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Til alle medlemmer i distrikt 2250. 
  
November måned er dedikert til Rotary-fondet, Rotary Foundation, eller TRF som vi sier. Det er tid 
for ettertanke i klubbene om hvordan vi kan bidra best mulig til dette flaggskipet i Rotary. Husk at hele 
92% av fondets samlede inntekter går til det egentlige formål. Altså har fondet kun 8% 
administrasjonsutgifter. Dette er på absolutt nedre skala av det humanitære fond har av utgifter, noen 
helt opp mot 20%. De fleste klubber i distriktet bidrar til Annual Fund i TRF, men noen gjør det ikke.  
Og så er det klubber som peker seg ut langt over andre. 
I vårt distrikt er dette nr 1: Askøy RK ($143,31), nr 2: Karmøy RK ($ 129,98), og nr 3: Stord RK ($ 
109,07) og disse får i disse dager en spesiell heder fra TRF for sine bidrag i forrige Rotary-år. Tallene i 
parentes er hvor mye disse klubbene har bidratt med midler til Annual Fund i forrige Rotary år beregnet 
i snitt per medlem. Gratulasjon går til disse klubbene for fremragende innsats! 
  
End Polio Now er et eget prosjekt i Rotaryfondet og mange klubber gir midler dedikert til dette. I 
forrige Rotary-år har tre klubber utmerket seg her også, og disse blir hedret med etCertificate of 
Appreciation fra TRF for dette.  
Det er nr 1: Bergen RK, nr 2: Stavanger International RK, og nr 3: Stord RK. Gratulerer til dere! 
  
Og så er det spesielt kjekt når klubber jubilerer. Thrine og meg var gjester da Arna RK feiret sitt 60 års-
jubileum på Fjordslottet Hotell på Osterøy den 23 oktober. Det ble en flott og minnerik feiring. 
Gratulerer med overstått til Arna RK! 
  
I år er det mange klubber som ønsker å delta i Ungdomsutvekslingsprogrammet for neste år. 
Utfordringen er som vanlig det å finne vertskap til de studentene som kommer hit. Her må vi slå et 
slag for å «ufarliggjøre» dette med å ta imot ungdommene. Dem som har hatt utvekslingsstudenter 
boende hos seg tidligere vet hvor flott dette kan være, og mange har fått venner for livet. Og – man 
trenger absolutt ikke å være i ungdoms-foreldre-alder! Faktisk, mange av de ungdommene som 
kommer hit setter ekstra stor pris på å være sammen med et vertskap som er eldre enn foreldrene 
sine. Ta kontakt med leder for Ungdomsprogrammene våre, DYEO Ingunn Mossefin, om du lurer på 
noe. 
  
Som man vil huske fra Årsmøtet så ble det vedtatt at Rotary Norden fra 1 januar 2022 kun blir sendt i 
digital utgave. Den digitale utgaven blir sendt til den epost-adressen som er registrert i Medlemsnett 
– MEN det er ikke alle som har oppdatert adressen i Medlemsnettsiden den gang man ble medlem i 
klubben.  Vi anbefaler derfor at Sekretær eller CICO i klubben tar en gjennomgang av medlemsdata i 
Medlemsnett for å sikre at disse er oppdatert med den epost-adressen som det enkelte medlemmet 
bruker i dag. Så prøver man å få til en løsning hvor enkelt-medlemmer allikevel kan abonnere på en 
trykket utgave, men dette er ikke på plass ennå. Skulle et medlem ha behov for en trykket utgave i 
mellomtiden så henstiller vi til klubbene om å skrive ut en nedlastet utgave til dem som måtte ha behov 
for det. 
  
Til slutt fortsetter jeg med min oppfordring om å lese Rotary i Vest når denne kommer ut. Her er alltid 
mye bra stoff – og du kan også bidra med stoff og bilder fra klubben din! 
  
Hilsen fra Distriktsguvernør Claus 
  
Claus E. Feyling 
District Governor 
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