Velkommen til Informasjonsmøte, 14. mai 2020
Rolf Thingvold
Multi District Chair,
Rotary Youth Exchange, Norway
Cell +47 915 51 125
Email: rolf.thingvold@evry.com
www.rotary.no
Sensitivity: Internal

Agenda

•
•
•
•
•

Informasjon på vår Web side
Hva avgjør vår beslutning?
Hvordan er det hos våre samarbeidende distrikter?
Vår konklusjon
Spørsmål og svar
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Vår Web side 30. mars:

http://www.rotary.no/no/informasjon-om-korona#.Xr1Pr-SP6Um

Det kan være flere alternative løsninger,
og vi ser for oss følgende fire alternativer;

• Avreise som planlagt august 2020
• Utsette avreisen til september/ oktober
• Utsette avreisen til januar, dvs. 6 mnd. utveksling
• Avlyse. Og utsette hele programmet 2021-22.
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Hva avgjør vår beslutning?
•

Det som avgjør er det vi med sikkerhet vet – men like mye det vi ikke vet

•

Ingen ting er viktigere enn liv & helse, og studentenes sikkerhet

•

Studentene, foreldrene og klubbenes forutsigbarhet – derfor innen 15. mai

•

Vi har et stort ansvar som MD, distrikt, klubber og vertsfamilier (ca 60 studenter In/ Out)
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Hva avgjør vår beslutning?
•

UD opprettholder reiserådet fra 14. mars inntil videre
Dvs. de fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

•

Visum/ oppholdstillatelse (USA og Canada bl.a.)

•

Flybilletter og reisemuligheter generelt – Kilroy (ikke mulig å booke billetter p.t.)

•

Forsikring – Europeiske (ingen forsikring p.t.)

•

GF’s - kun fått én i retur p.t. (Guarantee forms)

•

Når kommer evt. Corona bølge 2 ?

•

Flere Rotaryklubber i Norge har trukket seg

•

Skoleplass – Vertsfamilier – Smittefare
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Hva avgjør vår beslutning?
•

Norske universiteter og høyskoler avlyser nå all utveksling til høsten

•

Australia, Danmark (180), Finland, Belgia (200), ½ Frankrike har allerede kansellert.

•

Tyskland vil «holde i livet» det som er mulig (500 studenter i utg. pkt.)

•

Brasil sine 21 distrikter har veldig ulik tilnærming + en veldig uforutsigbar politisk situasjon

•

Argentina er stengt for all inn- og utreise frem til 1. september

•

USA, Canada, Mexico m fl. utsetter avgjørelsen til 15. - 31. mai

•

6 mnd. utveksling? (januar – juni 2021)
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Hvordan er det hos våre samarbeidende distrikter?
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Hvem kan evt. tenke seg å utsette sin utveksling til 2021?

Distrikt
2250
2260
2275
2290
2305
2310

Utsette til 2021?
4 av 8 kan tenke seg
4 av 5 kan tenke seg
1 student, usikker
1 av 8 kan tenke seg
2 av 3 kan tenke seg
1 av 2 kan tenke seg

Utsette
til 2021
4
4
1
2
1
12

Out S_20
totalt
8
5
1
8
7 kan tenke seg 1/2 års utveksling
4
1 ikke svart
2
28

Med en del forbehold selvsagt
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Vår konklusjon:

Pga UD’s reiseråd, Europeiske sin reiseforsikring, stor usikkerhet med
flybilletter og visum, samt våre samarbeidende distrikter ute:
Norge (alle distrikter) kansellerer Rotary Youth Exchange LT for 2020-2021,
og tilbyr samtlige studenter å utsette sin søknad/ utveksling til 2021-2022.
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Kontakt info
Rolf Thingvold
Multi District Chair,
Rotary Youth Exchange, Norway
Cell +47 915 51 125
Email: rolf.thingvold@evry.com
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