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Her kan du lese om:
- Valg av medlem til nominasjonskomite
- RF seminar
- Påminnelser

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

 Vi går nå inn i februar måned og i Rotary kalenderen så er det måneden for 
"World Understanding". Det er også måneden hvor vi feirer 101. årsdagen for 
Rotary den 23. februar.

Du har allerede fått eller vil få i løpet av få dager en informasjonspakke fra RI 
som angår valg av medlemmer til nominasjonskomiteen som skal nominere RI 
President for 2008-2009. Fra vår Sone 16 så har to tidligere RI Directors sagt 
seg villig til å stille til valg: Past Director Peter Bundgaard fra Danmark og 
Past Director Omar Steindorsson fra Island. Dere må velge en av de to og 
sende svaret til Generalsekretæren for RI innen 15 april 2006. Jo før jo bedre. 
Biografien til de to følger rmed  i informasjonspakken.

Jeg har nå anledning til å fremme forslag på klubber for to anerkjennelser . 
Den første er "Significant Achievement Award" til en klubb som har hatt et 
fremragende service prosjekt i dette Rotary år og den andre er "Public 
Relation Award til  klubber som har fremhevet Rotary gjennom fremragende 
media-dekning. Dersom du mener din klubb kvalifiserer til disse utmerkelsene 
så vennligst send meg noen ord.

I forrige uke holdt vi to Rotary Foundation seminar i Tønsberg og Skien. 
Tilsammen var det 55 deltagere og med seminaret i Kristiansand i desember 
så har nå 72 medlemmer deltatt. Det må vi si oss veldig godt fornøyd med.

Sjekk med din sekretær og kasserer at kontingent til RI og bidrag til RF er 
ordnet, og at SAR med en oppdatert medlemsliste er framsendt. 
Vekslingskursen for februar er  kr. 6,65.

De klubber som har problemer med å få til sin Hjemmeside bør ta en titt på 
siden til Porsgrunn RK. De har fått hjelp av  webmaster. 
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