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Rotary Distrikt 2290 – Interesseforeningen vil også i 2013 tildele stipend for ungdommer. Som tidligere 

kan det søkes stipend til dekning av utgiftene til reise og opphold for å delta i fredsseminaret World

Affairs Seminar i USA.  Dette er et prosjekt etter initiativ av Rotary Distrikt 6270 og holdes på Caroll 

University, Waukesha, Wisconsin, USA. Det er også åpent for å søke reisestøtte for andre formål.

Les hele invitasjonen her.
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Til klubbene i Distrikt 2290: 
 

STIPEND FOR UNGDOM  
Interesseforeningen i distrikt 2290 

 
Rotary Distrikt 2290 – Interesseforeningen vil også i 2013 tildele stipend for 
ungdommer. Som tidligere kan det søkes stipend til dekning av utgiftene til 
reise og opphold for å delta i fredsseminaret World Affairs Seminar i USA.  
Dette er et prosjekt etter initiativ av Rotary Distrikt 6270 og holdes på Caroll 
University, Waukesha, Wisconsin, USA. Det er også åpent for å søke 
reisestøtte for andre formål. 
 
World Affairs Seminar (WAS): Årets seminar har som motto  Likestilling og 
social rettferdighet. Seminaret samler ungdom fra hele verden til å oppleve 
fremtredende, internasjonale forelesere. For hver 10. deltaker finnes spesielt 
kvalifiserte rådgivere.  I  2012 reiste  Bjørn Sondre Saltvik  fra Duken i Tønsberg 
og kom  tilbake en stor opplevelse rikere,  
Andre reiseformål :Interesseforeningen ga  i 2012 også stipend til  til Helene 
Husmo Buer fra Skien  som støtte til deltakelse i Global Young  Leaders Conference 
i New York.   Stipendiatenes rapport om opplevelsen vil bli lagt ut på distriktets 
hjemmeside. På www.worldaffairsseminar.org finnes mer utfyllende opplysninger om 
seminaret. 
 
Søknad om stipend er åpen for alle, også de som har rotarianere som foreldre. 
Søkeren skal være ferdig med videregående skole og bør være fylt 18 år.  
WAS avholdes 15. til 21. juni. 2013. 
 
Søknadsfrist til klubbene er 10. februar. Klubbene har frist til 21 februar med å 
videresende søknadene til afilseth@online.no med sin anbefaling. 
 
Interessen  for stipendordningen har vært stor,  mange 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. Også i år ber vi klubbene være aktive for å rekruttere søkere til dette flotte 
tilbudet 
 
Klubbene oppfordres til å gjøre tilbudet kjent, særlig på videregående skoler og 
fylkets undervisningsavdeling.  Søknadsskjema og info om WAS vedlegges  
 
Lykke til! 
Hilsen             PDG Per A. Filseth 
Rotary Distrikt 2290 – Interesseforeningen. 



 
Informasjon til søkere, vedlegg til søknadsskjema: 
 
STIPEND FOR UNGDOM FOR Å DELTA PÅ FREDSSEMINAR I 
WISCONSIN, USA  
 Rotary distrikt 2290-Interesseforeningen  inviterer ungdom til å søke stipend  til å dekke 
utgiftenetil å delta i World Affairs Seminar i Waukesha, Wisconsin USA 15. – 21. juni 2013. Temaet 
for årets seminar er Likestilling og sosial rettferdighet.  . Flere hundre skoleelever fra hele verden 

vil komme sammen for studere og diskutere emner som 
fred, miljø og forsoning og lære om hverandres kultur, 
holdninger og ambisjoner. Målet er å utdanne 
fremtidens ledere til innsikt i internasjonal forståelse.  
Se www.worldaffairsseminar.org 
 
Stipendiet dekker reise, deltakelse og opphold. Vi  ser 
gjerne at vi kan sende 2  ungdommer fra vårt distrikt, 
fortrinnsvis en av hvert kjønn.  
 
Hvem kan søke:  
Søkere bør være  helst over 18 år eller nettopp ha 
avsluttet videregående på tidspunktet for seminaret. 

Vi vil gjerne ha søknader fra ungdom som er interessert i internasjonale spørsmål, har gode 
engelskkunnskaper, en positiv holdning og utadvendt væremåte. 
 
Hvordan søke: 
Fyll ut det vedlagte skjemaet og lever til den lokale Rotary klubb innen 10. februar 2013. Klubben 
sender søknader videre til Interesseforeningen på afilseth@online.no innen 21. februar.  
 
Stipendiet dekker: 
Stipendet er på 12000 NOK. Dette dekker gebyret og reiseutgifter.  Overnatting, måltider, 
programmateriale og mer er inkludert i gebyret på 500 USD. Det er i stipendet regnet noe 
matpenger underveis. Lommepenger og forsikring må dekkes av studenten selv. Arrangøren vil bistå 
med å koordinere bussreisen fra Chicago (ORD) eller Milwaukee (MKE) til Caroll University. 
 
Innsjekking: 
Innsjekking kl. 12.30 til 17.30 pm på lørdag 15.juni og utsjekking fredag 21. juni ved middagstid. 
 
Sted: 
Caroll University, Waukesha, Wisconsin, se www.cc.edu 
 
Lykke til! 
 
Hilsen  
Njål  Gjennestad                                                       Per A. Filseth 
Distriktsguvernør                                                        Forretningsfører 
Rotary Distrikt 2290 Interesseforeningen 
Forretningsfører 



 
SØKNAD OM STIPEND  

ROTARY DISTRIKT 2290 - INTERESSEFORENINGEN 
WORLD AFFAIRS SEMINAR 2013 

 
Navn:_______________________________________________ 
 
Fødselsdato:__________________ 
 
Adresse___________________________________________________ 
 
Telefon ___________________Epostadresse :______________________ 
 
 
Søknadsfrist:  Din lokale Rotary Klubb må ha søknaden innen den 10. februar. 
Klubben må sende søknadene videre med sin anbefaling innen den 21. februar. 
 
Rotary Klubb_______________  Kontaktperson i klubben_____________ 
 
Går på videregående skole/år:_____________________________________ 
 
Jeg søker stipend til å delta på World Affairs Seminar 2013 
eller 
Jeg søker støtte for annet reiseformål  (forklar på eget ark) 
Stryk det som ikke passer 
 
Vedlagt følger på separat ark en nærmere orientering om meg selv og mine interesser.  Min lærers 
og rotaryklubbens anbefalinger er påført søknaden .  
 
Dato_______________        Søkerens underskrift_______________________ 
 
Attest fra søkerens lærer: 
Jeg er søkerens lærer og kan attestere at søkeren oppfyller følgende krav: 

- Gode engelskkunnskaper 
- Faglig nivå i klassens øverste tredjedel 
- Positiv og utadvendt karakter 

Jeg gir søknaden min anbefaling. 
 
Dato_____________Lærers underskrift_______________________________ 
                                            
__________________________________Rotary Klubb anbefaler søknaden. 
 
Underskrift av kontaktperson i klubben_________________________________ 
                                
 Tlf. _______________________ 


