Verksamhetsberättelse för Rotary Youth Exchange D2360, 2018-2019
Utbytesprogram
Rotarys ettårsutbyte
Under året har 5 utländska studenter varit placerade i distriktet. Studenterna har kommit från
USA, Canada, Brasilien och Taiwan. Samtliga inresande studenter kom till Sverige i
månadsskiftet juli-augusti. Av de utländska studenterna fullföljde 4 studenter hela
utbytesåret. Ansvariga rotaryklubbar har varit Göteborg Älvstranden, Lerum Aspen, Borås
Viskan, Borås och Ulricehamn. Nämnda klubbar har även varit sponsorklubb för var sin
utresande student.
Georgiastipendiet
Under året har det inte funnits någon student från distrikt 2360 som sökt Georgiastipendiet.
Sommarutbytet – STEP
Tre studenter ansökte om sommarutbyte sommaren 2019, varav två genomförde utbytet.
De två ungdomar som genomförde utbytet sponsrades av Göteborg Frölunda rotaryklubb och
Lerum Aspen Rotaryklubb och utbytet var med Kalifornien respektive Österrike. Det tredje
utbytet kunde dessvärre inte genomföras på grund av att det inte fanns någon matchande
ungdom i önskat land.
Läger
Ingen ansökan till läger inkom inför sommaren 2019.
Kommitténs arbete
Distriktets RU-kommitté har bestått av 6 personer och under året har 5 kommittémöten
hållits.
Kommitténs arbete har under året bestått i att planera och genomföra
utbildningar/information för utresande ungdomar, deras familjer och kontaktpersoner.
Genomföra en utbildningsinsats vid PETS samt medverka vid distriktskonferensen.
Kommittén har även planerat och genomfört en s k Kulturkrocksträff för inbounds (utländska
studenter)och rebounds (återvändande studenter) samt planerat och genomfört en
Göteborgshelg för inbounds året 2018-2019 och outbounds (utresande studenter) året 20192020.
Information och utbildning
Under verksamhetsåret har informationsblad om Ungdomsutbytets verksamhet skickats ut
till kontaktpersoner/presidenter via mail.
Information om och en utbildningsinsats om ungdomsutbytets verksamhet har genomförts
vid PETS. Dessutom genomfördes en kort information under distriktskonferensen.
Den 16 mars och 11 maj genomfördes en information för utresande studenter, deras föräldrar
och respektive klubbs kontaktperson. Det är två tillfällen då utresande ungdomar och
föräldrar får möjlighet att träffa och lära känna kontaktpersonen vilket skapar trygghet för de
utresande studenterna.
Vikten av att kontaktpersonerna deltar vid informationstillfällena kan inte nog poängteras.
Informationsträffarna är också de tillfällen då kontaktpersonerna får del av viktig information
som underlättar och tydliggör uppdraget.

Aktiviteter för och med ungdomar
Årets språkintroduktionsläger genomfördes i augusti och ungdomarna fick utöver
språklektioner delta i olika aktiviteter så som gruvbesök, bad och konst. Från distrikt 2360
deltog samtliga 5 studenter och Rotexungdomar var medhjälpare. De gjorde en mycket god
insats.
Åre Rotaryklubb bjöd in ungdomarna från samtliga distrikt till en Wildlife Camp. Från distrikt
2360 deltog endast en ungdom. Övriga 4 ungdomar upplevde att kostnaden var för hög.
Ljungskileklubben organiserade en hajk för distriktets utländska studenter under en helg i
september månad. Ungdomarna bodde i en stuga utan elektricitet och internet. Alla hjälptes åt
att göra upp eld och laga mat.
I slutet av september genomförde distriktet en Återvändar/Kulturkrocksträff för både de
utländska studenterna och de som återvänt från sitt utbytesår. Ungdomarna fick tillfälle att
utbyta erfarenheter med varandra och de utländska studenterna genomförde även ett
språktest.
I november deltog samtliga studenter från vårt distrikt i en aktivitet i Kosta som ordnades av
ett annat distrikt. Studenterna bodde på Kosta ”Glashotell” och fick bland annat möjlighet att
prova på glasblåsning.
I december arrangerade Boråsklubbarna en aktivitet för distriktets studenter och innehållet
var bl. a. Luciafirande och pepparkaksbak. 4 av distriktets 5 studenter deltog.
I slutet av maj genomförde distriktet en avslutningshelg i Göteborg för de utländska
studenterna och de svenska ungdomarna från distriktet som skulle resa ut. Inbjudan
skickades även till övriga distrikt i södra Sverige. Från vårt distrikt deltog 4 inbounds och 9
outbounds (utresande studenter). Utöver detta deltog 1 student från annat distrikt.
De aktiviteter som genomfördes var besök på Världskulturmuseet, Liseberg samt en
sightseeing med båt i Göteborgs skärgård. Under Lisebergsbesöket genomfördes en femkamp
och lagen leddes av medlemmar från Rotex. Rotexarna genomförde aktiviteten på ett mycket
bra sätt och studenterna, både utländska och svenska, fick en god möjlighet att få svar på
frågor och funderingar. Helgen avslutades med en lunch på båten då de utländska
studenterna fick sina diplom. Göteborgshelgen finansierades av distrikt 2360 och
stipendiemedel söktes från Distriktens ungdomsfond som förvaltas av stiftelsen Rotarys
ungdomsutbyte.
Multidistriktet i Sverige har tidigare anordnat en frivillig aktivitet European Ramble. Den har
de senaste två åren utgått och ersatts med Nordic Ramble. Då anmälningarna varit mycket få
har arrangemanget tvingats ställas in. Inför nästkommande rotaryår kommer en justering av
programmet att ske i syfte att göra resan mer attraktiv utifrån ungdomars perspektiv.
Bokmässan
Ungdomsutbytet deltog i montern under bokmässan och återvändande svenska studenter var
ambassadörer. Skälet till att det var svenska studenter som deltog i montern berodde på
erfarenheten från föregående år, då det blev tydligt att de utländska studenterna hade för lite
erfarenhet av sitt utbyte för att informera, eftersom de endast varit i Sverige en månad.
Ansökningar som hanterats inför utbytesåret 2019-2020
Distriktet har i år fått in 9 ansökningar inför utbytesåret 2019-2020. De klubbar som sponsrar
ungdomarna är som följer:
1 student Borås Södra Rotaryklubb
1 student Borås Viskan Rotaryklubb
1 student Majorna Rotaryklubb

1 student Göteborgs Rotaryklubb
1 student Göteborg Långedrag Rotaryklubb
2 studenter Varberg Bocksten Rotaryklubb
2 studenter Landvetter Råda Rotaryklubb
Utvecklingsområden
Vi har uppmärksammat att antalet ungdomar som väljer något av Rotarys utbytesprogram
har minskat. Denna trend har inför år 2019-2020 brutits. Det är viktigt med gemensamma
informationsinsatser för att trenden ska bestå.
Vi kan tyvärr också konstatera att det finns gymnasieskolor med utresande student som inte
tar emot den utländska utbytesstudenten. Det är mycket beklagligt och kan på sikt få tråkiga
konsekvenser för utresande studenter från dessa skolor eftersom det inte är givet att en
annan gymnasieskola vill/kan ta emot den utländska studenten. Även i förhållande till
gymnasieskolorna behöver informationen öka och en möjlig väg kan vara att kontakt tas med
berörd gymnasieskola så snart ungdomen registrerat sig för utbyte.
Mot denna bakgrund riktar jag en vädjan till samtliga distriktets klubbar att utse en
kontaktperson för ungdomsutbytet samt att även ta kontakt med kommittén i syfte att få en
riktad utbildningsinsats/programpunkt för ett klubbmöte.
För att säkerställa att den information klubbarna har om ungdomsutbytet är uppdaterad
kommer kommittén att bjuda in till en utbildningsdag under rotaryåret 2019-2020.
Ekonomi
Samtliga kostnader för distriktets ungdomsutbyte har rymts inom budget (40´). Ansökan ur
tidigare nämnd stipendiefond beviljades och dessa medel utbetaldes i början av Rotaryåret
2019-2020.
Kommitténs tack
Kommittén framför ett varmt och innerligt tack till de klubbar som engagerat sig för
ungdomarna och bidragit med värdfamiljer, kontaktpersoner och/eller genomfört intressanta
och varierande aktiviteter.
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