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Her kan du lese om
- Vedtak NORFO Vårmøte
- PETS/Distriktssamling ,BØ Hotell

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Som nevnt i ukebrev nr. 37 så var forrige uke en hektisk Rotary uke. NORFO 
Vårmøte vedtok blant annet en ny norsk oversettelse fra engelsk når det 
gjelder Rotarys Formål, 4-spørsmålprøven og Yrkeskodeks for Rotarianere. 
Resultatet vil du se når Norsk Rotary Årbok (Håndbok og Matrikkel) for 2006-
2007 kommer i august. Det ble også besluttet å innføre en ny konsernmodell 
for regnskapene, at vi skal ha en Handicamp i Nord Norge i 2007 og at den 
nye Klubb Lederskapsplan gjennomføres fra 1.juli 2007. Målsettinger fram til 
år 2010 omfatter blant annet at vi pr 1.juli 2010 skal ha 15.000 
rotarymedlemmer i Norge (nå er vi 13.305), kvinneandelen bør være på 20% 
og at vi bør sende ut/ta imot 60 utvekslingsstudenter i år 2010.( i år har vi 22, 
og danskene 172)) Alle nye medlemmer må gjennomgå en standadisert 
rotaryintroduksjon i forbindelse med opptak. Det er nedsatt en arbeidsgruppe 
som skal lage en handlingsplan for hvordan vi skal oppnå målsettingen.

Den første av de to PETS/Distriktssamlingene ble gjennomført på BØ Hotell 
sist fredag og lørdag. Det var i alt 68 deltagere derav 19 innkommende 
presidenter. De resterende 27 får vi håpe kommer til Arendal kommende 
fredag og lørdag. Det viktigste tema på PETS var innføringen av den nye 
Klubb Lederskapsplan, og det gledet mitt hjerte på den positive respons vi fikk 
fra de innkommende presidenter, og at de uten problemer forstod hva den 
omfatter. Det er jo de innkommende presidenter som må legge forholdene til 
rette for gjennomføring innen 1. juli 2007.

Fremdeles er det noen klubber som sendte deltager til RYLA som ikke har 
betalt. Vennligst gjør dette snarest.

Vårt Team til GSE i Alabama, USA er nå på vei, og forhåpentlig får de en 
fantastisk tur. Vi får høre når de kommer tilbake om en måneds tid.

Håndbok D-2290 for 2006-2007 ligger nå ute på vår hjemmeside:  
d2290.rotary.no
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