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

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære Presidenter!

Er det noen av dere som vil gi guvernøren i D-2290 en julepresang i 
inneværende uke? Jada, det gjelder påmelding til Presidenttreffet i 
Arendal 7.og 8. januar. Dersom du er forhindret fra å delta, send en 
annen. Jeg har hotellet på nakken som trenger å vite antall deltakere, 
noe jeg hittil ikke har vært i stand til å gi dem. Så til dere som jeg ikke 
har hørt fra: Vær så snill å gi meg et livstegn enten DU kommer eller en 
STEDFORTREDER kommer eller at SLETTS INGEN kommer.
TAKK skal du ha. Programmet foreligger i nærmeste fremtid.

Alle klubbene har vel fått brev fra RI i Zurich om ny bankkonto for RI 
kontingen og bidrag til Rotary Foundation. Jeg regner med at du har gitt 
din sekretær og din kasserer kopi av brevet. Ny konto er i kraft fra 
1.januar 2005. HUSK å merk overførselen med klubbnr. og klubbnavn. Er 
noen som har spørsmål til brevet, er det bare å sende meg en mail.

På NORFO'S høstmøte drøftet man finasieringen av Handicamp. De 
fleste klubber er interessert i å droppe kortene og i stedenfor betale kr. 
50,- i året pr. medlem (2xkr. 25) via distriktskontingenten. Beløpet blir da 
kr. 20,- lavere enn dagens kr.70,-. Årsaken er bortfall av trykking og 
forsendelse. Saken vil bli drøftet på Presidenttreffet i Arendal.

RI har utarbeidet retningslinjer vedr. "Child sexual abuse and 
harassment in the Rotary Youth Exhange program". Retningslinjene er 
foreløpig distribuert til medlemmene av distriktsorganisasjonen. Det vil 
bli orientert om saken på Presidenttreffet.

Forrige uke besøkte jeg Holmestrand RK på mandag. Klubben har stillt 
seg i spissen for et bydugnad som tar sikte på å reise en statue, 
"Mormor" i samarbeid med kommunen. Avduking 7. juni 05 og innenfor 
vårt jubileumsår. Prislapp ca 2 mill. kroner. Rotary skal skaffe 1 mill. 
Kommunen resten. Lykke til!
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Langesund RK fikk besøk på onsdag. De har fullført sitt 
restaureringsprosjekt "Garnvinna" og er nå i gang med "Bøyehuset". 
Begge deler på Langøya. Bilder finnes på klubbens webside.

Denne uken besøker jeg BØ RK på mandag og setter punktum for mine 
ordinære klubbesøk.
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