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Her kan du lese om Rotaryåret som var.

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Vi går nå inn i rotaryårets siste uke og de fleste klubber har vel allerede 
foretatt presidentskifte. Dette blir det siste brev fra min hånd, og da er det blitt 
totalt 52 brev og i tillegg 4 Kvartalsbrev. Det siste Kvartalsbrev er tilgjengelig 
på vår hjemmeside i denne uken. Der kan dere lese om klubbaktiviteter de 
siste månedene og litt fra Convention i Malmø/København.

Når jeg nå ser tilbake på året som har gått og det som har gledet meg mest så 
må det være klubbesøkene dersom jeg skal prioritere noe.Det har vært en 
fornøyelse å møte dere alle og det mest imponerende var det store oppmøte 
av styre og komiteledere i forkant av klubbmøte. Kommer heller ikke til å 
glemme de mange hyggelige sosiale samværene.

Kom vi så i mål? Både ja og nei. RI Presidentens målsetting var å gjøre noe 
med rent vann, lese- og skriveferdighet og sult.  En del klubber jobber aktivt 
internasjonalt, men det kunne sikkert bli flere som deltar i internasjonale 
prosjekter. Netto tilgang på et medlem pr. klubb har vi ikke maktet, og totalt 
har distriktet mistet ca.30-40 medlemmer. Det nøyaktige tallet får vi når 
fremmøte for juni kommer inn. Men gratulerer til Re RK som har 30 %
medlemstilvekst. Bidrag til Rotary Foundation er det beste i distriktet 
noen gang når vi ser bort fra tidligere innsamlinger til Polio Plus. Foreløpig er 
det kommet inn USD 49192 pr. 31. mai. Noen klubber har betalt i juni så tallet 
blir noe høyere innen 30. juni. Det var meget bra! Takk til alle som har bidratt. 
Distriktet satset i år på å forbedre rotarykunnskapene blant medlemmene og 
forbedre PETS og Distriktssamlingen. Opplæringsansvarlig og de seks 
assisterende guvernører hadde dette som oppgave, og vi må vel si at vi er 
kommet et langt stykke på vei og vi skal bli bedre. 

Kommende år byr på mange utfordringer med ny "Club Leadership Plan" og 
en felles strategiplan for alle distrikter i Norge. Men det vil DGE og snart DG 
Svein Aanestad komme tilbake til.

Ellisif og jeg takker for oss og på gjensyn i det nye rotaryåret.
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