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Her kan du lese om Presidenttreffet 2007

Distr.guvernør, d 2290, Svein Aanestad

Det årlige, etter hvert tradisjonelle,  "Presidenttreffet" i distrikt 2290 ble avholdt 
fredag - lørdag, 12. og 13 januar.Det var oppfordret på forhånd til å sende 
stedfortreder, gjerne PE (President Elect), dersom årets president ikke hadde 
anledning til å møte. Likevel var det hele 8  klubber (18%) som ikke var 
representert. Litt skuffende, men når det er sagt, så ble det en god og nyttig 
samling, sett fra mitt ståsted. Det sosiale er som alltid et vesentlig aspekt, mens 
hovedfokus rent Rotaryfaglig, ble satt på omorganiseringen på klubbplan i 
henhold til CLP (Club Leadership Plan), samt NORFOs strategiplan for Rotary i 
Norge fram mot 2010. Vel forberedte innledninger til disse emnene ble etterfulgt 
av gruppediskusjoner. Her ble det utvist betydelig grad av engasjement, og referat 
fra gruppene ble presentert i plenum. I tillegg ble vi orientert om sentrale og 
vesentlige saker som "fundraising" og interessante prosjekter i samband med 
TRF (The Rotary Foundation), GSE (Group Study Exchange), RYLA (Rotary Youth 
Leadership Award), Ungdomsutvekslingen, samt initiativet som er i gang for å få i 
gang en Rotaractklubb i distriktet. En oppklarende og sårt tiltrengt gjennomgang 
av reglene for frammøteregistrering fikk vi også servert. Og sist, men ikke minst: 
"Tanker om 2007-08" av DGE (District Governor Elect) Laila Lerum. Et referat fra 
treffet er under utarbeidelse. Dette vil bli sendt ut så snart det foreligger. I tillegg 
akter jeg å gi AG'ene (Assisterende Guvernører) i oppdrag å oppdatere "sine" 
respektive ikke-representerte klubber. En hjertelig takk til alle som bidro til å gjøre 
treffet til en suksess!

Som vi hørte på Presidenttreffet: Det skal bli RYLA, også i 2007! Sandefjord Øst 
RK har påtatt seg arrangementet og tidsrommet er 21 - 24 mars. Sannsynlig 

venue: Vindfjelltunet Gjestegaard (http://www.vindfjell.no/). Og: det er 
klubbenes ansvar å skaffe deltakere (min 15). 

En annen ting, og her haster det nå virkelig! Et GSE-team skal settes sammen 
fra vårt distrikt: Fire yrkesaktive personer skal utvelges, alder begrenset oppad til 
40 år, sammen med en gruppeleder, som skal være rotarianer. Alle utgifter dekket, 
bortsett fra lommepenger! Distrikt 1290, Cormnwall, England har alt klart sitt 
team, og venter nå, rimelig utålmodig,  på hvem vi vil sende til dem. (Tidsrom for 
utreise 2 - 29 april).

Til slutt  "Presidentens hedersomnämnande" (Presidential Citation). Fristen for 
innrapportering er 15. april. Omtale av dette finnes på RIs hjemmeside på  
følgende link: http://www.rotary.org/programs/awards/club/presidential.html. Og 
herfra kan også skjema for utfylling lastes ned (en litt utydelig kopi av svensk 
utgave finnes i Håndboken s 59). 
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