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Her kan du lese om medlemsregistrering og bidrag fra klubbene til NORFOs hjemmeside

Distriktsguvernør Svein Aanestad

En del forvirring råder fremdeles omkring emnet medlemsregistrering. Ukebrev nr 
4 handlet om dette, men jeg tror likevel det er betimelig med en ny runde. Aller 
først: det dreier seg om to forskjellige rapporteringer, som ikke må 
forveksles, nemlig den månedlige til NORFO (Norsk Rotary Forum, 
http://www.rotary.no), og den halvårlige til  RI (Rotary International, 
http://rotary.org ).

1) Brukernavn til NORFOs medlemsnett er rknnnnn (n=klubbens nummer på 5 
siffer. Dette står i matrikkelen under klubbnavnet, eks rk12751 for Bø RK). 
Passord er sendt alle klubbene av DICO Per Magne Berget (tel 900 34 069, epost: 
dico2290@rotary.no ). Når man logger seg inn på Medlemsnett, finner man, under 
Hjem : Dokumenter. Her klikkes på Veiledning NORFO.doc, og man får fram en 
grei veiledning til fremmøteregistreringen. (Her er varslet noen justeringer i nær 
framtid, men beskjed om dette vil sendes ut omgående). En liste over klubber som 
mangler registrering for 2006-07 legges ved uts.mailen! Vær snill å sjekk den!

2) RI: Her er det først og fremst tale om SAR (Semi Annual Report) to ganger pr år, 
1/7 og 1/1. En utførlig beskrivelse av hvordan man bruker Member's Access 
finnes i Distriktets Håndbok på s 53. Brukernavn er klientens epostadresse. Viktig 
å merke seg er hvordan man går fram for å få det nødvendige passordet 
(beskrevet helt nederst på siden). Dette er altså noe man "ordner selv" ved å 
registrere seg på websiden.  Det gis beskjed om at passordet kommer pr epost 
innen 24 timer. Om dette ikke skjer, er Gudrun Kajblad i Zürich rette personen å 
kontakte (s 48 i Håndboka). Beskjed til henne kan gjerne være på norsk (hun vil da 
svare på hyggelig svensk). Skjema for SAR (også fakturaen!) sendes til 
sekretærene, og det er derfor helt nødvendig med kommunikasjon mellom 
sekretær og kasserer! For at summen for innbetaling til RI skal bli riktigst mulig, 
bør medlemsopplysningene rapporteres innen 1. desember. Og nå kommer noe 
det syndes mot, men som er uhyre viktig: uansett hvordan SAR rapporteres, skal 
et signert eksemplar av SAR Worksheet faxes eller sendes til RI !!, og det selv om 
det er uforandret fra sist gang! (Mer på: 
http://www.rotary.org/support/didyouknow.html ).  Hjertesukk: La oss håpe at det 
en gang skal være mulig å klare seg med én enkelt registrering!!

Ragnhild Flåtten i NORFOs Informasjonskomite etterlyser stoff fra klubbene til 
NORFOs webside. Bidrag kan sendes 
til: ragnhild.flatten.johansen@tb.no (Hennes beskjed legges i sin helhet ved 
uts.mailen).
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Til sist: alle lesere ønskes ei fin og fredfylt adventstid. Forsøk å stresse ned! 
Verden går videre selv om man måtte ha en litt mer pragmatisk holdning 
til juleforberedelsene!
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