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Flere innlegg fra 2290 i Rotary Norden.
Vi blir ikke deltaker i pilotprosjektet Future Vision Plan.
Blir GSE annet hvert år?

2290 i Rotary Norden, nr. 4/2009 side 27 og 29.
Av i alt 6 innslag fra norske distrikter i var 3 fra 2290s klubber: 
- RYLA i Arendal: Arendal RK har arrangert et vellykket seminar om 
internasjonalisering 
- Medlemsvekst i Stokke RK 
- 4 Paul Haris Fellowship utdelt i Sande RK. 

Innslagene var velskrevet og dokumenterer vår aktivtet. Det viser at det er fullt 
mulig å slippe til. Ekstra morsomt er det når klubbene av eget tiltak sender inn 
manus med bilde. 

Vi blir ikke TRF pilotdistrikt. 
Som dere husker vedtok vi på generalforsamlingen sist høst å søke om status som 
pilotprosjekt for TRF, Future Vision Plan. Til dette prosjektet skulle det plukkes ut 
100 blant hele verdens distrikter til å delta i arbeidet med å gjøre The Rotary 
Foundations arbeidsmåter mer tilpasset dagens krav. Om vi var blitt valgt skulle 
prosjektperioden være 2010 til 2013 og i så fall ville det ha medført viktige 
endringer for oss. 

Nå foreligger svaret på vår søknad og det er klart at vi ikke er av de 100 
distriktene som skal bidra til prosjektet. Det understrekes sterkt fra Rotary 
International at det ikke ligger noen kvalitetsvurdering av distriktene, snarere er 
det foretatt et utvalg som kan representere alle typer distrikter på verdensbasis. 
Rent praktisk betyr dette at vi fortsetter vårt forhold til TRF som nå, men med de 
sparetiltakene som er vedtatt gjennomført. Se nedenfor om GSE. 

GSE mot toårsperioder? 
The Trustees of The Rotary Foundation har på sitt aprilmøte om budsjettet gjort 
viktige vedtak om GSE i den hensikt å spare slik finanskrisen har gjort nødvendig. 
Til nå har distriktene utvekslet med et annet, inn og ut i samme året slik vi nå sist, i 
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april, sendte team til 4390 i Brasil og mottok team derfra i mai. Vedtaket går ut på 
at det fra rotaryåret 2010-2011 (året Inger-Britt Zeiner er guvernør) ikke lenger 
skal utveksles begge veier samme år. Det vil si at distriktet sender ut team det ene 
året og mottar team neste år. Som kjent dekker TRF alle utgifter til reisen for 
teamene. Det gis en åpning for å fortsette utveksling begge veier samme år under 
forutsetning av at GSE-partnerne er enige om å finansiere utgiftene annet hvert år 
med midler fra sine District Dessignated Fund. Det er opp til distriktet å 
bestemme hvilken modell som skal velges. Saken vil bli drøftet på 
Distriktsrådsmøtet i 2290 den 27.06.2009. 
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