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Her kan du lese om aktuelle saker fra Styremøte i NORFO

Distr.guvernør 2006 - 07 Svein Aanestad

NORFO har nylig avholdt styremøte på Lillehammer. Som kjent er vårt 
distrikt representert med flere personer i dette styret, bl a IPDG 
(Immidiate Past District Governor) Egil Omdal. Det offisielle referatet fra 
møtet foreligger ikke før over helgen, men jeg har fått visse signaler fra 
nettopp Egil. 

For bare å nevne det først: en ting jeg selv har brent for, synes å være 
lagt død, nemlig de såkalte Eclubs, rotaryklubber på nett. Det dreide seg 
om et prøveprosjekt fra RIs side, og i følge Egil vil det, iallfall 
foreløpig, ikke tillates opprettelse av flere klubber av dette slaget. Den 
eneste norske eklubben ble stiftet på Nord-Vestlandet for få år siden, og 
fikk en forholdsvis kort levetid, siden den nå er besluttet nedlagt.

Vår egen DGE (District Governor Elect) Laila Lerum har, sammen med 
sin kollega i d 2250, Carl Lewin laget et notat de kaller "Implementering 
av Strategi for Rotary i Norge mot 2010". De anbefaler at 
implementeringen deles opp i årlige fokusområder. Dette vil gi klubbene 
tid med arbeidet  for måloppnåelse, noe som vil lette distriktenes og 
klubbenes langtidsplaner. De vil gjerne starte med "innhøstingen av de 
lavest hengende frukter", d v s først de oppgavene som anses som de 
letteste. Dermed blir de mer "tungtselgelige" målene gitt mer tid til 
bearbeidelse... Det skisseres til slutt en mulig inndeling av delmål og 
fokusområder basert på det ovenstående. 

Ungdomsutvekslingen: Det ser ut til at det skal sendes ut 28 
ungdommer fordelt på våre syv distrikter neste år. Vårt distrikt er vant til 
å være best, men nå blir vi blant de dårligste med kun fire! Nå er det  d 
2300 som er best med hele ti studenter!

Flere enn meg var superoptimister m h t en sikker suksess for bruk av 
autogiro for skattefrie bidrag til TRF (The Rotary Foundation). Men akk - 
det er kun kommet inn i underkant av 90 utfylte skjemaer, og det fra hele 
landet!!! Hvordan er det fatt i din klubb? Har alle medlemmene fått utdelt 
blanketten?
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Jeg minner om skjemaet med opplysninger om president og sekretær 
for 2007-08. Dette skal inn i den såkalte "Official Directory for 2007", og 
frist er 31.januar. Vår Guvernør for samme tidsrom, Laila, (eller hennes 
distriktssekretær) skal ha en kopi. Der er ikke noe felt for mobiltelefon 
på nevnte skjema, men det er svært nyttig for kommende Guvernør å ha 
dette i tillegg til de andre data!

Til slutt: innbydelse og program for presidenttreffet i Arendal sendes ut i 
løpet av neste uke...
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