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Her kan du lese om:
-Inner Wheel
-NORFO Vårmøte
-Innbetaling av bidrag til Rotary Foundation.

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Lørdag 11. mars deltog jeg på Inner Wheel, Distrikt 29. sitt Distriktsårsmøte 
på Strand Hotell, Fevik. 19 klubber var representert med ca. 60 deltagere. 
Ordfører i Grimstad, representanter fra Grimstad RK,Grøm RK og 
jeg overbrakte en hilsen til D 29. Inner Wheel er et kjært medlem av Rotary 
familien og en kjærkommen medspiller i vårt Handicamp prosjekt.

Denne uken er det styremøte i NORFO på onsdag, og på torsdag har vi 
NORFO´s Vårmøte hvor alle DGér og DGEér er tilstede.Viktige saker er først 
å fremst strategi og målsetting fram til 2010, gjennomføring av 
"Konsernmodell" for regnskap, Handicamp 2006-2008 og innføring av den nye 
"Klubb Lederskaps Plan (CLP).

Fredag og lørdag avvikler DGE Svein Aanestad PETS og Distiktssamling på 
BØ, og uken deretter gjentas det samme i Arendal. Det er ennå ikke for sent 
om det skulle være noen etternølere som gjerne vil være med. Vel møtt.

Siste oversikt fra Zurich viser at 10 klubber-Bø, Grenland, Holmestrand, 
Gimsøy, Kongsgård, Lillesand, Nedenes,Re,Skien Vest og Stavern- ikke har 
sendt fram Semi Annual Report (SAR) som dere fikk ifm betaling av 
kontingenten for andre halvår.

La meg også minne om innbetaling av klubbens bidrag til Rotary Foundation. 
Kun 8 klubber har betalt hittil, og om 2 uker går fristen ut for å bli registrert på 
året 2005-2006. Kontakt din kasserer og vennligst overfør bidraget snarest. 
Ref. Håndboken side 32. Det ville være kjedelig om beløpet ikke blir registrert 
i tide for da får vi mindre tilbake til bruk i distriktet om 3 år. Foreløpig topper 
Ulefoss RK med USD 83,29 pr. medlem.

Det er foreløpig registrert 13.200 deltagere til Convention 2006 og det er langt 
fram til forventet antall på 25.000. Det er registrert 149 fra Norge og av disse 
er 15 fra vårt distrikt. Er det ikke flere som vil være med?
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