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Rotaryåret 2014-15 er snart historie. 
 
Året ble ikke som planlagt og ønsket, men iblant skjer ting vi ikke har kontroll over. I dag 
sitter jeg igjen med en følelse av takknemlighet og stolthet over et distrikt som til de grader 
har stått opp som en kompetent og fantastisk gjeng rotarianere. Klubbene har gjennomført 
prosjekter, har hatt arrangement og klubbmøter og bidratt til å fremme Rotary i vårt område. 
Det største savnet dette året har vært at jeg ikke fikk besøkt alle klubbene, men jeg vet at 
tidligere og innkommende guvernører har vært rundt og bidratt til Rotarys fremme.  
 
Even Topland – Video om End Polio Now (EPN) 
En av de største gledene dette året kom via kampanjen «Rotary i 110» og 
videokonkurransen som ble utlyst. Even Topland fra Grimstad, 16-årig elev ved Møgelstu 
videregående skole i Lillesand, vant landskonkurransen som gikk ut på å lage en 30 
sekunders video om  Rotarys kamp for å utrydde polio. Det var en glede å overrekke ham 
prisen på kr 15.000 for beste video, og jeg er imponert over det han greide å få vist i løpet av 
et halvt minutt.  Even Topland hadde lest og sjekket websider om polio, og han står som et 
godt eksempel til etterfølgelse i så måte. Det er ikke mange tenåringer som får sitt bidrag 
sendt på riks TV, men Even greide det. Jeg anbefaler alle klubbene å vise videoen som kan 
hentes fra rotary.no eller fra distrikts siden.  Videoen greier i løpet av den korte tiden å 
formidle det som er Rotarys største og viktigste prosjekt: Å utrydde polio.  
Se: http://www.rotary.no/innhold/230 
 
Medlemmer: 
Distriktet har en positive økning i medlemstallet, og jeg er sikker på at klubbene jobber aktivt 
videre for å få nye medlemmer som ser nytten av å arbeide i Rotarys ånd, og at det samtidig 
jobbes med å ta vare på medlemmene vi allerede har.  
 
En liten oppsummering gir oss noen interessante opplysninger når det gjelder 
medlemsmassen. 
 
Pr 23..juni har det sluttet 113 medlemmer i distriktet vårt med en gjennomsnittsalder på 
63,62 år. I samme tidsrom har det begynt 115 medlemmer med en gjennomsnittsalder på 
54,97 år. Distriktet «er blitt litt yngre», samtidig som vi beholder en utrolig kompetanse og 
erfaring gjennom våre voksne medlemmer. Og vi har pr dato en liten økning i antall 
medlemmer. Å øke medlemstallet blir fortsatt en viktig prioritering framover. Og det er viktig å 
finne ut hvorfor nye medlemmer forlater oss. Av de 113 som har sluttet viser sluttgrunn 
følgende: 
Flyttet til annen klubb – 6 personer med gjennomsnittsalder 60 år 
Helse/personlige grunner- 35 personer med gjennomsnittsalder 71,5 år 
Familiære grunner – 8 personer med gjennomsnittsalder 48,2 år (kanskje møtetiden kan 
vurderes?) 
Jobbsituasjonen – 26 personer med gjennomsnittsalder 55 år 
Oppmøtekrav – 2 personer, gjennomsnittsalder 41,5 år 
Overgang til ny klubb – 4 personer, gjennomsnittsalder 66,75 
Død – 15 personer 
Andre grunner - 17 personer 
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Det er viktig at den enkelte klubb sjekker hva som er årsak til avgang i egen klubb, og at 
klubben sammen finner ut av hva som kan gjøres for å redusere eller unngå avgang.  
 
 
Rotaryfondet - TRF  
 
Fondet vårt er bærebjelken i organisasjonen, og jeg opplever en stadig økende forståelse for 
betydningen av å bidra. Det er viktig å se på hva som gjøres med pengene som klubbene 
sender inn. Det bygges skoler, landsbyer får rent vann, helsesituasjonen forbedres og stadig 
flere får liv og håp fordi rotarianere tenker og handler «ABOVE SELF».  
Flere klubber har allerede nådd egen målsetting for bidrag til fondet vårt, og det kommer 
enda inn bidrag, blant annet avtalegiro for andre halvår. I tillegg er det flere klubber som har 
sendt sine bidrag i løpet av de siste ukene.  

Annual Fund: Pr dato er innbetalingen USD 39,52 pr medlem – totalt USD 75.606,15 
Polio: 22 klubber har bidratt med til sammen USD 11,328,72 til polio.  
Endowment fund: USD 1013.- 

Shelterbox er en egen organisasjon, men tett knyttet til Rotary. Da katastrofen kom i Nepal 
reagerte klubbene øyeblikkelig, og det er sendt penger for mange bokser fra distriktets 
klubber.  
Det blir igjen et godt år der distriktets rotarianere har bidratt til at mange får et bedre liv. 
 
Websiden 
Oppgradert webside er på plass, og den gamle blir tatt ned 30.juni. Tilbakemeldingene viser 
at den nye siden er enklere å administrere, og er laget i samsvar med rotary.org slik at det 
skal være gjenkjennelse mellom sidene. Klubbene har vært flinke til å ta det forbedrede 
verktøyet i bruk. 
I forbindelse med medlemsnett minner jeg om at klubbene må legge inn neste års styre slik 
at post og henvendelser går til riktig person i klubben. 
 
Nytt rotaryår. 
Rotaryhjulet ruller videre. Det kommer nye personer inn i verv og råd, men grunnlaget i 
Rotary forblir uendret. Med Service above self som rettesnor overlater jeg snart 
guvernørkjede til Bjørn Jahren Aas fra Stavern Rotary klubb. Jeg vet at Bjørn og hans team 
vil sørge for god ledelse i distriktet, og ønsker ham og alle lykke til. Distriktskonferansen i 
Stavern er en fin anledning til å bli kjent med Bjørn og det nye lederteamet. Jeg anbefaler 
klubbene å melde på nye rotarianere og de mer erfarne. Deltagelse på distriktskonferanse gir 
både glede, kunnskap og motivasjon.  
 
Jeg takker mine nærmeste medarbeidere, distriktsorganisasjonen og klubbene for godt 
vennskap og fine opplevelser dette året. «Mine» presidenter har gjort en fremragende jobb, 
og jeg ber om at min takk bringes videre til hele klubben.  
Rotary er en fantastisk organisasjon, og vi må alle gjøre vårt beste slik at organisasjonen 
vokser og fortsatt kan bidra til en bedre verden.  

Ved å «Light up Rotary» kan du   

 
Vennlig hilsen 
Svein-Eirik Jensen 
Distriktsguvernør 


