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 Kjære Rotary-venner. 

 

Det fine bunadsbildet som innleder «Nytt fra guvernøren» ble tatt av 
Per Ove Askeland den 22. mai da vi feiret TRF’s 100 års jubileum i 
Bergen samtidig som RI President Ian H.S. Riseley besøkte vårt dis-
trikt.  Det var litt av en dag som Bergens-klubbene hadde arrangert og 
som ble toppet av en flott festaften i Den Gamle Logen.  Dette ble for 
meg på en måte et  uoffisielt «guvernørmøte» med alle klubbene i 
Bergensområdet, og hvilket møte!  Jeg gleder meg til å treffe dere alle 
igjen; en uforglemmelig dag. 
 
Så fra 1. juli 2017 har jeg overtatt som guvernør for D2250.  Jeg ser 
med både spenning og forventning og samtidig en viss ærefrykt fram 
til Rotary-året 2017-18 og gleder meg til å bli enda bedre kjent med 
klubbene i hele distriktet og aller viktigst – dere Rotary-venner!  
 
Det formelle guvernørskiftet fant sted onsdag 21. juni i naustet til Ståle 
Hatteland i min egen klubb, Gandsfjord RK og hans familie på Gausel 
i Stavanger.  Her var det festlig oppdekning med reker og annet godt.  
Daværende DG, Tore Rykkel, foretok overlevering av guvernørkjedet 

og holdt en fin overleveringstale.  Festen markerte samtidig presidentskifte i Gandsfjord RK, hvor 
Reidulf Klovning overtok som president etter Karluf Bøe Skogen.  Alt var med oss denne kvelden – 
varme mennesker i en varm og lun sommerkveld med speilblank fjord. 
 
Siden det stort sett har vært ferietid etter at jeg overtok som guvernør, har jeg foreløpig ikke rukket 
å besøke klubber i distriktet, men noen uforglemmelige møter har jeg likevel allerede hatt. 
 
Det første møtet var 4. juli og følgende dager da jeg besøkte Malawi og Zambia for å etablere en 
helt nødvendig kontakt med Rotaryklubber i begge landene i fm søknad om global grant for vårt 
store felles distriktsprosjekt 10.000 Happy Birthdays by Rotary og med reisestøtte fra Norfo. Turen 
kom i stand på kort tid og var svært intens og effektiv; jeg ankom Lilongwe i Malawi tirsdag 4. juli, 
var der til torsdag 6. juli hvor jeg fortsatte til Lusaka i Zambia og forlot Zambia fredag ettermiddag 
med ankomst Stavanger lørdag ettermiddag.  Det ble et uforglemmelig møte med uforglemmelige 
mennesker; flotte rotarianere og jordmødre som virkelig vil gjøre verden til et bedre sted å være for 
sine medmennesker – redde liv.   
 
Jeg  hadde møter med Bwaila RC i Lilongwe og The Rotary Club of Lusaka Central i Lusaka; beg-
ge klubbene vil være host klubber for sine respektive land.  Jeg  hadde møter med jordmødre og 
besøkte fødeavdelinger.  Det var som om jeg hadde kjent dem alltid.  Vilje, entusiasme og gjen-
nomføringskraft fra Rotaryklubbene i begge landene var overbevisende, og behovet for lære opp 
og trene jordmødre for å redde liv, var bevislig og unektelig stort!    
 

        
 
Det andre  møtet var 4. august da jeg var invitert av Karmøy Vest RK til å være med på  deres etter 
hvert tradisjonelle Amerikafest i Åkrahamn denne dagen i forbindelse med Fiskeridagene der.  Det 

 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

3 

     

er tette forbindelser med Karmøy og USA – ikke minst i 
forbindelse med fiskerivirksomhet.  Det var  
 
en stor opplevelse å få være med denne dagen med mye ny lærdom.  Det var et fantastisk flott 
program som Karmøy Vest hadde lagt opp til – fra ankomst om formiddagen til avreise om kvel-
den.  I Åkrahamn var det en nesten «sydlandsk» stemning på en varm og lun sommerdag.   Nok 
en uforglemmelig dag. 
 
Det tredje møtet med Rotaryklubber blir 4. september når jeg besøker Sogndal RK i Sogn og Fjor-
dane.  Så kommer fjerde, femte, sjette osv. som perler på en snor; Nordfjordeid RK og Stryn RK, 
Florø RK og Førde RK.  Jeg har allerede mottatt «velkommen-hilsener», og det varmer!  I oktober 
står Hordalandsklubbene for tur.   
 
Hva sitter igjen som uforglemmelige opplevelser de siste månedene:   
 
Møte med mennesker!   Det er det jeg gleder meg til – møte dere, gode venner. Mennesker som 
både vil og gjør noe.   Det er dere som inspirerer meg, og jeg håper at jeg kan gi litt tilbake til dere 
gjennom mitt guvernørår; gjennom besøk og gjennom Distriktskonferansen hvor jeg håper på fullt 
hus.    Sammen kan vi gjøre en forskjell – stort eller smått; langt borte, rett rundt hjørnet.  Alt teller! 
 
 
Takk til dere alle for det dere bidrar med i hverdag som i fest.   
 
 
 

Sammen  er vi sterke og  gjør en forskjell. 

 

 

 

Beste guvernørhilsen, 

Christin  

 
 
 
 

 

Every Woman Counts – Every Child Counts 
Motto for Maternity Ward ved Lilongwe sykehus. 
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Ny Distriktsguvernør 
 

Christin Sagen Landmark har overtatt verv og 
kjede etter Tore Rykkel.  

 
Gandsfjord Rotary klubb hadde sin sommeravslut-
ning 21. juni med  skifte av både Guvernør i D2250 
og president i klubben.  
 

Tore Rykkel ble ønsket hjertelig velkommen til Stavang-
er da han kom for å avslutte sitt verv. Han benyttet an-
ledningen til å takke for et krevende, men ikke minst gi-
vende år, for møte med alle de flotte rotarianerne og  for 
kunnskap om  klubbenes små og store  prosjekter.  Tore 
ønsket Christin lykke til i det han la guvernørkjedet over 
på hennes skuldre.  
 
Og Christin takket for tilliten med noen varmende ord på 
rim. Hun har valgt RI-presidentens motto til sitt med en 
personlig vri: ” Rotary: Sammen gjør vi en forskjell”.  
Prosjektet ”10 000 Happy Birthdays” er bare en av hen-
nes hjertesaker for det kommende året. 
 

Dette var også kvelden for presidentskifte i Gandsfjord 
Rotary klubb. Karl Bøe Skogen takket for seg og overlot 
kjede og klubbe til Reidulf Klovning.  Han skal sam-
men med Guvernør Christin arranger e Distriktskonfe-
ransen på Sola Strand Hotell 22.-24. september. Dette 
er et arrangement for alle medlemmer og ledsagere, og 
er en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre klubber 
og andre rotarianere. 
 

Rammen for kveldens begivenheter var perfekt: 

skalldyrfest i naustet til ett av klubbens medlemmer 

rett ved Gandsfjorden og sol fra en nesten skyfri 

himmel!  Æresgjest var distriktstrener Tove Kayser. 

 

 

 

 

LYKKE TIL! 

Flott stemning og fin ramme rundt president- og  
guvernørskiftet i Gansfjord RK 
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Heder i Arna     

 
Knut Remi Heimvik og Kjell Åge Aardal  hedret 

 
Ungdomsarbeideren Knut Remi Heimvik og Brattland-bonden Kjell Åge Aardal er av Arna 
Rotaryklubb  tildelt Rotarys utmerkelse «Paul Harris Fellow», for deres samfunnsgagnlige 
arbeid. 
 
Knut Remi Heimvik har i mange år vært leder i fritidsklubben i Arna. Han ble med i klubben som 
10-åring og da han begynte på ungdomsskolen ble han hjelpeleder i juniorklubben. Fra 2003 fikk 
han på fulltid ansvar for de kommunale fritidsklubbene i Arna.  
 
Knut Remi Heimvik har alltid brent for å hjelpe ungdom som ikke har funnet seg til rette i samfun-
net. Flere ungdommer som av ulike grunner har falt utenfor tilbudene fra skolen og idretten, har 
han tatt med som hjelpeledere i klubben. Han har hjulpet flere ungdommer på rett kjøl i livet. Han 
har en omfattende høgskoleutdanning innen blant annet pedagogikk, rusforebygging og frivillig 
arbeid. Knut «Remi Heimvik er en unik ungdomsarbeider og et fantastisk medmenneske», sa 
Svein-Erik Akselberg, presidenten i Arna Rotaryklubb, da han utdelte medaljen. 
 
Kjell Åge Aardal driver gården sin på Øvre Brattland på en fremragende måte og har mottatt flere 
priser. Han driver en variert melke- og kjøttproduksjon med kyr, ungdyr og sau. De siste fem åre-
ne har han levert melk uten noen form for avvik, slik som rester av medisin og ulike former for 
bakterier. Han er en av de få som har klart dette i et så langt sammenhengende tidsrom.  
 
Kjell Åge Aardal har utført gårdsarbeidet sju dager i uken i 30 år helt alene. Gjennom 20 år med 
målbevisst innsats har han dyrket opp utmarken til en fryd for alle. Om vinteren arbeider han i til-
legg med skogsdrift og litt vedproduksjon. 
«Kjell Åge Aardal er en ener i sitt yrke og har hevet yrkestittelen bonde til et helt nytt nivå», sa  
Akselberg. 
 
Utdelingene skjedde under Arna Rotaryklubbs blåtur til Risøy og Kilstraumen Brygge  
mandag 12. juni. 

 Bonde Kjell Åge Aardal (lengst til venstre) og ungdomsarbeider Knut Remi Heimvik (lengst til høyre) ble tildelt 
Rotary-utmerkelsen av president Svein-Erik Akselberg i Arna Rotaryklubb. (Foto: Audun Stølås). 
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Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Åsane Rotaryklubb gir benker og drivhus  
til glede for bydelens beboere 

 
     Observante turgjengere har sikkert lagt merke til at det er kommet opp 
noen solide benker og bord i stein på forskjellige steder i Åsane, til glede for 
bydelens innbyggere. Det er Åsane Rotaryklubb som står bak tiltaket. Ben-
kene er gitt som gave til ulike velforeninger og lag, som har påtatt seg vedli-
keholdet etter at rotaryklubben har utplassert og montert benkene. 

 
Ett sett med benker og bord er 
plassert ved Liavatnet (ved siden 
av steinhuset i 
Vågsbotn.)  Et annet på sørsiden 
av Tertnestjønnet. Sistnevnte lig-
ger et stykke inn i terrenget fra 
Tertnesveien, men Rotaryklub-
bens medlemmer har laget en fin 
gruset sti fra Tertnesveien, om-
trent fra krysset med Tertnesfla-
ten og gjennom den idylliske bjer-
kelunden frem til vannet. Der kan 
man sitte usjenert og nyte stillhe-
ten, og se på endene som svøm-
mer på tjernet. 
 
     Videre har Åsane Rotaryklubb 
plassert to solide benker på ut-
siktspunktet øverst i Haukedalen, 
på venstre side av Hesthaugve-
gen når man kjører nordover. Her 
har man en fantastisk utsikt i ret-
ning Eidsvågneset og Byfjorden. 
Klubbens medlemmer har også 
ryddet kratt og buskas foran ben-
kene på dugnad, slik at utsikten 
skal bli best mulig. 
     Endelig er det plassert en 
benk på kaien i Salhus, der man 
kan slå seg ned og la drøsen gå 
mens man betrakter båttrafikken 
eller livet på kaien. 
 
Billedtekster: 
Et sett med benker og bord er 
sentralt plassert ved Liavatnet, og 
passer 
   fint inn i landskapet ved stein-
huset i Vågsbotn.  
2) Ved Tertnestjønnet har Rotary-

 

 

Vågsbotn Liavannet 

Tertnes Bekkatjøne 

Salhus kai 
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..med sko for første gang 

klubben laget en idyllisk rasteplass. Den ligger usjenert til i forhold til hovedveien, 
og er et yndet utfartsmål både for barnehager og turgåere. 
3) På Hesthaugveiens høyeste punkt, øverst i Haukedalen, er det nydelig utsikt 
over Byfjorden. 
4) Salhus kai har også fått en benk, sentralt plassert. Her kan man sitte og medite-
re over dette og hint.  
 

Drivhus til Midtbygda Sykehjem 
Åsane Rotaryklubb har de seneste årene også vært engasjert i velferdstiltak for 
beboerne på Midtbygda Sykehjem, blant annet ved å arrangere fester for beboer-
ne. Sykehjemmet har i lengre tid hat et drivhus liggende som de ønsket og få mon-
tert. Og i vår har Åsane Rotaryklubb realisert ønsket. Klubben stilte med en dug-
nadsgjeng.   
 
Det krevdes en mannsterk delegasjon fra klubben for å få det på plass, for det vis-
te seg ikke å være en jobb for amatører. Dersom leverandøren skulle montere det, 
ville det koste 20.000 i arbeidspenger. Men etter en iherdig innsats og finlesing av 
monteringsbeskrivelsen over flere dager kom det endelig på plass Så nå kan syke-
hjemmets beboere snart kose seg med egenproduserte blomster og grønnsaker. 

Billedtekster: 
1) Dugnadsgjengen som monterte drivhuset til 
Midtbygda Sykehjem. Fra v. Knut Eide, Astrid 
Østerbø, Walter Hella, Knut Per Grini, Ken-
neth Svege og Odd Hordvik. 
 
2) Odd Hordvik (t.v.) tar den siste finpussen 
mens Knut Eide og Kenneth Svege har funnet 
alt i orden innvendig. 
 
3) Drivhuset ferdig montert. Odd Hordvik i front, Ken-
neth Svege i bakgrunnen. 
 
4) Odd Hordvik tar i mot en velfortjent klem og 
blomster fra aktivitetsleder Vally K. Sylta. 
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DISTRIKTSKONFERANSEN 2017 

 Distriktskonferansen 2017 på Sola Strand hotell 
 
Helgen 22. - 24. september var det duket til Distriktskonferanse i regi av Gandsfjord 
Rotary klubb, på ærverdige og vakre Sola Strand Hotell.  Guvernør Christin Land-
mark hadde valgt «Menneskeverd – menneskeverdighet» som tema for konferan-
sen.  Et særdeles velegnet og tidsriktig tema. 

Fredag ble det avviklet både styremøte og Distriktsrådsmøte før det offisielle programmet 
startet.  Utover ettermiddagen strømmet presidenter, sekretærer og ledsagere samt noen 
gjester til hotellet.   

Presis klokken 18.30 ble det avmarsjering i samlet flokk til Sola ruinkirke, der tidligere  
fylkeskultursjef Egil Harald Grude holdt et historisk foredrag.  Erling Ragnar Eriksen, pro-
fessor i klaver ved Universitetet i Stavanger, ledsaget det hele med vakker musikk. 
 
Vel tilbake til hotellet var det tid for en bedre middag og mingling blant gamle og nye rota-
ryvenner. 

Etter en flott frokost med alt hva et 5 stjerners hotell kan by på, var det klart for åpningsse-
sjon der også ledsagere var tilstede.  Guvernør Christin Landmark ønsket velkommen og 
presenterte konferansens tema.  Hun overbragte også hilsen fra vår æresguvernør Kong 
Harald.   
 
 

 

Foto: Tore Rykkel 

Sola Ruinkirke 

Fra Distriktsrådsmøtet 
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Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal hilste konferansedeltagerne og fortalte litt om den 
regionen vi befant oss i, før president i Gandsfjord Rotary klubb, Reidulf Klovning presenter-
te rammene for møtet samt praktiske opplysninger. 
Verdenspresidentens representant var den tidligere distriktsguvernøren Dr. Robert Zinser 
fra Tyskland og fremførte hilsen fra ham.   IPDG Lars Olof Nilsson, fra Nacka Rotary Klubb i 
Distrikt 2370 i Sverige, hilste fra naboene og holdt en appell der budskapet var at vi i større 
grad må snakke om Rotary.  Vi må informere og «selge» Rotary budskapene. 
PDG Jostein By er nå styreleder i NORFO.  Hans budskap var å skape forståelse for NOR-
FO ´s rolle og oppgaver og også si litt om momskompensasjonsordningen og de muligheter 
som ligger i dette systemet. 
Etter en god kaffe pause var det tid for Foredraget til Dr. Robert Zinser. Han holdt et flam-
mende innlegg der budskapet bl.a. var – «Engasjer unge ledere og kvinner og plant et tre». 
Dr. Zinser var grunnlegger og leder av den eldste og største action gruppen I Rotary syste-
met – “Rotarian Action Group for Population & Development (RFPD)» og snakket naturlig 
nok også om dette, som også handler om «human dignity» - menneskeverd.   
«Toleranse og mellommenneskelig forståelse – The rotary Foundation» var tittelen på PDG 
Lena Mjerskaugs foredrag.  Hun kom også med noen flotte sitater: «Right is right even if 
everybody does it. Wrong is wrong even if no one is doing it.  Hun sa og at “det finnes ikke 
fremmede I Rotary – bare venner du ikke har møtt.” 
Så fulgte innlegg om TRF´s betydning i det lokale perspektivet og deretter en status for 
«End Polio Now – vaksinens betydning globalt ved Wibecke Natås.  Hun forklarte hva polio 
er for noe, at det er forårsaket av en virus det ikke finnes noen kur mot.  Men vi kan fore-
bygge med vaksine..og det er det vi gjør. Men vi ser og tilbakeslag.  Ofte der det er krig, 
som nå i Syria der polio igjen har blusset opp.  40 nye tilfeller i den senere tid. 
Så var det tid for lunsj og deretter litt frisk luft før ny omgang i konferansesalen med spen-
nende foredrag mens ledsagerne fikk en flott guidet tur. 
Saving Lives at Birth – var overskriften for Tore Lærdal sitt foredrag.  Et tankevekkende inn-
legg om kampen for å redde liv ved fødsler:  

   DISTRIKTSKONFERANSEN 2017 

      Dr. Robert Zinser 

Åpning ved DG Christin S. Landmark 

IPDG Lars Olof Nilsson 

Jostein By 

Bjørg Tyddal Moe 
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Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal hilste konferansedeltagerne og fortalte litt om den 
regionen vi befant oss i, før president i Gandsfjord Rotary klubb, Reidulf Klovning presenter-
te rammene for møtet samt praktiske opplysninger. 
 

Verdenspresidentens representant var den tidligere distriktsguvernøren Dr. Robert Zinser 
fra Tyskland og fremførte hilsen fra ham.   IPDG Lars Olof Nilsson, fra Nacka Rotary Klubb i 
Distrikt 2370 i Sverige, hilste fra naboene og holdt en appell der budskapet var at vi i større 
grad må snakke om Rotary.  Vi må informere og «selge» Rotary budskapene. 
 

PDG Jostein By er nå styreleder i NORFO.  Hans budskap var å skape forståelse for NOR-
FO ´s rolle og oppgaver og også si litt om momskompensasjonsordningen og de muligheter 
som ligger i dette systemet. 
 
Etter en god kaffe pause var det tid for Foredraget til Dr. Robert Zinser. Han holdt et flam-
mende innlegg der budskapet bl.a. var – 
«Engasjer unge ledere og kvinner og plant 
et tre». 
Dr. Zinser var grunnlegger og leder av den 
eldste og største action gruppen I Rotary 
systemet – “Rotarian Action Group for Po-
pulation & Development (RFPD)» og snak-
ket naturlig nok også om dette, som også 
handler om «human dignity» - menneske-
verd.   
 
«Toleranse og mellommenneskelig forstå-
else – The rotary Foundation» var tittelen 
på PDG Lena Mjerskaugs foredrag.  Hun kom også med noen flotte 
sitater: «Right is right even if everybody does it. Wrong is wrong even 
if no one is doing it.  Hun sa og at “det finnes ikke fremmede I Rotary – 
bare venner du ikke har møtt.” 
 

Så fulgte innlegg om TRF´s betydning i det lokale perspektivet og der-
etter en status for «End Polio Now – vaksinens betydning globalt ved 
Wibecke Natås.  Hun forklarte hva polio er for noe, at det er forårsaket 
av en virus det ikke finnes noen kur mot.  Men vi kan forebygge med 
vaksine..og det er det vi gjør. Men vi ser og tilbakeslag.  Ofte der det er 
krig, som nå i Syria der polio igjen har blusset opp.  40 nye tilfeller i 
den senere tid. 
 
Så var det tid for lunsj og deretter litt frisk luft før ny omgang i konferansesalen med spen-

nende foredrag mens ledsagerne fikk en flott guidet tur. 
Saving Lives at Birth – var overskriften for Tore Lærdal 
sitt foredrag.  Et tankevekkende innlegg om kampen for 
å redde liv ved fødsler:  
 
Hvert år føder 40 millioner kvinner verden rundt 
uten en faglært fødselshjelper ved sin side. Hver 
dag dør 800 mødre under fødselen. Hver dag dør 8 
000 nyfødte. De fleste av disse dødsfallene kunne 
vært unngått.   
 
Det er skremmende tall og vi må mobilisere for å redde 
flest mulig.  Heldigvis ser man lys i tunnelen.  Med 
enkle midler, kurs og opplæring kan mange feire fød-
selsdager i årene fremover.  Foredraget ble ledsaget  

 

Kaffepause må til 
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av betagende vakre ord og toner fremført av 
den nyslåtte FN ambassadøren til Etiopia, Abelone  
Melesse.   
 
Så fikk vi forklart betydningen av fødsels simulering ved 
Signe Egenberg og deretter mer om 10. 000 Happy Birth-
days by Rotary, ved Ida Hassan før en simuleringsfødsel 
som gav oss alle sterke inntrykk. 

  Tore Lærdal 

Abelone Melesse 

Gripende fødsels simulering 

Signe Egenberg 
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Etter en velsmakende kaffepause fik delegatene høre mer om «Det flerkulturelle Stavang-
er».  Et samtaleprosjekt mellom Johannes læringssenter og Stavanger RK ved Odd Inge 
Godal, før professor emeritus Øyvind Dahl (professor i kulturkunnskap) kåserte om temaet 
«Når fremtiden kommer bakfra.»   
Tankevekkende og underholdende der spørsmålet om hva tid er fikk ulike forklaringer sett 
med øynene til mennesker fra ulike kulturer.  Typisk.. «hvis ingen spør meg så vet jeg det!». 
 
Begge disse foredragene fortjener bredere oppmerksomhet enn det vi kan få til i denne om-
gang. 

 

 

Odd Inge Godal 

Øyvind Dahl 

Festmiddagen - alltid et høydepunkt 
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Til en nydelig middag med aperitiff, kamskjel, indrefilet av lam og en utsøkt dessert, under-
holdt orkesteret Tiedemanns Group og etter hvert dyktige «Rotarianske» historiefortellere 
og talere. 
 

Kveldens høydepunkt var likevel tildelingen av Paul Harris Fellow til tre meget verdi-
ge personer.  PDG Tore Rykkel, DICO Einar Solheim og styreleder Tore Lærdal i Laer-
dal Global Health.  Gratulerer hjerteligst! 
 
Vel blåst 
  

Asbj. Algrøy 

«Takk for 
maten.tale» v/
Jostein  
Osnes 
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Søndag fortsatte konferansen med guvernørens hilsen, ord for dagen, positivt nytt fra lovrå-
det ved PDG Carl Lewin, tanker om medlemsutvikling ved PDG Leif-Harald Kvaale og Års-
møtet, før Ungdommen tok over.  Inn marsjerte samtlige utvekslingsstudenter som er på 
besøk i landet vårt for tiden.  Fra alle verdenshjørner kom de, og alle hadde lært seg litt 
norsk.  Nok til at presentasjoner foregikk på et språk samtlige delegater forsto.   
Rolf Thingvoll var med rette stolt over den flotte gjengen som sannelig også fremførte et par 
sanger på norsk. 
Så ble det litt om RYLA og om Rotary inn i fremtiden før Arna Rotary Klubb sin presentasjon 
av neste års PETS.   
 

Velfortjent PHF til Tore Rykkel, Einar Solheim og 
Tore Lærdal 

Fortjent PHF til 
Tore Rykkel 

Tore Lærdal 

..og Einar Solheim 

Søndag kom ungdommen 
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Informasjon om Resolusjonsrådet –  
Council on Resolutions – CoR 2017 

 
Det er innkommet til sammen 38 forslag i årets Resolusjonsråds-
avstemming. 
 
Forslagene spenner over mange emner alt i fra typiske klubbsaker, 
Rotarys formålsparagraf og misjon, miljøvern, opprette egne klubber 
for barn, opprette nye besluttende organer under RI (!) og naturligvis 
innspill vedrørende kontingent, for å nevne noe.  
 
Jeg vil trekker frem noen få av forslagene. 
 
De som er interessert vil finne samtlige forslag med begrunnelser på 
internett: 
my.rotary.org/cor/vote 
Det er verd å merke seg at en resolusjon er en anmodning til RI-styret 
om å vurdere en sak eller forslag om saker RI bør engasjere seg i, men 
at det er opp til styret å følge opp eller avslå de forslagene som blir støttet i CoR-avstemmingen.   

•  
RI-styret bes om å anbefale at ethvert klubbmøte skal starte med å sitere Firespørsmålsprø-
ven, siden denne uttrykker Rotary s etiske prinsipper og leveregler. 
Dessuten er det foreslått at 4 spørsmålsprøven skal utvides med en 5. test: «Will it PRESERV 
PLANET EARTH for future generations?» 

•  
To forslag fra Japan er vidtrekkende og vil eventuelt kunne føre til endringer i Ris organisa-
sjonsstruktur! Begge forslagene foreslår at Japan skal få opprette et eget beslutningstakende 
organisasjonsledd, med rett til å fatte beslutning om saker som omhandler de Japanske klub-
bene. 

•  
Det foreslås at RI skal anerkjenne en ny type klubber beregnet på barn i barneskolealder – for 
eksempel EarlyAct eller Rotary Kids. 

•  
Flere forslag er knyttet til kontingent. Ett forslag vil at det skal være opp til klubbene selv å be-
stemme om de vil kreve inn klubbkontingent, eller om de vil finansiere driften av klubben på 
annen måte. 
 
Andre forslag går på å stoppe økningen eller å redusere kontingenten til RI eller å ha en varia-
bel kontingent for de enkelte land basert på en inntekts relatert indeks (BigMAC-indeksen). 

 
Naturligvis er det mange andre forslag til RI-styret, men dette er et lite utsnitt. 
 
Den videre saksgang blir nå avstemming, denne finner sted i løpet av perioden 15. oktober 
til 15. november og foregår på nett uten mulighet for diskusjon eller utdypende forklaringer. 
 
De norske delegatene vil avholde et SKYPE-møte for å gå igjennom forslagene og diskutere forstå-
else osv., men den enkelte delegat står fritt i avstemmingen. 
 
Hvis noen ønsker å ytre seg i forhold til forslagene så er jeg åpen for dette. 
 
I Rotary 
 
Carl Lewin 
Col/CoR delegat 2016-2019 
 
Telf.: 992 94 755 eller e-post: carl.lewin@haugnett.no 
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