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Her kan du lese om:
-Guvernør Svein på reise og NORFOS´Høstmøte

Kjære Presidenter

Guvernør Svein har hatt en meget travel uke. Først som representant for de 
norske guvernørene på Voss hvor distrikt 2250 avholdt sin 
distriktskonferanse. Deretter direkte til klubbmøte i Farsund RK på mandagen 
og tirsdag var det NORFOs Høstmøte på Gardermoen. Tidlig onsdag morgen 
var det avreise med buss til Rotary Institutt for Sone 15 og 16 i Jönkjöping 
med retur midnatt søndag.

Da har det ikke blitt tid til Ukebrevet, og han har da bedt meg, avgåtte 
guvernør Egil, om å skrive noen ord.

Høstmøtet er NORFO´s Årsmøte. Styrets årsberetning og regnskap ble 
framlagt og begge enstemmig godkjent. Rotaryåret 2005-2006 var et meget 
aktivt år da en konsernmodell for regnskapene ble godkjent dvs regnskapene 
for Rotary Forum og aktivitetene som Ungdomsutveksling, 
Informasjonskomiteen, Årbok/Matrikkel, Handicamp og Ungdoms og 
Aktivitetsfondet.

Omstruktuering av klubbene i henhold til den nye "klubb lederskapsplan" og 
strategiplanen "Rotary i Norge mot 2010" med tilhørende verktøy for å nå 
målsettingene er en stor kursendring av Rotary i Norge. Strategiplanen i lang 
og kort versjon samt en Powerpoint presentasjon er sendt alle klubber i form 
av en CD.

Klubbene skal nå også ha mottatt AutoGiro for innbetaling til Rotary 
Foundation. Det enkelte medlems bidrag gir skattefradrag, og beløpet 
blir registrert på klubbens Annual Giving konto. Jo flere som bidrar desto 
større bleir summen som distriktet får tilbakebetalt til bruk for klubbenes 
prosjekter. Vi har nå en mulighet til å komme ut av bunnsjiktet som 
bidragsytere og nærme oss den målsetting som RI har på 100 USD pr 
medlem.

Min Rotary tilværelse er blitt adskilig roligere som Past Guvernør, men 
fremdeles er det mange Rotary oppgaver å ta fatt i. Jeg ønsker alle klubber et 
godt rotaryår med stor aktivitet og vellykket gjennomføring av de nye 
oppgaver.
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Med vennlig hilsen fra avgåtte guvernør Egil
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