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

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære President,

100-års feiringen er nå inne i sin mest hektiske periode. Kirsten og jeg 
hadde en flott aften sammen med Sandefjord og Sandefjord Øst 
rotaryklubb i Sandefjord kirke. Programmet ”Et møte med Edvard Grieg” 
i tekst og toner var en flott opplevelse for de ca 4-500 fremmøtte. 
Inntekten av konserten går til et lokalt tiltak i klubbenes regi.

Arendal og Nedenes rotaryklubber feiret jubileet sist lørdag med en stilig 
bankett på Tyholmen hotell for ca 80 fremmøtte. 2 opptak og 3 Paul 
Harris satt en ekstra spiss på arrangementet. Takk til presidentene 
Håkon og Knut for en minnerik Rotary opplevelse. Jeg hadde også fått 
en hyggelig invitasjon fra Langesund RK, men dessverre kolliderte 
opplegget med Arendalsturen. Regner med at feiringen som vanlig har 
vært vellykket i Langesund.

Fra Rotary International har jeg fått melding om at dollarkursen for mars  
er fastsatt til kr. 6,40. Husk det alle dere som skal innbetale bidraget 
til Rotary Foundation ( og til dere som eventuelt ikke har betalt 
kontingenten til RI).

Resultatet av leserundersøkelsen om Ukebrevet som fant sted på 
Presidenttreffet i januar viser bl.a. at
80 % av presidentene refererer helt eller delvis fra UB på møtene
83% mener at UB er et mer hensiktsmessig info medium enn månedbrev 
(8% mener månedsbrev var bedre og 9% vet ikke). Komplett 
spørreskjema med svar vedlegges og bør refereres på et klubbmøte.

Fremmøtestatistikken for januar vedlegges e-posten.
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Resultatet av spørreundersøkelsen hvor 35 klubber besvarte 
skjemaet.

SPØRREUNDERSØKELSE I D2290 OM GUVERNØRENS UKEBREV 
GJENNOMFØRT PÅ PRESIDENTTREFFET I ARENDAL 7/8. JAN 2005.

Til distriktets presidenter!

Rotaryåret 04/05 er første gang guvernøren benytter seg av et ukebrev (UB) 
i kombinasjon med kvartalsbrev for å kommunisere med klubbene. I den 
forbindelse er det nødvendig å få en tilbakemelding fra dere som brukere. 

Skjemaet skal ikke underskrives og heller ikke merkes med klubbnavn eller 
liknende. Med andre ord anonym tilbakemelding.

Åpenhjertige svar kan således ikke bli gjenstand for represalier.

Vær så vennlig å svar på følgende:

1. Leser du UB      Hver uke    91%     Nå og da     9%             Aldri    
   (dersom du krysses av for Aldri er du ferdig med utfyllingen)

 Ja       Nei      Vet ikke

2. Mottar du  e-post med med link til UB hver uke?                            
                                                                                    97%              3%
3. Blir UB referert helt eller delvis på klubbmøtene?              

4. Tas kopi og legges ut til medlemmene?        20%   77%   3%        

5. Er UB et mer hensiktsmessig info medium enn tidligere 
månedsbrev                                                     83%    8%   9% 

6. Kan UB brukes av klubben til forespørsler, info 
o.l.?                                                                            83%     8%     9%  

7. Bør UB utvides til 2 sider?                              88%     9%     3%

8. Vet dine medlemmer hvor på nettet de kan finne UB?  
83%     8%     9%
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