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Kjære Rotaryvenner,

WORLD AFFAIRS SEMINAR – STIPEND FOR UNGDOM

Rotary Distrikt 2290 – Interesseforeningen (Ungdomsfondet) ga i 2009 stipend for 

en gutt og en jente til dekning av reise og opphold til deltakelse ved fredsseminaret 

World Affairs Seminar. To flotte ungdommer reiste og kom tilbake en stor 

opplevelse rikere, Linn Christine Flø anbefalt av Færder Rotary Klubb og Jonas 

Haugersveen anbefalt av Risør Rotary Klubb. Se Ukebrev nr. 6 med deres rapport 

fra seminaret. 

Tiltaket var svært vellykket og vi har bestemt oss for å gjenta tilbudet i 

2010. Seminaret holdes på Caroll University i Waukesa, Wisconsin, USA og er et 

tiltak som støttes av Rotary. Nærmere opplysninger finnes på infoark som fås med 

henvendelse til klubbpresidenten og på seminarets hjemmeside  

www.worldaffairsseminar.org . Denne oppdateres fortløpende. 

Søker skal være ferdig med videregående skole på tidspunktet for seminaret 26. 

juni til 2. juli 2010, men er ellers åpen for alle, også de som har foreldre som er 

rotarianere. Interessen var stor , 20 meget godt kvalifiserte ungdommer konkurrerte. 

At vi stilte krav til gode engelskkunnskaper, faglig nivå i klassens øverste tredjedel 

og positiv og utadvendt karakter skremte ingen fra å søke. Klubbene oppfordres til 

å gjøre tilbudet kjent i sine områder. Vi tenker oss at dette kan skje på flere 

måter:

o Ta det opp i klubben på møte, utdeling av informasjonsark og søknadsskjema.

o Avsette tid til egen programpost og vise informasjonsvideo. Denne kan fåes ved 

henvendelse til Per A. Filseth afilseth@online.no . eller telefon 37030823/ 

91625202.

o Kunngjøring ved oppslag på videregående skole: Bruk Rotaryplakaten med den 

aktuelle informasjonen limt på nederst. Forslag til tekst er sendt presidenten. 

Klubbens navn og mailadresse må påføres. Rotaryplakaten finnes i klubbene, hos 

AG’ene og hos distriktsguvernør Fred.

o Det finnes en egen brosjyre om Interesseforeningen som kan rekvireres fra Per A. 

Filseth. Frister: Søknad leveres rotaryklubben innen 5. februar 2010. Klubben 

sender søknaden videre med sin anbefaling innen 15. februar 2010.

Så snart tildeling av stipend er foretatt må vedkommende selv melde seg på 

seminaret og ordne forsikring og pass.

Ha en fin uke - ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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