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Her kan du lese om:
- Medlemssituasjonen
- NORFO´s strategimøte
- President Carl-Wilhelm på Inter-City møte

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Antall medlemmer i vårt distrikt går stadig nedover. Hittil har vi mistet 118 medlemmer 
av diverse årsaker, og vi har fått 70 nye. Jeg er klar over at mange klubber ikke har hatt 
opptak av nye medlemmer ennå så vi får håpe situasjonen bedrer seg, men jeg 
anmoder om at klubbene gjør en ekstra innsats i de kommende månedene.

Som nevt i Ukebrev nr.32 deltok jeg på NORFO´s strategimøte i forrige uke og på Inter-
City møte i regi av Åsane RK hvor også vår president Carl-Wilhelm og hans fru 
Monika var med. 

Vi skal i de nærmeste årene fram til 1. juli ha som målsetting å bringe Rotary i 
Norge opp på et høyere nivå angående yngre medlemmer, øke kvinneandelen og skape 
større engasjement blant medlemmene. Et av verktøyene for å få dette til kan være 
innføring av den nye "Klubb Lederskaps Plan" (CLP). Samtlige distrikter i Norge går for 
at denne skal være innført innen 1.juli 2007. Det vil si at det blir presidentene i 2006-
2007 som må stå for gjennomføringen. NORFO´s Informasjonskomite skal være en 
ressurs som distriktene og klubbene kan ty til. Hvor meget skal ligge på nett og hva skal 
foreligge i trykte publikasjoner? Vi trenger en fornyelse og dette vil bli utredet forholdsvis 
raskt.

Inter-City møtet ble meget vellykket med stort oppmøte. President Carl-Wilhelm tok oss 
med på en reise og fortalte hva Rotary er i ferd med å få til rundt om i verden. Russland 
vest for Ural fjellene blir nå et eget distrikt, etter at klubbene til nå har vært styrt av finske 
og svenske distrikter. De første klubbene bllr nå chartret i China (utenom Hong Kong), 
og det arbeides med Cuba. Presidenten og frue ankom Bergen sterkt forsinket  uten 
bagasje og reiste videre tidlig neste morgen til Jokkmokk i nord Sverige. Fredag denne 
uken er han på plass i San Diego for International Assembly (Rotary skolen).

Som kjent så har vårt distrikt en student ved Bradford University- Rotary World Peace 
Fellowship..Nå søkes det etter kandidater til klasse VI (2007-09), og søknader sendes til 
Evanston innen 1.juli 2006.

Flekkefjord RK avholdt sist søndag kirkekonsert til inntekt for klubbens Rwanda prosjekt 
som er et bidrag til barnehjem i hovedstaden Kigali drevet av Mor Theresa-ordenen. Det 
svingte godt i Flekkefjord kirke og Ellisif og jeg sammen med alle de andre tilhørerne fikk 
en fantastisk musikal opplevelse.
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