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Rotarys mål er:
Å gagne andre "Service above self"

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm.

Kjære President,

Nominasjon som distriktsguvernør 2007-2008.

I møtet 19.oktober 2004 innstillte Nominasjonskomiteen, bestående av IPDG Finn Otterstad 
(formann), PDG Anders Skipenes, PDG Edrund Olaisen og PDG Jan M.Wesenberg, 

LAILA LERUM, Porsgrunn Rotary klubb

til distriktsguvernør i D-2290 for Rotary året 2007-2008. Klubber som har foreslått kandidat, har 
anledning til å fremme sitt forslag på nytt, men nå som konkurrerende kandidat.  For at forslaget 
skal ha gyldighet må den konkurrerende kandidat ha støtte fra minst 5 klubber. En slik situasjon 
vil utløse et valg mellom nominert kandidat og konkurrerende kandidat(er) blant distriktets 45 
klubber.

Forslag om å stille konkurrerende kandidat må være DG Nils-Petter Svanholm i hende innen 
10.november 2004. (For ordens skyld gjelder det bare klubber som har fremmet forslag på 
kandidat)

Siste uke har jeg besøkt Kragerø RK . De har lanser et "Trappeprosjekt" i samarbeide med skole 
og kommune, hvor elevene skal holde en sentral og meget benyttet trapp fri for søppel og is og 
snø om vinteren. Elevrådet mottar et beløp fra klubben og et beløp fra kommunen som de 
disponerer til beste for alle elevene. Færder RK skal lage en brosjyre med bilde og en 
kortfattet beskrivelse av de enkelte medlemmer spesielt beregnet på nye medlemmer. Sem RK 
som sammen med menigheten og Blå Kors har nedlagt mer enn 250 timer i å renovere et lokale i 
kirken til bruk som ungdomsklubb. Brevik RK deltar i fellesprosjektet Seminar om yrkesetikk og er 
aktiv medspiller overfor Ltauenkomiteen.

Denne uken skal jeg mandag besøke Nøtterøy RK og tirsdag Tønsberg RK.

Guvernørens ukebrev er nå 17 uker gammelt. Jeg er glad for den positive mottakelse ukebrevet 
har fått. Tiden er inne til å utvide omfanget og klubbene er velkommen til å benytte ukebrevet som 
medium  for å informere om spesielle møter, prosjekter, erfaringer, gode foredragsholdere, ønske 
om samarbeide med andre klubber i distriktet og andre emner av interesse. Bare send en mail og 
jeg skal bringe stoffet videre   
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