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Her kan du lese om:
- Aktivitetsfond/Ungdomsfond
- Georgia stipend
- NORFO strategimøte

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

På Disriktskonferansen i Mandal besluttet vi å opprette et Aktivitetsfond for 
distriktet. Fondets formål er å bevilge tilskudd til ungdomsaktiviteter som 
samsvarer med Rotarys idealer og mål, herunder reisestipend for økt kontakt 
mellom ungdommer fra forskjellige kulturer. Som ungdom regnes jenter og 
gutter i alderen 20 til 27 år og  begrenses til reise- og oppholdsutgifter.Fondet 
er nå etablert med kr. 300.000.- som er overført fra distriktets midler iht vedtak 
på Distriktskonferansen. 

Jeg minner også om Norsk Rotary Ungdoms- og Tiltaksfond. Fondets 
formål er å yte økonomiske bidrag til prosjekter som fremmer Rotarys 
virksomhet i Norge og internasjonalt. Du kan lese mere om dette i Norsk 
Rotary Årbok på side 34-35.      Georgia Rotary Student Program. Gratis 
studie på universitet i Georgia, USA i et år fra august til mai. Det er kun 5 
plasser igjen for neste år og dersom det er kandidater i ditt nærområde bør 
søknad fremmes snarest.  Mer informasjon om dette finner du på: 
www.grsp.org eller i Årboken side 42-43.

På tirsdag samles NORFO styret, guvernører og innkommende guvernører til 
et strategimøte i Bergen. Her skal vi blent annet diskutere målsetting fram til 
2010, Club Leadership Plan, informasjonsarbeidet, økonomi, felles 
Rotaryskole m.m. Senere på kvelden skal vi delta på Inter-City møte hvor RI 
Presidenten vil være tilstede.

Pr. 31/12 har Arendal, Kongsgaard, Kristiansand, Lågendalen, Risør, Stavern 
og Ulefoss innbetalt bidrag til Rotary Foundation. Sandefjord Øst har betalt 
5000 USD til Restricted Giving (Polio Plus). Takk skal dere ha og så venter vi 
på resten.

Panevezys RK i Litauen inviterer til en hyggelig sammenkomst lørdag 25. feb. 
En liten "sports-rotariade" med basketball, vollyball, bordtennis, sjakk, dart og 
bowling. Etterpå blir det party med sang, dans og hyggelig samvær. Frister 
det med en week-end tur til Litauen. Kontakt Edrund Olaisen.
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