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Her kan du lese om:
- Paul Harris Fellow
- Jeg har en drøm
- Presidentens hedersomnämnad 2005-2006
- Brev fra RI Presidenten

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Det er kommet flere henvendelser om hvor en finner oversikt over hvor mange 
Paul Harris Fellow klubbene kan ta ut. President og sekretær kan logge seg 
inn på ri.org - Member Accsess- og på menyen finner du "View Club 
Recognition Summaries". Klikk på din klubb (CRS) og du får opp rapporten 
som viser "Foundation Recognition PTS" til høyre. Antall poeng deler du med 
1000 og du får antall PHF. Kontakt Edrund Olaisen eller meg dersom du 
ønsker hjelp.

I Ukebrev 35 skrev Liten Andersen, Tønsberg RK, om sin drøm og klubben 
har nå hatt besøk av to tsjetsjenere,en mann og en kvinne, og det har vært 
meget vellykket. Nå skriver hun:" Hallo, dere, der ute! Husker dere drømmen 
min? Jeg er helt sikker på at dette kan bli en positiv greie for Rotary-klubbene, 
om dere bare tør. Tar dere utfordringen og lurer på noe, så er min mail-
adresse: kjelljus@start.no"

Jeg minner om "2005-2006 Presidental Citation Certification 
Form" ( Presidentens hedersomnämnade 2005-2006") som er beskrevet i 
distriktets Håndbok side 9-10 og vedlegg I. Det haster da jeg må sende den 
fram til Evanston innen 15 april.  Jeg har fått et brev fra RI President, Carl-
Wilhelm Stenhammar, hvor han skriver at han gjennom året får en masse 
brev og mail om tanker og spørsmål om Rotarys framtid og om hva klubber og 
distrikter utretter. Han forsikrer om at han leser alle henvendelser, men ser 
seg ikke istand til å svare på alt personlig grunnet hans omfattende 
reiseprogram. Henvendelsene blir sendt videre til sekretariatet for besvarelse 
og han ber om forståelse for det.

Påmelding til Convention går tregt og hittil er det registrert ca. 14000 
deltagere derav 22 fra d-2290 og totallt 170 fra Norge.Du kan melde deg på 
fram til 10. juni.Kvartallsbrev nr.3 blir lagt ut på www.d2290.rotary.no i denne 
uken.
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