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MEDLEMSMØTE 22.09.2020 MED BESØK AV DISTRIKTSGUVERNØR ROALD FIKSDAL 

 

Møtet fant sted på Quality Strand Hotel. 

Det var til stede 20 medlemmer og én gjest. 

President Torbjørn Skogsrød ønsket velkommen. Første post på programmet var treminuttersinnlegg ved 

Gunhild Aalstad.  

Deretter fikk Roald Fiksdal ordet. Han understreket at vi som rotarianere er del av en gedigen 
organisasjon. På verdensbasis er vi 1,2 millioner. Rotary er verdens største humanitære yrkesbaserte 
organisasjon. Antall medlemmer har gått noe tilbake i Europa/Amerika mens det har økt i Asia og Afrika.  
 
Firespørsmålsprøven er sentral i Rotary, og den binder oss sammen uansett hvor vi bor: 
1 Er det sant? 
2 Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3 Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4 Vil det være til beste for alle det angår? 
 
Rotary skaper muligheter for enkeltmedlemmene, for klubben, for lokalsamfunnet, for de som trenger 
hjelp lokalt og globalt. Rotary skal være en trivelig møteplass for medlemmene, men også mye mer enn 
en trivelig møteplass. 
Globalt har Rotary tatt initiativ til og vært ledende i arbeidet med å bekjempe poliomyelitt. Denne 
sykdommen er nylig blitt utryddet i Afrika, og den finnes i dag bare i grensestrøkene mellom Afghanistan 
og Pakistan. Den er altså nær ved å bli totalt utryddet. Den 24. oktober er Verdens poliodag, og den kan 
gjerne markeres. Om medlemmene gav kr 30 pr måned til Polio Plus-fondet, blir det rundt 40 $ i året. 
 
Distrikt 2305, som vi tilhører, arbeider med å få i gang klubber i strøk der slike mangler. Det gir 
medlemsvekst. Distriktet gir også støtte til lokale prosjekter. Det har også som mål å ha minst fem ettårs 
utvekslingsstudenter. 
 
Rotary er en yrkesbasert organisasjon, der ethvert yrke er velkommen. Det gjelder også pensjonister. De 
sitter på verdifull erfaring. 
 
Roald Fiksdal avsluttet med å slå et slag for distriktskonferansen i Geiranger 7. – 9. mai, der alle 
rotarianere er velkommen. 
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