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- Polio Plus Update
- Beslutninger tatt av styret i TRF

Distriktsguvenør Egil Omdal

Kjære President

Da jeg i sin tid sa ja til å bli Guvernør  var det under stor tvil da jeg i mange år 
har hatt en ryggskade. Tvilen var berettiget for i begynnelsen av mai slo den 
seg vrang med fryktelige smerter, og etter 3 uker er jeg nå på bedringens vei. 
Jeg var nesten i mål og nå får jeg håpe det holder de ukene som gjenstår av 
min guvernørtid.

Jeg har mottatt en update angående POLIO PLUSS pr. 26 mai 06. Den 
forteller at Niger og Egypt nå er erklært Polio fri, og i India er det kun 2 stater 
( Uttar Pradesh og Bihar)ut av 35 som fremdeles har de fleste Polio tilfeller. I 
håpet om å bli fullstendig Polio fri innen 2007 settes det nå igang et 
omfattende vaksinasjonsprogram fra mai til november 2006.

Styret (The Trustees) i The Rotary Foundation har besluttet at "Individual 

Grants " skal erstattes av" Volunteer Service Grants" fra 1. juli 2006. 
Navnskifte reflekterer bedre intensjonen av dette program og definerer bedre 
det The Rotary Foundation bevilger penger til. Det er også foretatt en rekke 
endringer når det gjelder Volunteer Service Grants og disse vil være 
tilgjengelig for nedlastning fra nettet i løpet av første uke i juni. Søknader 
mottas fra 1. juli 2006 for reiser som starter 1. oktober 2006.

På grunn av de mange katastrofer i den senere tid og reaksjoner fra 
rotarianere så har styret i TRF også besluttet å opprette en egen konto for 
katastrofer. Det vil bli opprettet komiteer for hver enkelt katastrofe med egen 
konto som opprettes av generalsekretæren i konsultasjon med RI Presidenten 
og styreleder i TRF. Hovedfokus på dette programmet er "disaster recovery 
(long-term rehabilitation)"
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