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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære president

Komiteen som skal nominere President Rotary International for 2007-2008 har enstemmig nominert DONALD  E. OSBURN fra 
Easton RK, Maryland, USA. Hans biografi vil vær tilgjengelig på www.rotary.org og  i neste nr. av Rotary World.

Nominasjon som distriktsguvernør 2008-2009.  Nominasjonskomiteen, bestående av IPDG (leder) , 3 foregående guvernører og 
meg selv,har i møte 19 september 2005 innstilt PER ASTRUP FILSETH, Nedenes Rotary klubb til distriktsguvernør i D2290 for 
Rotary året 2008-2009. Klubber som har foreslått kandidat har anledning til å fremme sitt forslag på nytt, men nå som 
"konkurrerende kandidat" og den konkurrerende kandidat må ha støtte fra ytterligere 4 av distriktets klubber. En slik situasjon vil 
utløse et valg mellom kandidat og konkurrerende kandidat(er) blant distriktets 46 klubber. Forslag om å stille konkurrerende 
kandidat må være DG Egil Omdal i hende innen 25 oktober 2005.

Siste uke besøkte jeg Notodden, Nedenes, Re og Arendal. Notodden RK setter, i samarbeid med kommunen, opp bronseplaketter 
med orientering om historiske steder og gatenavn og Nedenes har prosjekter for eldre i kommunen og dugnad på Bomseholmen 
museum. Vår nyeste klubb,Re, er kommet godt i gang og forventer en medlemsøking på 25% i år, og Arendal er i dialog med 
kommunen om bistand til oppussing av et gammelt sted for rusmisbrukere.  

Denne uken besøker jeg Porsgrunn, Tønsberg, Grenland og Ulefoss.

I forrige ukebrev skrev jeg om World Community Servise og her litt om hvordan du kan bruke RI´s database for å finne prosjekter. 
RI sekretariatet opprettholder en database,WCS Projects Exchange, som kan anvendes på 2 måter:

• En klubb som har behov for hjelp til et samarbeidsprosjekt kan sende inn en beskrivelse av prosjektet på "Project Excange 
Data Form" som sendes til RI´s hovedkontor og som legger det inn i databasen.

• En klubb som er interessert i å støtte et WCS prosjekt kan finne dette i databasen. En kan også kontakte RI direkte for å få 
informasjon om et enkelt land, geografisk område elle beløp.

I disse prosjektene kan en også samarbeide med andre organisasjoner når formålet eri i overensstemmelse med Rotarys.
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