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• Kan du tänka dig att dela underbara minnen med andra Rotarianer? 

 

• Kan du tänka dig att låta ett par bo i din familj? 
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RFE – möjligheternas resa 
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“The Rotary Friendship Exchange programs gives Rotarians 
and their families the opportunity to experience other cultures 
by participating in reciprocal visits with Rotarians from other 
countries and their families. Introduced in 1984, this program 
aims to advance international understanding among 
Rotarians. It provides Rotarians with the opportunity to form 
personal contacts and make long-lasting friendships while 
exploring different areas of the world” 
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Vad är RFE? 



Tre typer av RFE utbyte 

• Grupp (6-8 par) 

• Yrkesutbyte (enskilt eller grupp) 

• Besök (enskild medlem dennes familj) 
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RFE är ingen vanlig resa! 
 

• Du upplever andra saker 

• Du kommer närmare människor 

• Du reser såväl i sinnet som i rummet  

• Du får möjlighet att uppleva ”hemma” med andras ögon 
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RFE – en fantastisk möjlighet 
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• RFE skapar vänskap, ger inblick och förståelse 
för andra kulturer samt intryck och upplevelser 
som turisten aldrig får 

• RFE ger deltagarna, klubbarna och distriktet 
kontakter runt om i världen 

• RFE ger en Rotary upplevelse utöver det vanliga 

• RFE resan kan självfallet kombineras med egna 
resor 

• RFE sprider kunskap  

 

 

 



Grunder för RFE 

• Deltagarna betalar själva sina resekostnader 

• Värdarna står för husrum, frukost som minimum, samt ansvarar för 
programmet under besöket 

• Man bor i familj (er) och man tar emot familj (er) i sitt hem 

• Endast för Rotarianer och partner 

• RFE-K ställer en mentor till gruppens förfogande 

• Aktiva deltagare (program, ekonomi, resan, boendet …) 
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Vem betalar 

• Fördelning av kostnader för program, restaurangbesök, inträden 
varierar mellan distrikt och länder. Görs upp mellan distrikten innan 
utbytet startar. 

• Flera varianter, från att värden/klubben står för allt till att alla betalar 
sina kostnader  

• ”Lika för lika” principen gäller 
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RFE kommitté 2018 

• Eric Nilsson  Göteborg Örgryte RK (DC) 

• Sven Porelius  Lerum RK (sekr.)   

• Lars Biörnerud Göteborg-Örgryte RK   

• Jörgen Qvint Göteborg-Backa RK   

• Göran Nisshagen Lerum RK  

• Leif Axelsson Ale RK   
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RFE Mål & Aktiviteter 2019 

• Genomföra de tre pågående projekten 

• Besluta om 2 utbyten för 20/21 

• En kontaktperson i varje klubb (Vem är er?) 

• Erbjuda klubbarna RFE-anförande 

• Uppdatera distriktets hemsida med RFE informationen 

• Lansera Handboken på hemsidan 

• Utvärdera kortresor 
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Pågående utbyten 

 

 

 

• 3141 Indien, Mumbai feb/mars 2019, återbesök juli/aug 2019 

• 4580 Brasilien, sept 2019, juni 2020 

• 5330 USA, oktober 2019, juni 2020 
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Aktuella projekt 

 

 

• Kortresor Europa 

• Söker utbyten med Australien, Japan, Korea, Indien, Brasilien, 
Argentina….. 
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Tack för att ni lyssnade – vi i RFE 
kommittén ser fram mot ett 
utvecklande samarbete  
 
Eric Nilsson, Göteborg Örgryte RK 
EDC D-2360 
 
ericgnilsson@gmail.com 
0706 – 731 420 

mailto:ericgnilsson@gmail.com

