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SERVICE ABOVE SELF 

DISTRIKTSGUVERNØR  NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære president!
VIKTIG - VIKTIG - VIKTIG - VIKTIG. Tiden er nå kommet for å nominere 
en kandidat til vervet som guvernør i D-2290 for rotaryåret 2007-2008. 
Klubbene oppfordres til å sende forslag på kandidater til formannen i 
Distriktets nominasjonskomite: IPDG Finn Otterstad, finotter@online.no,
eventuelt per brev til Brunlavn. 39, 3290 Stavern, INNEN 10.oktober 2004.
Klubbene bes sende en kortfattet CV (også Rotary informasjon) på den 
foreslåtte kandidat. Kvalifikasjoner som kreves, står på sidene 21 - 27 i 
Manual of Procedure (www.rotary.org)  Kandidaten skal minimum ha 
vært rotarianer i 7 år og vært president i minst et fullt Rotary år.

Takk for de mange hyggelige tilbakemeldingene fra årets 
Distriktskonferanse. Selv om oppslutningen var like bra som tidligere år, 
er det dessverre alt for få rotarianere som deltar i dette 
arrangementet. Jeg inviterer derfor til en meningsutveksling om hva 
som kan gjøres for å få konferansen mer tiltrekkende for distriktets 
rotarianere.

Sist uke besøkte jeg Notodden RK som med sitt matsalg på Notodden 
Bluesfestival, skaffer såvel penger i kassen som et samhold i klubben. 
Klubben hadde også et Strøsandprosjekt som service for de eldre i 
kommunen. Skien RK (distriktets eldste klubb fra 1926) med fast innslag 
av kultur fra drama/musikklinjen på Skien vg skole. Larvik Øst RK som 
på møtet lanserte forslag på 9 nye medlemmer hvorav 5 kvinner. 
President Tore åpnet og avsluttet møtet med klassisk pianospill.

Denne uken står Mandal RK, Lågendalen RK og Stokke for tur.

Langesund RK, Brevik RK, Porsgrunn RK og Grenland RK planlegger  
å arrangere  et seminar den 14.2.05  med arbeidslivsorganisasjonene og 
Vekst i Grenland som medspillere og med yrkesetiske poster på 
programmet.
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Til slutt en bønn fra DGE Egil Omdal til klubbenes visepresidenter
(innkommende presidenter). Vær så snill å send navn, adresse, 
klubbnavn , deres e-post adresse, telefonnr, mobiltelefonnr til 
egi-omda@online.no                                        
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