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Service above self.

Nr.2    -    Uke 29    -    juli 2004            Nils-Petter Svanholm
                                                      Distriktsguvernør 2004 - 2005

Kjære presidenter,

Guvernørens ukebrev er på plass igjen. Dersom teknikken står meg 
bi ,skulle dette brevet nå være tilgjenglig for samtlige av distriktets 45 
klubber.

RI Europa/Afrikakontor i Zurich.
Klubbene har av og til behov for å henvende seg direkte til nærmeste RI 
kontor. For klubbene i D-2290 ligger dette i Zurich. Spørsmål vedrørende 
utmerkelsen,Paul Harris Fellow, er
et eksempel, kontingentbetaling til RI og kontospørmål er et annet. Vi 
har tre damer, Leena, Gudrun og Helena, som er våre kontaktpersoner 
og som alle snakker svensk og "svorsk" og som alltid er meget 
hjelpsomme. Deres eneste oppgave er å være et serviceorgan for 
klubbene og distriktene og er RIs forlengede arm. Vedlagt mailen ligger 
utfyllende data og visittkort.

Distriktskonferansen. 
Påmeldingene fortsetter å komme inn til årets distriktskonferanse. 
Vi holder ennå  åpent for etternølere og er selvsagt glad for hver ekstra 
deltaker som kommer. La medlemmene få vite at det ennå er plasser 
igjen. Noen klubber mangler fortsatt. Jeg antar det er en en forsinkelse 
som er ute og går og at de nå skynder seg.

Kontingenten til RI. 
I juli måned forfaller Semi annual dues, som er halvårskontingenten. 
Klubbsekretærene vil motta 4 dokumenter
fra RI bl.a. faktura som blir å korrigere med endringer i medlemsmassen. 
Husk å minn sekretæren på å levere materialet til klubbkassereren for 
betaling. Kontingenten er av Lovrådet i Chicago i juni 04 forhøyet, men 
det får ikke noen praktisk
konsekvens for betalingen i juli. Beløpene som skal brukes, er US$ 17,50 
i kontingent til RI og US$ 1 til Council of Legislation
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per capita. beløpet omregnes til NOK ihenhold til offisiell Rotary kurs 
som finnes på www.Rotary.org Den ofisielle Rotary kursen for juli er 
forøvrig kr 6,93 for 1 dollar Det lønner å betale innen 20. juli og iallefall 
ikke senere enn 25.juli.

Jeg blir ikke å treffe på telefon i de neste 3 ukene, men vil lese og svare 
på mail eventuelt ringe tilbake.

Fortsatt riktig god sommer
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