
Ukebrev nr.1 - uke 28 - 5.juli 2004 Måneden for lese og 
skriveferdighet.

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=3245  
Skriv ut siden

SERVICE ABOVE SELF

Nr.1    -    Uke 28    -   5. juli 2004            Nils-Petter Svanholm
Kjære president,                                                 Distriktsguvernør 2004-2205

Vi har vel alle hver på vår kant arbeidet med forberedelsene til Rotary året 2004 
- 2005. Det året som Rotary fyller 100 år.

Jeg har for min del bl.a. forberedt et nytt informasjonsopplegg for distriktet som 
består av 52 ukebrev og 4 muligens 5 kvartalsbrev som skal erstatte 
de tradisjonelle månedsbrevene. Ukebrevene blir korte notater om aktuelle 
saker,påminnelser,fremmøtestatistikker o.l. og skal foreligge på distriktets 
webside. Dere vil få en mail fra meg med link til ukebrevet hver mandag morgen, 
dersom alt går etter planen.

Kvartalsbrevet vil være en fyldigere utgave, som tar for seg variert Rotary stoff 
med reportasjer, intervjuer, innlegg og notiser av forskjellig slag og vil komme ut i 
begynnelsen av hvert kvartal. Den vil også være å finne på web
siden. Bjørg Karin Gjervik er redaktør og treffes på kagjervi@online.no.

Jeg håper på 100% oppslutning om den elektroniske løsningen, men dersom det 
er klubber som krever å få ukebrev og kvartalsbrev på papir, vil jeg selvsagt 
imøtekomme det og sende brevene i posten.

Distriktskonferansen.
Husk påmeldingen til Distriktskonferansen. Det er Distriktets store samling og er 
for alle Rotarianere. Nye medlemmer bør spesielt opp-
fordres til å delta.

Klubbens mål og planer.
Jeg har mottatt mange utfylte skjemaer med klubbenes Mål og planer. Det er 
gledelig at svært mange benytter seg at skjemaet på distriktets web side og på 
den måten forenkler arbeidet for begge parter. Det papirbaserte skjemaet 
finner du på side 18 i Guvernørens håndbok. For de som ennå ikke har sendt sine 
mål og planer, minner jeg om at dette helst skulle vært inne den 1. juli.

Guvernørens klubbesøk.
Samtlige klubbesøk i august er bekreftet. Det mangler imidlertid en del 
bekreftelser fra klubbene på de etterfølgende måneder. Dersom du er en av dem, 
ville jeg sette pris på at du fylte ut skjemaet på side 12 i Håndboken.
Sender du mail, er det helt fint, men sørg for å få med deg samtlige opplysninger.
Fortsatt GOD SOMMER
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