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Her kan du bl a lese om NORFO-lederens appell til distriktene og fordelingen av innsendte 
avtalegiroblanketter.......

Distr.guvernør 2006-07 Svein Aanestad

Jeg sakser fra NORFO-leder Anders Huuses julebrev til Guvernørene:

"Vi står overfor mange oppgaver som hver for seg er introdusert dette rotaryåret 
og som krever sitt. Ikke minst innføringen av CLP og de prosessene klubbene står 
over for. Gledelig er det derfor å konstatere at mange klubber er kommet langt, og 
har sett sammenhengen mellom CLP og strategiplanen som en og samme sak. 
Tilbakemeldingene er oppmuntrende, og mange klubber melder om økt interesse 
som resultat av det arbeidet som er igangsatt. Selv om løsningene er litt 
forskjellige fra klubb til klubb, er noe av det viktigste at klubbene gjennom 
prosessen har fått eierskap til ideer  og målsettinger de har tro på. Det var jo også 
meningen ! 

Utfordringen består nå i å hjelpe de som ikke er kommet i gang. Der har vi alle et 
felles ansvar med å oppmuntre og gi hjelp til klubbene slik at de nødvendige skritt 
blir tatt. Dette håper jeg vi lykkes med. 
I siste NORFO styremøte besluttet vi å be om en statusrapport vedrørende CLP-
arbeidet i hvert enkelt distrikt. Dette gjør vi for at vi på Vårmøtet i felleskap skal 
kunne sjekke ut hvor langt vi er kommet på landsbasis. NORFOs sekretær 
planlegger å sende dere et statusskjema for innsendelse ca. 1. mars.
Tidligere NORFO-leder Barry har lagt ned mye arbeid med Auto-giro. Vi kan ikke si 
at dette er en suksess før langt flere har signert og knyttet seg opp til et fast 
månedlig bidrag til TRF. Hittil er i underkant av 100 avtaler inngått, så potensialet 
er stort ! Meget stort !! Vi bør derfor minne Presidenter, klubber og medlemmer 
om denne fantastiske og lettvinte måte å gi penger til TRF på, attpå til med 
skattefordel! La derfor ”det glade budskap” bli gjentatt nå i julemåneden: De som 
ikke har tegnet seg, bør gjøre det straks! Og de som ved utløpet av året ikke er 
kommet opp i minimumsgrensen på kr. 500,- for å oppnå skattefordelen, bør 
sørge for å spe på slik at beløpsgrensen blir nådd". 
Det foreligger også en mail fra nevnte Barry Matheson, med oppgave over de 
avtaleblankettene som hittil er kommet inn fra hele landet. Han tror det er snakk 
om et "betydelig forbedringspotensiale", som han formulerer seg, og dette kan 
jeg ikke si meg uenig i! Men så viser det seg at vårt distrikt faktisk kommer 
best ut, selv om det kanskje ikke er så mye å slå oss på brystet av. Her er tallene: 
d 2250: 12, d 2260: 11, d 2270: 3, d 2280: 8, d 2290: 37, d 2300: 10, d 2310: 14 
Innbydelsen til presidenttreffet i januar er gått ut til presidentene. Program er 
vedlagt, men det som enda ikke er klart er totalprisen pr deltaker. Opplysninger 
om denne vil gå ut så snart de foreligger!
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