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Ekstremværet, DGE Lailas første samlinger, Convention, GSE og RYLA, innbetaling til TRF, 
"Presidential Citation", samt kvartalsbrev

Distr.guvernør 2006-07, Svein Aanestad

I dag, på Rotarys 102. fødselsdag, må det vel kunne sies at de i vårt 
distrikt som hadde håp om at det verste av vinteren var unnagjort, fikk et 
skudd for baugen. Og  det er ikke noe nytt at det er de syd-vestlige 
områdene som er hardest rammet av ekstremværet. For 
oss med interesse for to-hjulinger kan det akkurat nå virke som om 
starten på MC-sesongen er langt unna!

DGE Laila har avviklet sitt Ledergruppeseminar. Dessverre måtte jeg 
melde avbud til dette, men alle tilbakemeldinger tyder på at seminaret 
var vellykket og at Laila synes å ha et godt grep om tingene! Jeg husker 
selv den gode følelsen jeg hadde for ett år siden ved å ha kommet i gang 
med "mitt" år. Det har også gått ut program for vårens 
PETS/Distr.samlinger (16 - 17.03 i Porsgrunn og 23 - 24.03 i Arendal). 
Dette ser også ut til å kunne bli helt topp. Fra mitt ståsted  synes alt i 
godt gjenge.

Videre en del påminnelser: Sommeren er ikke så langt unna som det i 
øyeblikket kan synes, og dermed tid for RI Convention 2007 (Salt Lake 
City 16 - 20 juni). Dette blir nok langt på vei "the best Convention ever". 
Man slipper billigere om man registrerer seg før 31. mars. Alt om dette 
på http://rotary.org/events/conventions/2007/how-to-register.html  

Når det gjelder GSE, så ble våre deltakere til Cornwall presentert i forrige 
ukebrev. Jeg legger et bilde av det flotte teamet med sin leder som 
vedlegg til utsendelsesmailen. RYLA i regi av Sandefjord Ø RK: her 
hadde de 11 deltakere pr 20 februar. Et minimum for at det skal 
balansere er 15, og jeg har et brennende ønske om at klubbene setter alt 
inn på at vi klarer dette. Flere med meg vil bli mildest talt skuffet hvis det 
hele må avlyses etter alt som er gjort av forberedelser! 

Innbetaling til TRF: fristen nærmer seg for innbetaling av beløpet 
klubbene forpliktet seg til. Ingen grunn til å nøle med dette. (Kurs for 
mars -07: kr 6.35). Vi vil gjerne ha det registrert på inneværende 
Rotaryår. Når det gjelder avtalegiro for skattefrie bidrag, vil jeg sitere fra 
siste mail fra NORFOs kasserer: "Når man tar i betraktning den innsats 
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som er lagt i å få denne ordningen til og de markedsføringstiltakene som 
er gjort ved at det er sendt skjema til hver enkelt klubb, og at saken 
(forhåpentligvis) er omtalt i alle klubber, kan man neppe kalle utviklingen 
så langt en stor suksess". I en oversikt over antall inngåtte 
avtaler, er Farsund RK og Brevik RK de eneste fra vårt distrikt med ti 
eller flere avvtaler. Så er det også rom for forbedring! Innen Rotary er 
det et såkalt award som heter "Presidential Citation". Dette deles ut til 
klubber som kan vise til ekstra innsats i løpet av året, særlig innen RIPs 
satsingsområder. Alle opplysninger om dette på 
www.rotary.org/programs/awards/club/presidential.html . Frist 15 april.

Til sist minner jeg om at det er lagt ut to kvartalsbrev på distriktets 
hjemmeside. Jeg vil be presidentene opplyse om disse på møtene, og 
hvordan de kan finnes. Vi planlegger det tredje brevet i april, og mottar 
gjerne stoff. På forhånd takk!
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