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Her kan du lese om: det første halvåret som Guvernør, presidenttreff i januar, rapportering av 
klubbstyre for neste Rotaryår, stoff til kvartalsbrev, diverse rapporter.

Distr. Guvernør 2006-07 Svein Aanestad

Det er liten tvil om at året som gikk er et av de aller mest begivenhetsrike i 
ekteparet Aanestads liv. Det er nesten som et eventyr, med "guvernørskolen" i 
San Diego, distriktskonferansen på Bolkesjø og runden med klubbesøk som 
høydepunkter.  Og jeg vil gjenta: å skulle besøke 46 klubber i vårt vidstrakte 
distrikt i løpet av noen hektiske høstmåneder har innimellom vært i overkant 
hektisk og strevsomt. Men på den annen side har det vært så givende og morsomt 
at det veier opp for all stress. På tross av full jobb har Anne-Grethe klart å vri det 
til slik at hun har fått blitt med på de fleste besøkene. På samme vis som med våre 
oppdrag som frivillige for Rotary har det vært veldig fint å få oppleve dette 
sammen! Vi vil takke klubbene ved deres presidenter for flotte opplegg i 
forbindelse med guvernørbesøkene, mange hyggelige og deilige måltider, og ikke 
minst varme og imøtekommenhet som har bidratt til at man har følt seg 
velkommen.  Videre er det grunn til å takke de AGene (Assisterende Guvernører) 
som har stilt opp på besøkene i sine respektive områder. Med sin betydelige 
erfaring innen Rotary og tette kontakt til District Trainer Svein-Eirik Jensen 
gjennom OEU-komiteen (Komite for Opplysning og Erfaringsoverføring), har de 
vært til uvurderlig hjelp og støtte. Så er det bare å se fram til fortsettelsen!

Og noe av det første som skjer i 2007 er det årlige presidenttreffet i Arendal 12 - 
13 januar. Dette er beregnet på dette rotaryårets presidenter, mens på PETS i 
mars er målgruppen de innkommende. Er der presidenter som ikke har anledning 
til å møte, bør stedfortreder skaffes, gjerne da innkommende. Pr 29.12 var det kun 
14 av 46 klubber som hadde meldt seg! Jeg sender ut en egen melding til 
presidentene like over nyttår, bl a med et revidert program.

Distr.sekretæren for neste Rotaryår, Jan-Henrik Christiansen (hensue@online.no) 
ber meg minne om at han trenger opplysninger om neste års klubbstyre (for 
president, sekretær og kasserer både navn, adr, telefon, og aller viktigst: 
epostadresse og mobiltelefon). Dette hadde han kun fått fra 3 (tre!) klubber den 
27.12. Her gjelder det å kaste seg rundt!

Det er planer om et kvartalsbrev like over nyttår, og her vil vi svært gjerne ha stoff 
fra klubbene! Det behøver slett ikke å være så spektakulært, eller sagt med andre 
ord: Intet er for ubetydelig! Jeg vet det har vært arrangert en rekke Intercitymøter 
med interessant program. Og hva med rapporter ang utvekslingsstudenter, såvel 
ute som her hjemme?

Til sist, sammen med de beste nyttårsønsker, minner jeg om rapportering til 
NORFO, opplysning om innk. president og sekretær til RI, halvårsrapport til RI 
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(SAR - Semi Annual Report, skjema kommer tilsendt til sekretærene), samt 
valutakursen for januar 2007: kr 6,35.
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