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Her kan du lese om Guvernør for 2009-10, aktiviteter i forhold til strategiarbeide, og kavrtalsbrev

Distriktsguvernør, d 2290 Svein Aanestad

Så er det uomtvistelig. Fristen for innsigelser er overskredet, og Fred 
Schwabe-Hansen er herved nominert som vårt distrikts Guvernør for 
2009-2010. Fred er født 1943, bosatt i Risør, og gift med Sidsel. Paret har 
to voksne barn. Fred var chartermedlem av Kråkerøy RK  fra 1977, men 
ble medlem av Risør RK i 1978. Han var også en toårsperiode medlem av 
Singapore West RC, men vendte tilbake til sin gamle klubb i 1985. 
(president  1989/90). Han er utdannet sivilingeniør (elektro) fra NTH fra 
1969. Han har hatt en rekke stillinger i velrenommerte selskaper innen 
elektronikk, og har også jobbet i utlandet i flere perioder. 
Arbeidssituasjonen medfører stadig en god del reisevirksomhet, men 
han gir uttrykk for at "timingen" skulle passe fint. Han har den fulle 
støtte fra sin klubb, Risør RK, som også har foreslått ham. Han ønskes 
velkommen i ledergruppen!

PDG Edrund Olaisen, leder av NORFOs informasjonskomité, har sendt 
ut en mail til de norske Guvernører, der hun etterlyser positive initiativ 
og innspill i forhold til årets store satsing i NORFO-sammenheng, nemlig 
strategiarbeidet. Alle presidentene har jo fått "Strategi for Rotary i Norge 
mot 2010" på CD-ROM. Det var å håpe at dette dokumentet vil danne 
grunnlag  for aktiviteter rundt om i klubbene, og Edrund vil gjerne ha 
greie på disse, slik at de bl a kan brukes på NORFOs hjemmeside. Ta 
gjerne kontakt med meg om dere har noe av interesse.

Jeg vil minne om det såkalte Presidenttreff som vil finne sted på 
Tyholmen Hotell, Arendal den 12 - 13 januar 2007. Obs: Denne 
samlingen er for alle presidentene i inneværende Rotaryår. Om du er 
president, men forhindret fra å møte, så send en stedfortreder, PE, ev 
sekretær. Det kommer nærmere beskjed om treffet, men sett kryss i 
almanakken!

Så er første kvartalsbrev under produksjon, og det er håp om å få det 
lagt ut på distriktets hjemmeside i løpet av kommende uke. Neste utgave 
er så planlagt til like over nyttår. Da vil vi gjerne ha innslag ute fra 
klubbene. Skriv dette bak øret allerede nå!
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