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Kjære rotaryvenner! 

Denne uken er det to større temaer jeg vil ta opp med dere. En flott mulighet til å få et stipend og en 

bekymring som gjelder medlemsskap. 

World Peace Scholarship

Den første saken gjelder World Peace Scholarship. Vår TRF-ansvarlig Edrund forteller:

«Vi har hatt to fantastisk flotte "fredsstudenter" fra Norge. Den ene, Gert Danielsen, har vi lest om i 

avisene nylig. Den andre, Stian Jenssen, kom fra vårt distrikt og jobber nå i Brüssel. "Fredsstudiet" gir 

en unik mulighet for videre karriere,  og de aller fleste studentene går inn i gode jobber i FN-systemet, 

verdensomspennende organisasjoner eller jobber for sitt lands regjering. Med andre ord en glitrende 

mulighet. Har din klubb en kandidat? Ta det opp på et klubbmøte og finn kandidater i ditt område som 

fortjener en slik mulighet. Les mer på hjemmesiden vår og ta kontakt med DG Ingrid hvis klubben har 

kandidater.» 

Medlemstall:

Den andre saken gjelder synkende medlemstallet i distriktet. Jeg vet at det jobbes godt med 

rekruttering i de fleste klubbene. Jeg vet også at flere klubber har opptak av nye medlemmer i disse 

dager. Det er flott! På PETS i 2011 satte årets presidenter mål for medlemstallet i klubben. Alle meldte 

om økning. Likevel  synker medlemstallet. Se på disse tallene: 

 1.7.2010               2.018

  1.7.2011               1.981

  1.1.2012               1.951

10.2.2012              1.942 

Vi har mistet 39 medlemmer så langt dette rotaryåret. 25 klubber har nedgang, 11 klubber er uten 

endring og 9 klubber har økning. Mitt håp er at det lave tallet skyldes at alle klubbene har vært flinke til 

å melde ut medlemmer som har sluttet eller på andre måter har falt fra, og at de ikke har vært like 

flinke til å melde inn nye medlemmer som er tatt opp. Det kan også skyldes at det er mange klubber 

som har opptak i forbindelser med torskaaftener mm  i februar, og at vi vil få en fin økning innen påske. 

Uansett, dette er tall som bekymrer meg. Skal vi være et friskt og levende distrikt er det viktig å holde 

medlemstallet oppe og heller øke enn minke. Jeg håper derfor dere holder fokuset på rekrutteringen og 

ikke mister mulige kandidater ved å la de gå for lenge før de blir tatt opp i klubben. 

FRISTER

GSE og RYLA

15. februar  er siste frist for innmelding av kandiater til GSE og RYLA. Har dere kandidater er det om å 

gjøre å få søknadene videre nå. 

21. februar: Søknadsfrist til World Affair Seminar 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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