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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Det vil forhåpentlig være kjent for de fleste rotarianere at det for inntektsåret 
2005 ble gitt anledning til å gi bidrag til Rotary-formål og få fradragsrett på 28 
% på skatt av bidraget. Det samme gjelder for 2006 og bidrag(ene) må være 
på minimum kr. 500.- pr år. Det betyr at man kan betale inn flere gangar i 
løpet av året og at det er det samlede innbetalte beløp som gjelder. 
Samlet øvre grense for fradragsrett er kr. 12.000 for alle bidrag man gir til  
humanitære organisasjoner i et inntektsår. For skatteåret 2006 vil i første 
omgang kun Rotary-bidrag til Rotary Foundation, Annual Giving, få 
fradagsrett. Bidrag betales til:

• NORSK ROTARY FORUM - ROTARY FOUNDATION, ANNUAL GIVING 
- POSTBOKS 143 - 2051 JESSHEIM - KONTO 1645.15.66524

Vennligs informer alle medlemmer om dette.

På mine klubbesøk har det i hovedsak vært to tema som har gått igjen,nemlig 
medlemsutvkiling og fremmøte. I Kvartalsbrev Nr. 2 som kom ut i forrige 
uke har vi satt fokus på dette gjenom et brev presidenten i Mandal RK sendte 
ut til medlemmene. Leserne er invitert til å dele erfaring og ideer i neste 
Kvartalsbrev som kommer ut i uke 14. Hvordan var så fremmøte i Mandal RK 
etter at brevet kom ut?  Jo, det var meget bra så det var tydelig at brevet 
hadde en effekt som en får håpe varer evig.

I Kvartalsbrevet har dere også lest om den imponerende innsats en rekke  av 
våre klubber i Telemark og Vestfold har bidratt med i Litauen. En stor takk og 
WELL DONE.

På fredag møtes vi i Arendal, og vi blir 65 deltagere. 41 av 46 klubber deltar.
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