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Her kan du lese om:

- NORFO

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Denne gangen har jeg latt PDG Jan M. Wesenberg være redaktør av Ukebrevet. Jan er 
Controller i NORFO styret

Mange Rotarianere stiller meg spørsmålene – Hva gjør NORFO? Er NORFO et 
fordyrende mellomledd? Har vi bruk for NORFO? Uvitenhet om Rotary.s 
forskjelligartede virksomheter er alltid uheldig. En manglende forståelse og 
kjennskap til NORFO.s oppgaver og plass i Rotary – systemet, vil lett kunne medføre 
at det danner seg et feilaktig inntrykk av virksomheten. NORFO er en 
multidistriktsorganisasjon. Alt som foregår i NORFO.s regi omtales som 
multidistriktsaktiviteter og tjenester.  NORFO er dermed en forening som skal fremme 
Rotary Internatoinal.s  tjenestearbeide  overfor yrkesliv og samfunnsliv,  nasjonalt og 
internasjonalt. NORFO.s vedtekter er  tatt inn i Håndboken og Matrikkelen på 
sidene 28 og 29. NORFO  tar seg av fellesoppgaver for de 7 norske Rotary distrikter, 
og formidler gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling. Det er viktig å presisere 
at NORFO ikke er et overordnet organ i forhold til distriktene. Rotary har bare 3 
organisatoriske nivåer  -  Klubb, distrikt og Rotary International. I alle henseender 
skal aktivitetene følge Rotary International.s krav til multidistriktssamarbeide  - og 
NORFO har fått aksept i Rotary International som Multidistriktsorganisasjon for de 
norske Rotary - distriktene. Hvilke multidisriktsaktiviteter er det vi snakker 
om:Handicamp, Ungdomsutvekslingen, Ungdoms-og Tiltaksfond, 
Årbok/Håndbok/Matrikkel, Medlemsservice, Georgia stipend, Georgia Takkestipend, 
RYLA, Tidsskriftet Rotary Norden og  GETS - Guvernor Elect Training Seminar  -  for 
å nevne de viktigste. Det besluttende organ i NORFO er medlemsmøtet - Høstmøte og 
Vårmøte. Rotary.s  7 Guvernører (DG) har stemmeretten. De innkommende 
Guvernører (DGE) deltar i møtene uten stemmerett.   NORFO.s styre har som 
oppgave å bistå Guvernørene med gjennomføringen av multidistriktsoppgavene og gi 
råd og veiledning etter behov. Hovedsiktepunktet med NORFO  og styret er 
supplerende og ikke erstattende i forhold til distriktene.  Det skal være en 
hjelpeinnstans for Guvernørene, for å få mest mulig ut av de aktivitetene som er av 
felles interesse for  de norske distriktene. NORFO skal dermed bidra til å avlaste 
Guvernørene i deres travle år, samordne og stimulere til kontinuerlig og økt 
Rotary - innsats.
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