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1. OM ROTARY OCH STIFTELSEN ROTARYS UNGDOMSUTBYTE 

1.1 Vad är Rotary International? 
Rotary International, som vi förenklar genom att bara säga Rotary grundades den 
23 februari 1905 i Chicago av Paul Harris, genom att den första rotaryklubben bil-
dades, Rotary One. Ytterligare klubbar bildades, och 1910 bildades det en nation-
ell organisation. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bilda-
des. 

I Sverige finns i dag cirka 550 klubbar med ca 26 000 medlemmar, fördelade på 
10 distrikt. I hela världen finns det ca 34 000 klubbar med ca 1,2 miljoner med-
lemmar, fördelade på 530 distrikt. 1976 antog Rotarys internationella styrelse föl-
jande definition: "Rotary är en organisation bestående av ledande personer i affärs- 
och yrkesliv förenade världen över, som erbjuder humanitär service, uppmuntrar 
hög etisk standard inom alla yrken och hjälper till att skapa god vilja och fred i 
världen." Huvudmottot är "Service above self". För mer information om Rotary, se 
hemsidorna, www.rotary.org eller www.rotary.se. 

1.2 Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
Det är öppet för alla att söka till Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbytes sommarut-
byte och stiftelsens övriga ungdomsverksamhet. Dina föräldrar behöver inte vara 
medlemmar i någon rotaryklubb, men de får vara medlemmar. 
Utbytesverksamheten inom Rotary startade redan 1964, dock i blygsam skala. Un-
der årens lopp har drygt 8 000 svenska ungdomar, och ungefär lika många ut-
ländska deltagit i olika former av utbyte mellan Sverige och andra länder. 1981 
bildades Stiftelsen Rotarys ungdomsutbyte. 

Stiftelsen bedriver sommarutbyten, lägerverksamhet, och ett ettårigt utbytespro-
gram. Utbytesverksamheten är i grunden ett utbyte, baserat på frivilligt, ideellt ar-
bete, mellan rotaryklubbar i olika länder. Administrativt har man dock valt att 
samla klubbarna i olika distrikt, med en distriktsordförande (DC=District Chair) 
som är ansvarig för distriktets verksamhet. 

I vissa distrikt/länder, bl.a. Sverige finns det kontor inrättade med anställd perso-
nal som hjälper till med det administrativa arbetet. I Sverige kallas kontoret RU-
kontoret. Sverige är ett s.k. multidistrikt och omfattar de 10 distrikten 2320-2410. 

Det innebär att de svenska distrikten har enats om att arbeta tillsammans, just för 
att underlätta administrationen. Sommarutbytesprogrammen administreras av kon-
toret, t.ex. behandling av ansökningar, försäkrings- och visumfrågor. 



Ansvaret för intervjun av sökande till sommarutbytesprogrammet, liksom för för-
beredelser inför utbytet ligger dock på klubb- och distriktsnivå. 

Det är alltså en rotaryklubb som ska ”sponsra” dig, och vara värdklubb för den ut-
ländska flickan/pojken som följer med dig hem efter din tid i dennes familj. Den 
svenska klubben kallar vi för ”sponsorklubb”. 

2. VAD INNEBÄR SOMMARUTBYTE? 

2.1 Syfte 
Syftet med Rotarys sommarutbyten är att ge deltagaren en möjlighet att lära känna 
ungdomar i andra länder, deras kultur, språk och sätt att leva på. Genom denna 
kunskap kan deltagaren få och sprida förståelse för andra kulturer, och bidra till 
fred i världen. 

2.2 Hur? 
Ett sommarutbyte är ett utbyte familj till familj, till skillnad mot ettårsutbyten och 
läger. 
Ett utbyte går till så att en svensk flicka/pojke blir matchad med en utländsk 
flicka/pojke i ungefär samma ålder. Deltagaren kallas utbytesstudent. Sedan till-
bringar utbytesstudenterna 2-4 veckor i varandras hem. Först kanske en svensk 
pojke eller flicka reser till en partner utomlands i 3 veckor, för att sedan resa till-
baka till Sverige tillsammans för ytterligare 2-4 veckor här. Många länder kräver 
att utbytesperioden i Sverige är minst tre veckor. 

Den exakta längden på utbytet samt vem som reser först görs upp direkt mel-
lan utbytesstudenterna. Vanligen sker bytena under den svenska sommaren, men 
i vissa fall kommer den utländska flickan/pojken ca 4-6 veckor under decem-
ber/januari. Utbytesperioden beräknas till totalt 4-8 veckor.  

2.3 Krav 
Ålderskrav 
Du ska gå i årskurs 9 i grundskolan eller i gymnasiet när du ansöker. 

Motivation 
Du måste själv vilja delta i ett sommarutbyte, och inte för att någon annan 
vill det. Det blir sällan bra då. 



Förväntningarna på deltagaren är att: 
• eftersom sommarutbytena är så korta, så fort som möjligt lära känna familjemed-

lemmarna, och anpassa sig till familjens rutiner. 
• kunna bjuda på sig själv, och ge sin värdfamilj lika mycket av sig själv som värd-

familjen förväntas ge deltagaren. 
• i alla sammanhang verka som en god representant för sitt land, liksom att vara 

beredd att acceptera alla de skillnader som föreligger mellan Sverige och värd-
landet. 

Förväntningarna på värdfamiljen är att: 
• familjen till den sökande utbytesstudenten förbinder sig att ta emot en utländsk 

utbytesstudent. 
• vara beredd att ta emot en utbytesstudent någon gång under perioden juni-augusti 

alternativt december-januari. 
• engagera sig i utbytet och försöka få den utländska utbytesstudenten att känna sig 

hemma i familjen (se avsnitt 3, detta häfte). 

Språkkunskaper 
Du måste ha goda kunskaper i engelska, och du behöver framför allt känna dig rätt 
säker på att tala engelska. Oavsett vilket land du blir placerad i, behöver du kunna 
tala engelska någorlunda obehindrat. 

Hälsa 
Du måste ha god hälsa och vara fysiskt och psykiskt i god kondition, vilket du 
och dina föräldrar intygar på registreringsformuläret, och i ansökningshandlingar-
na. 

Om du är vegetarian anger/beskriver du det i ansökningshandlingarna (Dietary 
Restrictions). Det är många familjer som anser sig ha svårigheter att ta emot en 
vegetarian, för att de inte är vana att laga vegetarisk mat. 

Det är alltid svårare att få vegetarianer placerade. Förklara på ett separat papper 
vad det är du äter, och inte äter. Är du allergisk mot något, anger du det i ansök-
ningshandlingarna. 

Medgivande 
Dina föräldrar måste skriftligen, i ansökningshandlingarna, och på registrerings-
formuläret, ge dig tillstånd till att delta i utbytesprogrammet, intyga att de står för 
kostnaderna, och att de kommer att vara värdfamilj. De måste också ge tillstånd 
till medicinsk behandling av dig om något skulle hända dig utomlands. 



Regler 
Du måste under ditt sommarutbyte följa de regler som du i ansökningshandling-
arna förbinder dig att följa. Bland annat får du inte köra bil, eller använda dro-
ger. Läs igenom reglerna på engelska och översättningen till svenska. 

2.4 Urval 
Ungdomar som bevisligen är typiskt utåtriktade prioriteras till detta utbytespro-
gram, d.v.s. ungdomar som har lätt att få kontakt med såväl jämnåriga som äldre. 

2.5 Placering utomlands 
För att ett sommarutbyte ska bli lyckat, är det viktigt att så långt det är möjligt 
”matcha” den svenska flickan/pojken och dennes familj, med en flicka/pojke med 
familj utomlands. 

En sådan matchning betyder dock inte att det nödvändigtvis ska vara samma 
kön, samma ålder, exakt samma intressen, och ditt förstahandsval av land. Till 
exempel i USA är det vanligt att gå i kyrkan varje söndag, utan att vara speciellt 
religiös. Det är ett sätt att umgås. 

Det är alltså helheten som ska matcha. Vi kan därför inte utlova placering i visst 
land, visst område eller viss ort, möjlighet att utöva viss sport, hobby et cetera. På 
registreringsformuläret anger du, enligt instruktionerna, dina önskemål. Tänk på 
att, ju färre begränsningar, desto större chans till utbyte. 

3. ATT VARA VÄRDFAMILJ 

Deltagande familj förbinder sig att vara värdfamilj för en utländsk utbytesstudent. 
Det sker antingen samma sommar (före eller efter) som den egna flickan/pojken 
åker iväg, eller påföljande december/januari. Det kan ibland hända att det blir 
sommaren nästa år. Åtagandet kvarstår tills ett mottagande har skett. 

Den familj som är värd för en utländsk utbytesstudent förbinder sig att under den 
tiden ägna sig åt den utländska utbytesstudenten, så att hon/han får största möjliga 
utbyte av sin tid i Sverige, både kulturellt och socialt. Engagemanget gäller såväl 
dagtid som kvällstid. Det betyder att deltagande svensk utbytesstudent inte kan 
sommarjobba under denna tid, eller ha andra engagemang som gör att hon/han 
inte kan umgås med den utländska flickan/pojken. 

Både värdfamilj och utbytesstudent måste naturligtvis anpassa sig för att utbytet 
ska bli bra. 



Merkostnader som är förenade med att ta emot en utbytesstudent på ett sommar-
utbyte får värdfamiljen stå för, till exempel mat och uppehälle, ej kläder, och andra 
mindre utgifter. Även kostnader för resor/utflykter får värdfamiljen stå för. Den 
svenska utbytesstudenten får ju samma sak av sin värdfamilj utomlands. Den utby-
tesstudent som ni är värd för ska dock ha med sig tillräckligt med fickpengar för 
sin vistelse. 

4. ROTARYKLUBBENS ÅTAGANDEN 

Den rotaryklubb som sponsrar en svensk sökande åtar sig att: 
– bjuda in denne på några rotarymöten, så att medlemmarna får tillfälle att 

lära känna den de sponsrar 
– hjälpa till med förberedelserna inför avresan 
– att tillsammans med värdfamiljen ta hand om den utländske utbytesstuden-

ten 
– att bjuda in den utländske utbytesstudenten på någon rotarylunch 
– att finnas till hands om problem skulle uppstå med utbytet 
– förse varje utbytesstudent med en förteckning över aktuella lokala kontakt-

adresser till klubbens president, kontaktperson(er), läkare, polis, andra lo-
kala myndigheter med flera. 

– utse minst en klubbmedlem som kontaktperson för varje utbytesstudent. En 
medlem av familj kan inte vara kontaktperson. 

– regelbundet ha kontakt med både sökande och värdfamilj. 

5. UTBYTESLÄNDER 

5.1 Länder utanför Europa 
De länder vi vanligen har utbyte med utanför Europa är Brasilien, Indien, Kanada, 
Mexico och USA. Se registreringsformuläret för de länder du kan önska. Utbyten 
kan ske med länder på södra halvklotet, till exempel Australien, skiljer sig lite från 
länderna på norra halvklotet då deras skolår är omvänt från Sveriges. Det kan in-
nebära att utbytet äger rum under perioden december-januari i stället för under 
sommaren. Det är inte säkert att vi alltid kan ordna utbyten med samtliga länder. 

5.2 Länder inom Europa 
De länder som det är störst möjlighet att byta med inom Europa är: Belgien, 
Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, och Ös-
terrike. Se registreringsformuläret för hur du kan önska. Det kan hända att du som 
deltar i ett sommarutbyte inom Europa även får gå i skolan ett par dagar, eftersom 
terminerna vanligen slutar senare i övriga Europa än i Sverige. Det är inte säkert 



att vi alltid kan ordna utbyten med samtliga länder. Vi har inga utbyten med 
England eller Irland. 

5.3 Avresor 
Resan till ditt utbytesland planerar du ihop med din utbytespartner och dennes fa-
milj och önskemål beträffande tidpunkt, vem som åker ut först och eventuella 
flygbolag. Detta görs efter det att ni tackat ja till erbjudandet om utbyte. Vi re-
kommenderar att tänka igenom vilken slags flygbiljett man bokar. Det kan vara 
bra att ta en biljett som är ombokningsbar, om det skulle bli någon oväntad föränd-
ring i planerna. 

För funderingar över biljettbokningen kan vi rekommendera (ej krav) vår resebyrå, 
Carlson Wagonlit Travel i Gävle. Kontaktperson där är Karin Wiman, som nås på 
telefon: 026-66 31 60 eller e-post: kwiman@carlsonwagonlit.se 

6. KOSTNADER OCH BETALNING 

6.1 Registreringsavgift 
Registreringsavgiften för att ansöka till sommarutbytet 2017 är 300 kr. Den ska 
betalas till vårt bankgirokonto, samtidigt som du skickar in registreringsformulä-
ret. Ange på talongen namn, adress samt att betalningen avser sommarutbyte 
2016. Registreringsavgiften betalas inte tillbaka om du skulle ångra dig, eller utby-
tet av någon anledning inte blir av. Ingen handläggning sker innan registreringsav-
giften är inbetald. 

6.2 Programavgiften 
För ditt deltagande i sommarutbyte 2017, betalar du en programavgift på 4 100 kr. 
I avgiften ingår försäkring, administration, en pikétröja m.m. 

6.3 Betalning 
Bindande avtal mellan deltagaren och Rotarys ungdomsutbyte träffas först när del-
tagaren har betalat in programavgiften. För sommarutbytet skickas en faktura på 
programavgiften samtidigt som placeringsbeskedet skickas ut. Denna avgift måste 
betalas för att din plats i utbytet ska bli definitiv. 



6.4 Kostnader utöver programavgiften 
Utöver programavgiften tillkommer kostnader för: 
• resa fram och tillbaka till utbyteslandet 
• eventuell visumavgift 
• fickpengar 
• eventuell avgift för informationsträff i Sverige, om aktuellt 
• eventuella vaccinationer. 
• inköp av material om Sverige och eventuella presenter till värdfamiljer 

6.5 Övrigt 
Eventuella reklamationer ställs till Allmänna Reklamationsnämnden. 

7. REGLER 

Beträffande Rotarys regler gäller samma regler för utländska utbytesstudenter 
som för svenska. Alla sökande till Rotarys sommarutbytes program måste i sin 
ansökan acceptera och skriva under de regler Rotary ställer som villkor för delta-
gande i utbytet. De åtaganden/regler som du och dina föräldrar förbinder er att 
följa finns tryckta i ansökningsformuläret, med en svensk översättning, och til--
lägg på registreringsformuläret. 

Några viktiga regler är ”The four D’s” 
Driving Ej tillåtet att framföra motorfordon 
Drugs  Ej tillåtet att ta droger 
Drinking Ej tillåtet att dricka alkohol 
Dating  Ej tillåtet att ”dejta” 

Dessa regler är uppsatta av omsorg om deltagarna i Rotarys utbytesprogram, att de 
ska vara säkert att delta i våra program, och även att du själv ska få ut så mycket 
som möjligt av din tid under ett utbyte. 

8. DIN VISTELSE UTOMLANDS OCH EFTERÅT 

Sverigekunskap 
De människor du träffar under ditt utbyte utomlands kommer att vara mycket ny-
fikna på dig och ditt land, så du behöver förbereda dig genom att läsa på om Sve-
rige, t.ex. historia, skolsystem, etc. 



Kunskap om det land du ska till 
Likadant behöver du läsa på om det land du ska till, motsvarande information du 
läser in om Sverige. Försök att lära dig lite grand av landets språk, om du inte re-
dan har förkunskaper. 

Visum 
För att besöka andra länder, även för kortare tid, kan behövas ett turistvisum. Det 
är ditt eget ansvar att ta reda på om du behöver söka ett visum. 

Pass 
Du måste under alla omständigheter ha ett pass. Kontrollera ditt pass redan 
idag. För besök i vissa länder krävs att passet gäller i minst tre månader efter be-
räknad hemresa från landet, så räkna med det när du kontrollerar giltigheten på ditt 
pass. För att åka till USA krävs att ditt pass är av den senaste modellen, vinröd 
färg på omslaget. 

Vaccination 
Kontrollera redan nu om ditt vaccinationsskydd är tillräckligt, eller om du behöver 
komplettera det. För mer information, kontakta närmaste vaccinationscentral, eller 
se www.vaccination.nu. 

Försäkring 
Enligt den överenskommelse om internationella ungdomsutbyten som Stiftelsen 
Rotarys Ungdomsutbyte har tecknat med Konsumentverket, ska utbytesorganisat-
ioner se till att deltagarna vid avresan har försäkring med fullgott skydd. 

Med fullgott skydd menas: 
I. ansvars- och egendomsförsäkring 
II. ersättning för sjuk- och tandvård utan självrisk, eller beloppsbegränsning 
III. ersättning för transportkostnader, utan självrisk eller beloppsbegränsning, vid 
sjukdom eller dödsfall, och ersättning för anhörig till svårt sjuk, eller avliden per-
son. 

Rotarys Ungdomsutbyte har för detta ändamål tecknat en försäkring hos Europe-
iska ERV. Försäkringen är obligatorisk, och ingår i programavgiften oavsett vilket 
land du åker till på ditt sommarutbyte. Den täcker även bagage, juridisk hjälp, och 
personskada som uppstått genom överfall. Mer utförlig information skickas till dig 
när din placering är klar. Försäkringen gäller från och med avresan från Sverige 
till och med hemresan från utlandet. Därför måste du meddela oss dina resedatum. 



9. EFTER UTBYTET 

När ditt utbyte är avslutat vill vi veta hur du hade det. Därför är det obligatoriskt 
att skriva en rapport på en-två A4 sidor. Du skickar ett exemplar till Rotarys Ung-
domsutbyte och ett exemplar till kontaktpersonen i din sponsrande Rotaryklubb i 
Sverige. Detta senast den 1 september 2017. Det är väldigt viktig för oss att veta 
hur ditt utbyte varit för framtida utbyten med just det landet och distriktet. 

10. CERTIFIERING 

Rotary International har från och med den 1 januari 2007 infört en standard, en 
certifiering för sitt arbete med ungdomsutbyten. Varje rotarydistrikt som vill delta 
i ungdomsutbytesverksamheten har förbundit sig att arbeta enligt vissa fastlagda 
regler som Rotary International har sammanfattat i följande uppförandekod: 

Uppförandekod för arbete med ungdomsutbyten 
Rotary International arbetar med att skapa och upprätthålla en så trygg miljö som 
möjligt för alla personer som deltar i Rotarys verksamheter. Samtliga rotarianer, 
rotarianers äkta makar, partners och andra frivilliga är skyldiga att i kontakt med 
barn och ungdomar göra sitt bästa för att värna om deras välbefinnande och för-
hindra att de utsätt för fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp. 
Kod antagen av Rotary Internationals styrelse, november 2002 

Samtliga personer som på något sätt arbetar med ungdomsutbyten inom Rotary, 
eller deltar i något utbytesprogram som värdfamilj, skall skriftligen intyga att man 
tagit del av och förstått innebörden av denna uppförandekod. Denna görs genom 
att du som värdfamilj tecknar en Volontärsförsäkran. 

11. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 

De uppgifter alla sökande lämnar i sina ansökningar dataregistrerar vi för att 
kunna hantera dem på ett rationellt sätt. De som får ta del av uppgifterna, är endast 
de som arbetar med ungdomsutbytet på vårt uppdrag, till exempel rotaryklubbar, 
distriktsordföranden och försäkringsbolaget. Dessa får dock bara del av de uppgif-
ter som de behöver. Vi kan också lämna ditt namn och telefonnummer till andra 
som söker samtidigt, som t.ex. kommer att åka till samma ställe som dig. En del 
som söker vill komma i kontakt med någon som deltagit tidigare i ett sommarut-
byte, och då kan vi också förmedla den kontakten. 



12. ANSÖKNINGSPROCEDUREN 

12.1 Hur fyller du i ansökningshandlingarna? 
Om du nu bestämt dig för att söka, och har dina föräldrars tillstånd är det dags att 
fylla i ansökningshandlingarna. 
Du kontaktar sedan en rotaryklubb på din bostadsort, som i sin tur kontaktar dig 
för ett möte, en intervju hemma hos dig och din familj. Detta är ett tillfälle för dig 
och din familj att ställa frågor om vad det innebär att vara värdfamilj, att åka ut 
som utbytesstudent, och att diskutera reglerna. Det är också då eventuella kom-
pletteringar av ansökningshandlingarna ska göras. Efter detta möte lämnar rotary-
klubben, eller distriktsordföranden besked om rotaryklubben vill sponsra dig att 
delta i ett sommarutbyte, och vara värd för en utländsk utbytesstudent, eller ej. 
Rotaryklubben ger Dig de uppgifter du behöver från klubben som sedan skall 
fyllas i ansökan. 

Observera, att alla ansökningshandlingar skall skickas in direkt till den Rotary-
klubb som är din värdklubb i Sverige. När värdklubben har handlagt Din ansö-
kan skall klubben skall Du skicka ansökan till RU:s handläggare, adress på för-
sättsblad till ansökan. Den 31 DECEMBER 2016 är den dag då ansökan senast 
ska vara RU:s handläggare tillhanda.
Ansökningsformulären du ska använda finns att ladda ned på 
www.rotarystudent.se, fliken sommarutbyte. Du kan inte använda några andra an-
sökningsformulär!! 

Ansökan laddas ner från vår hemsida, www.rotarystudent.se. Ansökningshand-
lingarna på hemsidan är i PDF-format med fält som du kan fylla i direkt på datorn, 
vilket vi ber dig också göra. Handskrivna ansökningshandlingar godtas ej. Kon-
takta handläggaren innan du börjar fylla i blanketten 

Observera att ansökan skall fyllas i på engelska. 

Vi vill att du skickar in två (2) exemplar, varav ett (1) skall vara original. 

Följ instruktionerna i bilaga B, i detta häfte. Där står i detalj hur du ska göra. 
Ha dem framme hela tiden när du fyller i formuläret, och följ anvisningarna, så 
behöver du inte göra några kompletteringar senare. 

När ansökningsformuläret med namnteckningar och påklistrade färgfoton är 
klara, liksom de två bilagorna, gör du kopiorna, två stycken. En av kopiorna be-
håller du själv. 



11.2 Vad händer efter den 31 december? 
SENAST den 31 DEDEMBER 2016 måste ansökningshandlingarna vara oss till 
handa, en originalhandling med eventuella bilagor och en kopia, plus bilaga C och 
D med en kopia av vardera. 
När vi har fått dina ansökningshandlingar får du en bekräftelse på att vi har tagit 
emot dem. 

11.3 Antagnings- och placeringsbesked 
När/om du blir antagen, får du ett skriftligt erbjudande om att delta i Stiftelsen Ro-
tarys Ungdomsutbytes sommarutbytesprogram, med placering i land och distrikt 
senast under april månad 2017. Du får samtidigt med detta besked mer inform-
ation om sommarutbytet, försäkring, visum, hur du betalar, med mera. 

11.4 Praktisk information 
Tidsplan 2016-2017 (preliminär)
Nov – Dec Den sökande ordnar själv kontakt med en lokal Rotaryklubb 

som blir värdklubb för utbytet i Sverige. Om du inte har kontakt 
med Rotary eller någon Rotaryklubb, kontakta den ungdomsansva-
rige i det Rotarydistrikt där du bor. 
Rotaryklubben intervjuar den sökande och dennes familj. Intervjun 
är obligatorisk och ska ske i den sökandes hem. Rotaryklubben med-
delar sökanden om rotaryklubben avser att sponsra denne eller inte. 
Ansökningshandlingarna skickas därefter till RU:s handläggare Lars 
Karlsson.  

31/12  Ansökningshandlingarna RU:s handläggare tillhanda. 
31/12 – 28/2 Ansökningarna gås igenom och registreras på RU-kontoret. Bekräf-

telse på mottagandet skickas till sökande. 
Feb-mars Utbytesfamiljer i utlandet ordnas. 

April Skriftligt erbjudande om deltagande med försäkringsinformation, 
visuminstruktioner m.m. skickas ut. 

15 maj Sista dag för betalning av programavgiften. 
1 juni  Utskick av försäkringskort, PM flygresa, och utrustning m.m. 
1 sept. Rapport RU-kontoret tillhanda för utbyten/del av utbyten under 

sommaren. 

Kontoret 
RU-kontoret har öppet måndag-fredag, 9.00-17.00. 
Rotarys kontor i Stockholm administrerar sommarutbytet, ordnar platser i utlandet 
och kan svara på frågor som rör just ditt utbyte. 



Handläggare 
Lars Karlsson, Rotarys Ungdomsutbyte, tel. direkt 08-644 74 39, tel. växel 08-644 
74 10. fax: 08-644 52 42, e-post: lars.karlsson@rotarystudent.se  
Om du har frågor, ring gärna själv. Det tycker vi är trevligt! 

Registreringsavgiften betalas till bg 754-2624 Som betalningsmottagare skriver 
du ”Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte”. Glöm inte ditt eget namn och adress.
Ange att betalningen avser sommarutbyte 2017.

Registrering och ansökan till sommarutbytet skickar du direkt till: 

Rotarys ungdomsutbyte 
Lars Karlsson 
Lingonstigen 17 
973 33 Luleå 

Om du flyttar, kom ihåg att anmäla din nya adress och telefonnummer även till 
oss! För tillfällig adressändring, t.ex. under sommaren, kom ihåg att ordna med 
eftersändning av posten! 

Välkommen med din ansökan! 
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Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
Distriktsordförande (DC) 2016-2017 

DC 2320 DC 2370 
Leif Hemmingsson  Gunilla Marklund  
Raholmsvägen 122A  Nyponvägen 113 
865 51 ANKARSVIK  613 38 OXELÖSUND 
Tel. 070-312 34 13  Tel. 070-659 68 93 
E-post: hemmingsson.sweden@gmail.com E-post: k.gun.mark@gmail.com 

DC 2330 DC 2380 
Margareta Troive-Hallström  Börje Ohlsson 
Åkerövägen 39 Stallgårdsvägen 14 
793 33 LEKSAND  574 39 VETLANDA 
Tel. 070-738 72 69  Tel. 070-5678054 
E-post: margareta.troive.hallstrom@gmail.com E-post: borje.ohlsson@tele2.se 

DC 2340 DC 2390 
Olof Frisk  Karin Adalberth 
Tavlan Trehörningens gård  408 Luggudevägen 1B 
691 91 KARLSKOGA 232 54 ÅKARP 
Tel. 070-696 41 14  Tel. 070-358 62 32 
E-post: olof.frisk@gmail.com E-post: karin.adalberth@primeproject.se 

DC 2350 DC 2400 
Gunila Walfridsson  Marie Abrahamsson 
Alsnögatan 42  Prästgatan 9 
116 41 STOCKHOLM 360 54 HOVMANTORP 
Tel: 070-471 38 58  Tel: 070-792 09 08 
E-post: gunila.w@telia.com  E-post: marie@abrahamsson.at 

DC 2360 DC 2410 
Rosmarie Gäcke-Herbst Anita Ierike 
Vävskedsgatan 10  Slimnicas street 7/33 
416 59 GÖTEBORG  SALDUS, LV 3800 
Tel. 0705-62 88 60  LATVIA 
E-post: rosmarie.gh@gmail.com  Tel: +371 292 080 46 

E-post: anitaie888@gmail.com 
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Rotary International Distriktsindelning i Sverige 

                                                    Ill. Elfwendahl & Co  
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INSTRUKTIONER TILL ANSÖKNINGSHANDLINGAR FÖR ROTARYS 
SOMMARUTBYTESPROGRAM 

Läs igenom dessa instruktioner noggrant, innan du fyller i ansökningshandlingar-
na. 
Om du blir antagen till utbytesprogrammet, kommer denna ansökningshandling att 
skickas till ditt värdland. Den kommer att vara dina värdars första intryck av dig. 
Det är viktigt att det första intrycket blir ett gott intryck. Fyll i ansökningshand-
lingarna noggrant, på engelska. Gör ditt bästa för att grammatik och stavning blir 
korrekt. Försök göra dina ansökningshandlingar så prydliga som möjligt. Ansök-
ningshandlingarna finns både i tryckt format, och i pdf-format på stiftelsen Rotary 
Ungdomsutbytes hemsida www.rotarystudent.se. De går att fylla i på skärmen. 

Allmänna instruktioner 
Ansökningshandlingarna 
Ansökningshandlingarna består av 7 + 3 sidor, Supplementary Page B och C an-
vänds ej. Ansökningshandlingarna måste vara fullt läsliga. Använd dator. Be-
svara alla frågor. Hänvisa inte, utan svara på frågorna direkt på ansökningshand-
lingen på avsedd plats, utom när annat anges. Gör en kladd först, så att du ser att 
alla svar får plats. Du ska skicka in en ansökan med originalnamnteckningar, 
och en kopia samt bilaga C och D i original plus en kopia av vardera. 

Namnteckningar 
Alla namnteckningar på originalexemplaret av ansökningshandlingen måste vara i 
original och skrivna med penna med BLÅTT bläck. Sökandes namnteckning 
krävs på två ställen och föräldrars/vårdnadshavares namnteckningar krävs på ett 
ställe. När hela originalansökan är komplett, gör en kopia. Dessutom ska det vara 
namnteckningar på bilaga C och D. 

Särskilda instruktioner 
Fotografier 
Fotografier i original, eller färgkopior, ska bifogas originalexemplaret av ansök-
ningshandlingen. Du behöver ett foto i passfotoformat, högst sex månader gam-
malt. Se till att du ser klädd ut på passfotot. 

Förkortningar 
YE – Youth Exchange 
YEO – Youth Exchange Officer 
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Övrigt 
Om du har frågor om hur man fyller i denna ansökningshandling, kontakta 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbytes kontor, tel. 08-644 74 39, eller 
tel. 08-644 74 10, e-post: lars.karlsson@rotarystudent.se eller fax 08- 
644 52 42.  

Så här fyller du i ansökan 
Du skall fylla i allt som efterfrågas om inte annat anges. Nedan görs en del förtyd-
liganden, och anges sådant som skall hoppas över. Om instruktioner elleran-
visningar ges på svenska gäller dessa före de engelska. Finns det instruktioner 
enbart på engelska, följ dessa. 

Sida 3 (Page 3): 

1 Program information
Kryssa för Family to Family Individual Exchange 

2 Applicant information.  
Family Name/Legal Name, måste skrivas exakt som det står i ditt pass. 
Skriv ditt efternamn med STORA bokstäver. 
Preferered name - här skriver du att du kallas Sussie istället för Susanne. 
Adressen skall vara den sökandes adress. 

Datum & Date of Birth. Datum och födelsedatum ska skrivas enligt internationell 
standard dvs 1992/Feb/22, vilket kan kännas lite ovant. Månader skrivs med bok-
stäver, inte med siffror. 

Telefonnummer. Skriv landskod och riktnummer utan nolla före alla telefonnum-
mer, 
så här: +46-8-644 74 10. 

3 Parent/Legal Guardian Information. All föräldrainformation måste fyllas i 
oavsett om dina föräldrar är gifta eller skilda. Uppgifterna som skall fyllas i avser 
dina biologiska föräldrar, inte eventuella styvföräldrar. 
Uppgift om styvförälder fylls enbart i om denna har vårdnad om dig eller om du är 
adoptivbarn. Tillåtelse måste ges av alla föräldrar/vårdnadshavare. Om någon för-
älder är avliden skriver du under: Father - “Deceased”. Om endast en förälder har 
vårdnaden skriver du t ex under Father - “Mother has sole custody” 



Bilaga B:3

Sida 4 (Page 4): 

4. Personal background. Frågorna måste besvaras helt ärligt av dig. Deltagande i 
sommarutbyte förutsätter god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Försäkringen 
täcker inte medicinska tillstånd som varit kända, eller behandlats av läkare 
före avresan. 

Dietary Retrictions: Om du inte kan eller vill äta en typ av livsmedel, ange detta 
tydligt. Beskriv på separat papper om denna begränsning är baserad på läkares in-
rådan, religiösa eller personliga skäl. Samt vad du äter och inte äter. 

5. Languages. Fyll i ditt modersmål de språk du läser i skolan. 

6. Health Declaration. Frågorna måste besvaras helt ärligt av dig. Deltagande i 
sommarutbyte förutsätter god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Försäkringen 
täcker inte medicinska tillstånd som varit kända eller behandlats av läkare 
före avresan. 

7. Sending District and Club Contacts. Du fyller i dessa uppgifter i samråd med 
Din svenska värdklubb. Förbered gärna genom att fylla i uppgifter om Sending 
Rotary Club, Name of Sending Club Youth Exchange Officer samt adresser och 
telefonnummer innan du skriver ut ansökan.  
OBSERVERA att ansökan måste vara fullständigt ifylld samt alla underskifter 
gjorda innan du skickar in ansökan. 

Sida 6 (Page 6): 
Underskrift av dig och förälder och/vårdnadshavare 

Alernative Emergency Contact in Home Country. Skall vara annan person än 
föräldrar/vårdnadshavare 

Sida 7 (Page 7): 
Guarantee Form. Fyll i översta delen i samråd med din svenska värdklubb 
Inte HOST DISTRICT and CLUB GUARANTEE, HOST DISTRICT or 
CLUB COUNSELOR eller HOST FAMILY. Den delen fylls i av den motta-
gande Rotaryklubb i utlandet. 

Supplementary Page A: 
Applicant’s Letter 
Besvara samtliga frågor kortfattat, men inte för kortfattat, på engelska. Skriv med 
din bästa möjliga engelska. Tänk på vilket intryck du vill förmedla till den kom- 
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mande värdklubben och värdfamiljen. SKRIV INTE att “under min vistelse i XX 
land, ska jag göra det och det” Om du inte blir placerad i just det landet du hade 
som förstahandsval, passar inte en sådan formulering. 

Applicant’s Photos 
När du valt ut fyra fotografier - be en vuxen titta på och godkänna dem. Fäst sedan 
fotografierna med lim eller dubbelhäftande tejp. FÄST DEM INTE MED 
HÄFTAPPARAT! 

Tänk på att dåliga eller otydliga fotografier kan uppfattas som att du inte har tagit 
dig tid att förbereda en bra ansökan. 

Fotot “My home” skall vara en bild på huset där du bor. 

Fotot “My family” bör vara en bild med hela din familj som du lever ihop 
med, föräldrar/styvföräldrar och syskon/styvsyskon. 

Beskriv kort vad bilderna föreställer om detta inte är uppenbart. 
OBS! Tänk på att personerna på bilderna inte bör vara för lättklädda. Det är inte 
alltid lika naturligt och självklart i alla länder som Sverige och kan uppfattas olika. 

Samtliga sidor i ansökan skickas in (Även försättsblad och anvisningar – 
Supplementary Page B och C kan du kasta)! 

OBSERVERA! Inga häftklammer och Ingen dubbelsidig utskrift! 

Frågor? 
Om du har frågor om hur man fyller i denna ansökningshandling, kontakta oss på 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbytes kontor, e-post: lars.karlsson@rotarystudent.se, 
tfn.: 08-644 74 39, Vxl 08-644 74 10, fax: 08-644 52 10. 

När ansökningshandlingarna, (ett original och en kopia, med bilagor) är kom-
pletta, skickar du dem till 

Rotarys ungdomsutbyte 
Lars Karlsson 

Lingonstigen 17 
973 33 Luleå
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Registrering till Rotarys sommarutbyte 2017 
Finns att fylla i på www.rotarystudent.se 

Registreringsavgiften om 300 kronor ska vara betald senast den 31 december 2016 till Stiftelsen 
Rotarys Ungdomsutbyte, bg 754-2624. 

1. Personinformation 
Observera att både ditt tilltalsnamn och efternamn ska skrivas som det står i ditt pass.  

2 Önskemål om land 
  Numrera länderna i den ordning du helst önskar utbyte med, ange minst fem val

____ Brasilien ____ Mexiko 

____ Indien  ____ Sydafrika 

____ Kanada/USA  

____ Europa (skriv land)  A ______________ B _______________ 

C ______________ D. ______________ 

3. Deklaration

• Vi intygar att sökanden är vid god hälsa, så att sommarutbyte kan genomföras på 
bästa sätt. 

• Vi är medvetna om att Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte inte förbinder sig att 
uppfylla särskilda önskemål avseende placering i visst land, visst område, viss ort, 
eller möjlighet att utöva viss sport, hobby etc. 

• Vi förbinder oss att innan registrering ha kontakt med en Rotaryklubb som kan stå 
som värdklubb för vårt sommarutbyte. 

Sökandes namn: Tilltalsnamn Personnr (xxxxxx-xxxx) 

Adress: Postadress: 

Tel.nr: Mobilnr Din e-postadress 
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• Vi förbinder oss att stå för kostnader som ett sommarutbyte innefattar, vilket 
innefattar bl.a. programavgift, resa, pass, visum, försäkring, deltagarens kläder, 
fickpengar, och övriga förekommande kostnader. 

• Vi förbinder oss att ta emot en utbytesstudent lika lång tid om vår dotter/son varit 
utomlands, och under denna tid ägna vår tid, såväl dagtid som kvällstid, åt denne, så 
att hon/han får största möjliga utbyte av sin tid i Sverige, både kulturellt och socialt, 
och stå för de kostnader detta innebär. 

• Vi förbinder oss att följa nedanstående tillägg till reglerna i ansökningshandlingarna 
på sidan 2; under ”Regler och villkor för sommarutbytet, inom Rotary”. Om en 
utbytesstudent visar sig vara gravid redan när sommarutbytet påbörjas, eller blir 
gravid under pågående sommarutbyte, avbryts sommarutbytet, och utbytesstudenten 
skickas omedelbart hem. Försäkringen gäller ej vid graviditet. 

4. Språkkunskaper 
    Lista de språk du kan och ange hur väl du talar dem. 

    1 = Enstaka ord, 2 = Hjälpligt, 3 = Ganska bra, 4 = Flytande 5 = Modersmål 

Svenska ___________________ 1 2 3 4 

Engelska __________________ 1 2 3 4 

Annat språk ________________ 1 2 3 4 

Annat språk ________________ 1 2 3 4 

5. Kontakt med rotaryklubb

Vi har haft kontakt med ____________________________________ rotaryklubb.  

• Vi har tagit del av all information i ”Viktiga Fakta sommarutbyten 2017”.  

Registreringsavgiften, SEK 300:-, är insatt på Rotarys Ungdomsutbytes  
bankgiro 754-2624 den ______ /______ 2016/2017. 

Ort och datum   Ort och datum           Ort och datum  

Sökandes namnteckning            Förälders/vårdnadshavares namnteckning         Förälders/vårdnadshavares namnteckning 

Namnförtydligande    Namnförtydligande           Namnförtydligande 
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STIFTELSEN 

ROTARYS UNGDOMSUTBYTE 

FAMILJEINFORMATION FÖR VÄRDSKAP 

sommarutbyte 2017 

Sökandes namn:  

Föräldrars/vårdnadshavares namn: 

_______________________________________         _______________________________________ 

Adress: Postnr och Ort: _______________________

Tel nr bostad: ____________________ Sökandes mobilnr: ____________________ 

E-postadress föräldrar/vårdnadshavare: ___________________________________ 

E-postadress sökande: __________________________________________________ 

1. Beskriv er bostadsort (landsbygd, by, liten stad, stor stad, kust, inland, närhet 
till sjö etc.) 

2. Under den period din familj ska ta emot en utländsk utbytesstudent, finns det 
några syskon som bor hemma? NEJ ____ JA _____  Kön 
_____ 

3. Har ni husdjur? NEJ  JA Vilken sort/er? ________________________ 

4. Vilka är sökandes fritidsintressen? 

Vilka är ev. syskons fritidsintressen? ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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FAMILJEINFORMATION FÖR VÄRDSKAP 

sommarutbyte 2017 forts. 

Vilka är föräldrarnas fritidsintressen? ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Vi kan ta emot endera en pojke eller flicka? JA 

Önskar ni en pojke?  JA Varför? _________________________________ 

Önskar ni en flicka?  JA Varför? _________________________________

6. Skulle ni kunna ta emot en vegetarian? _____ JA                              ____ NEJ 

Varför? 

7. Har ni ett rökfritt hem? JA  NEJ 

8.  Hur planerar ni att tillbringa tiden tillsammans med er utländska utby-
tesstudent?  

___________________________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande 

___________________________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande

Datum  Ort 

Skicka in ett original och en kopia per post tillsammans med ansökan till: 

Rotarys ungdomsutbyte, Lars Karlsson 
Lingonstigen 17, 973 33 Luleå 
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Checklista för ansökan till Rotarys sommarutbyte

Behåll en egen kopia av allt du skickar intill oss! 

Original Kopia 1 

1. Registreringsformulär, bilaga C 

Skicka in ett original och en kopia när du betalar registreringsavgif-
ten 

2. Ansökningsformulär, Ansökan till sommarutbytesprogram, ett 
original och en kopia. 

3. Fotografier klistrade på sina platser eller separat papper.  

    Ansökningarna får ej vara utskrivna dubbelsidigt 

    Ansökningarna får inte vara hophäftade med häftklammer. 

4. Bilaga D Familjeinformation, ett original och en kopior.

Anmälningsavgiften på 300 kr betalad, datum ____________________________________ 

Posta allt under punkt 2, 3 och 4 senast den 31 december 2016 i samma kuvert, 
som bör vara extra starkt. Du skall inte skicka rekommenderat brev. 

Datum för insändande ________________________________________________ 


