
 

Fra ROTARY NORDEN ved administrator Jan Spjeldnæs 

Til KLUBBSEKRETÆRER, PRESIDENTER og MEDLEMMER (fremsendt via guvernørene) 

Dato: 27. mars 2014 

 

ELEKTRONISK UTGAVE AV MEDLEMSBLADET 

ROTARY NORDEN 

 

VELG NÅ! (---og velg digital utgave) 

 

Kjære Rotary-medlem 

 

Den digitale utgave av medlemsbladet Rotary Norden foreligger nå i 1. generasjon – som en 

pdf-fil – slik den for så vidt har vært tilgjengelig for alle medlemmene i Norden under 

adressen: http:/epaper.luovia.fi.norden siden 2009. 

Rotary Internationals lovråd – COL – har også akseptert de nordiske medlemmers rett til å 

velge denne utgaven til erstatning for den trykte utgaven. 

Generasjon 2 av den digitale utgaven er under utvikling og vil supplere/erstatte 1. 

generasjon – som vil bli liggende lagret på samme adresse. Senere vil også en moderne 3. 

generasjon komme, med utnyttelse av de muligheter moderne teknologi gir, uten at jeg skal 

begi meg ut på hva det kan komme til å innebære.   

 

Som medlem bes du nå velge om du vil gå over til digital utgave, og få melding på din e-post-

adresse ved hvert nummer som kommer ut, eller å fortsette å motta bladet i trykket utgave i 

posten.  

 

Uansett hvilket valg du gjør, må vi be deg sikre at sekretæren har riktige adresser (post- og e-

post) registrert på deg.  Like viktig som tidligere er det også at du melder fra om endringer i 

disse adressene, og det understrekes at sekretær må LAGRE de endringer som registreres. 

 

Det er viktig at du foretar dette valget så hurtig som mulig, ja helst umiddelbart, når 

sekretæren ber om det, for at vi skal kunne iverksette dette snarest, muligens allerede fra og 

med ROTARY NORDEN nr. 3-2014, som går i trykken 28. april og som sendes ut 7. mai.  

 

Sekretæren skal ha fått melding fra Terje Lauten/Per Kongsnes om HVORDAN ditt valg skal 

registreres i Medlemsnett, så det er bare å sette i gang.  

 

 

 



 

Så litt om hvorfor vi så sterkt anbefaler at medlemmene velger digitalt: 

 

1. Du får et fremtidsrettet blad som kan leses på tilgjengelige elektroniske medier.

 Første generasjon er kun en pdf-fil som gjengir det trykte blad som det er. Filen kan 

selvsagt leses, printes og lagres, og den tar ikke plass i noen bokhyller. 

 De kommende generasjoner – nr 2 er under utvikling – og den senere 3. generasjon 

vil bli så moderne som teknologien og økonomien tillater, uten at jeg skal utbrodere det her. 

 

2. Økonomi. 

 For hvert medlem som velger digital utgave sparer vi trykke og 

distribusjonskostnader I  2013 kostet det ca kr 10 å produsere og distribuere hvert 

eksemplar av bladet, dvs kr 70 for årets 7 utgaver. Med en kontingent på kr 75 (9 Euro) ble 

det kun en femmer igjen til resten av driften, og det ble underskudd. 

 Fra 2014 er portoen steget ytterligere slik at produksjon og distribusjon per nummer 

nå koster kr 12,50 og kr 87, 50 for året. Det gir et uakseptabelt underskudd på driften. 

Vi arbeider selvsagt også for å finne billigere distribusjon av de trykte bladene. 

 

Ved å velge digital utgave, slik 65 % av islendingene allerede har gjort, bidrar du til at 

kontingenten fortsatt kan holdes uendret, og at bladet fortsatt kan utvikles og moderniseres.  

 

Det er derfor vesentlig at MANGE velger digitalt. 

Vi ber om og takker for at du velger hurtig. 

 

 

 

Med Rotary-hilsen 

 

 

Jan Spjeldnæs 

Administrator Rotary Norden Norge  


