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Rotarys motto er å
"Gagne andre" "Service above self" 

DISTRIKTSGUVERNØR  NILS-PETTER  SVANHOLM

Kjære presidenter!

I henhold til regelverket for "Nominasjon av distriktsguvernør" skal klubbene underrettes så snart 
resultatet av valget foreligger. Innen fristen 10. november var det ikke kommet inn forslag på 
konkurrerende kandidat.
Det vil si at nominasjonskomiteens forslag er endelig og at Laila Lerum, Porsgrunn RK er valgt til 
distriktsguvernør i D-2290 i 2007-2008.
Laila Lerum er manager i PricewaterhouseCoopers DA med en allsidig praksis bl.a. innen 
skoleverket og kulturetater. Hun var sektorsjef for kultur og undervisning i Porsgrunn kommune 
fra 1992 til 2003. Vi gratulerer Laila med valget og ønsker henne lykke til.

Distriktets informasjonsansvarlige, Bjørg Karin Gjervik, kan fortelle at Guvernørens kvartalsbrev 
for annet kvartal er lagt ut på distriktets nettside, www.d2290.rotary.no

PDG Edrund har i epost til Guvernøren oppfordret klubbene til å melde tilbake til henne tiltak, 
historier og aktiviteter angående medlemsverving. Hun er som kjent også RI sonekoordinator for 
medlemsutvikling.

Sekretær Truls Røe i Stavern RK spør om noen av distriktets klubber har hatt eller planlegger 
spesielle program om unionsoppløsningen i 1905. Kan noen hjelpe ham?

Jeg har hatt møte med Torhild Hallre i Ungt Entreprenørskap og er sikker på at dette er et 
interessant satsningsområde for Rotary. Ungt Entreprenørskap er en upolitisk, non profitt 
organisasjon som finansieres delvis av det offentlig og delvis av organisasjoner som NHO og 
liknende. Arbeidsområdet er samarbeid skole og næringsliv og de har behov for de kunnskaper og 
erfaringer som rotarianere har. Den 9. og 10 mars skal avdeling Buskerud, Telemark og Vestfold 
avholde en messe på Brunstad Konferansesenter i Stokke hvor ca 800 skoleungdom kommer 
sammen og konkurrerer om den beste ungdomsbedrift innen forskjellige klasser. Rotarianeres 
oppgaver kan være av ulik art, men det er i første rekke som mentorer vi nok kan bidra mest.

Forrige uke besøkte jeg Porsgrunn RK som arbeider med å reise en statue av Deichman (kjent for 
sitt bibliotek) som sin jubileumsgave og Stavern som har samlet inn kr. 100.000,- på 3 
loppemarkeder og skal gi et solur i sten til nærmiljøet.

Denne uken besøker jeg Skien Vest RK på mandag og Grenland RK onsdag. 
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