ROTARY INTERNATIONAL
Tore Alvig Solem
Governor 2005/2006
District 2310
Brynsveien 111, N-1352 Kolsaas, NORWAY
Phone/ fax: +47 67 13 26 10 – Mobile: +47 909 24 557
Mail: tasole@online.no

SKØYEN ROTARY KLUBB
v/ President Britt Helene Sunde Trondsen

Oktober 2005

Klubbesøk 12.oktober 2005
Innledningsvis vil jeg takke deg og klubben for en svært hyggelig mottagelse og givende
samtaler med ledelse, komiteer og medlemmene.
Jeg registrerer en enestående og hyggelig rekruttering av nye medlemmer. Dette vil som
dere sikkert tar høyde for medføre nye utfordringer. Disse krever en sterk grad av
oppfølging over tid før de blir ”dus” med klubblivet. Sikkert unødvendig å presisere, men
få de inn i komitearbeidet hurtigst mulig hvor de vil få innblikk i klubbens indre liv og
hva Rotary står for.
Bakgrunnen for medlemsutviklingen har sikkert hatt noe med at 2/3 av medlemmene har
passert 60 år, og dere har vist at dere har en strategi for dette. Må dessuten peke på det
positive ved at dere ligger blandt distriktets aller beste når det gjelder andel kvinner.
Komiteene arbeider tilsynelatende veldig bra. Etikk og moral i yrkessituasjonen er alltid
like aktuell, og dette kunne kanskje være noe som kunne inngå i kursingen av mentorer
for Ungt Entreprenørskap som klubben vil vurdere. Håper at sponsing av en Rylakandidat
også blir revurdert. Samfunnskomiteens satsing på Rusinfo er hyggelig, og samarbeidet
med Blå Kors virker interessant. Spesiell literatur for seniorsenteret er et godt prosjekt og
markerer klubben i hele lokalområdet og likeledes det samarbeide dere har med Skøyen
kirke. Fokuseringen på våre nye landsmenns inntog og deres problemer er noe vi alle
hadde godt av å høre mere om. Likeledes at dere vil ta opp analfabetismen generellt.
Ved et skoleprosjekt i Ghana og/eller Mali anbefaler jeg at dere samarbeider Med TRF og
Matching Grant for å få en større effekt av deres investering. En eventuell reise til Italia
vil sikkert bli flott, og kanskje vil Sorrento gi dere muligheter for andre Ibsenmarkeringer
Oppgradering av klubbens nettsider var overbevisende og eksemplifiserende.
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