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Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President Info fra NORFO

I forrige uke deltok jeg på NORFO´s styremøte i Oslo og fredag /lørdag 
avholdt innkommende guvernør, Svein Aanestad, samling med sin 
ledergruppe for Rotaryåret 2006-2007 i Brevik. Flere av oss blir med over i 
den nye gruppen, men en del utskiftinger blir det. Jan Westlie og Ørjan 
Didriksen gir seg som assisterende guvernører, og de nye blir Svein- Erik 
Bergsholm, Stokke RK og Brian Jacobsen, Sandefjord Øst RK. Samtidig blir 
det en omfordeling av klubbene på de respektive ass. guvernører. Ragnhild 
Flåtten, Færder RK blir leder av RYLA komiteen og Egil Stokken, Ulefoss RK 
vil ta seg av prosjekter. Ny distriktssekretær blir Knut Brokhaug, Notodden 
RK. Knut Børge Knutsen, Færder RK skal ta seg av GSE og Round Trips 
sammen med Heidi Christoffersen, Bø Rk.

Fra NORFO´s styremøte kan jeg meddele at prosjektet om en landsdekkende 
avis er skrinlagt da det blir for kostbart. Guvernørene anmodes om å motivere 
til lokale aviser i distriktet eller innen mindre områder. Eventuelle forslag 
mottas. Til nå har 120 norske rotarianere registrert seg til Convention i 
Malmø/Copenhagen. Blant de nordiske land  er vi foreløpig dårligst 
representert. NORFO arrangerer strategimøte i Bergen 7. februar for alle 
nåværende og innkommende guvernører. Det faller sammen med besøk av 
RI President Carl-Wilhelm Stenhammar som vil være tilstede på et Inter-City 
møte.

Det vil være kjent fra media at HM Kongen har revurdert sine "Høye 
beskytterskap". Vi har ikke hatt HM Kongen som vår "Høye beskytter", men 
som vår Æresguvernør. Styrleder NORFO har vært i kontakt med Slottet og 
fått bekreftet at HM Kongen  fortsatt meget gjerne vil være vår Æresguvernør.

Minner om påmelding til Rotary Foundation  seminar i Tønsberg onsdag kveld 
og i Skien torsdag kveld denne uken. Det er fortsatt meget god plass.
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