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Skriv ut siden

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

Kjære President!

Guvernør Nils- Petter har bedt meg skrive noen ord om mål og mening med 
D-2290 i kommende rotaryår.

Først og fremst må vi erkjenne at kunnskapene om Rotary er på et nivå som kan 
forbedres betraktelig, og spesielt kan vi standardisere opplæring av nye 
potensielle medlemmer før de blir opptatt som medlem i klubbene. Derfor har jeg 
valgt å styrke opplærings- og erfaringsutvekslingen mellom klubbene.

Opplæringsleder, Svein-Eirik Jensen, og de 6 assisterende guvernører har fått i 
oppdrag å tilrettelegge dette, og presidentene skulle nå ha fått et brev fra Svein-
Eirik som omtaler dette nærmere. Vi er allerede godt i gang.
RI President, Carl-Wilhelm Stenhammar, har for sitt år valgt å fokusere på Skrive- 
og leseferdigheter - Vann, helse og sult - Informasjon. Dette skal vi følge opp, men 
verken RI Presidenten eller Guvernøren kan gjøre noe med det dersom ikke 
klubbene gjør det. Det er klubbene som skaper resultater i Rotary.

Antall nye medlemmer skal vi gjøre noe med selv om vi har en beskjeden 
målsetting på ett nytt medlem netto pr. klubb. Aldersfordelingen er også noe de 
fleste klubber må ta med i betraktningen når en verver nye medlemmer.

Vi må vel erkjenne at vi er nokså konservative når det gjelder klubb 
organisasjonen. Som vi sier i Mandal:” Mi har det jo så greit”- altså ingen grunn til 
å endre noe.
RI har godkjent en ny organisasjons modell som går bort fra de 4 avenyer med 
underkomiteer. Den nye modell har 5 komiteer: Medlemsskap- Service prosjekter - 
Rotary Foundation - Informasjon(Public Relation )- Klubb administrasjon. 
Underkomiteer etter behov basert på klubbens størrelse og målsetting. Klubbene 
bør bruke kommende rotaryår til å diskutere om tiden er moden for endringer.

The Rotary Foundation er bærebjelken for  Rotarys  internasjonale humanitære 
programmer og utdannelsesstipender. Klubbene bør ha sin egen ekspert på TRF, 
og vi har som målsetting å gjennomføre 2-3 kurs i løpet av kommende år. 

Ungt entreprenørskap som Guvernør Nils-Petter har engasjert distriktet i, vil vi 
følge opp i kommende år.

Plassen tillater dessverre ikke mer. Resten får utestå til jeg kommer på besøk.
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Vennlig hilsen DGE  Egil Omdal
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