotte anledningen bes om å ta 
kontakt med rotaryklubben i sitt område. 

SØKNAD OM ROTARYMEDLEMSKAP! 
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Alle klubbene i distriktet har medlemsutvikling som sin første prioritet. 
Å finne og rekruttere medlemmer vet vi alle ikke er like enkelt og det 
brukes mye både energi og oppfinnsomhet for å finne frem til de egnete 
kandidatene som vi vet finnes i våre omgivelser. Det er ikke vanlig at de vi 
gjerne ville ha som medlemmer river ned dørene hos oss. Det kreves rett 
og slett innsats. Under mine klubbesøk nevnte jeg at det finnes et eget 
skjema som man kan bruke for å søke rotarymedlemskap. Mange syns nok 
det er å gå vel langt, men skjemaet er offisielt og godkjent. Jeg vil 
oppfordre interesserte til å ta en titt på skjemaet og evt. ta det i bruk 
blant prospektive medlemmer. Jeg tillater meg å sende videre formulering 
og link som finnes på RI’s hjemmeside, som Svein Aanestad har minnet 
meg om: 

How do I become a member of Rotary? If you're interested in joining a 
local Rotary club, submit a Prospective Membership form*, though 
individuals must be sponsored or proposed for membership into a club. 
Rotary International staff will process your information and forward it to 
local Rotary club leaders.
*http://survey.rotary.org/Perseus/se.ashx?s=0B87FCE56C8E6704

40 ÅRS JUBILEUM I KRISTIANSAND VEST RK.
Jeg gratulerer president Wnche Tronstad og Kristiansand Rotary klubb 
med de 40 år som feires i dag. I samsvar med tradisjonen i vårt distrikt 
sender distriktet en gave til klubben som kommer klubbens Polio Plus 
konto til gode. 
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