
Ukebrev nr.36 - uke10 - 5.mars 2007

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=13729  
Skriv ut siden

Her handler det om oversittelse av frister, innbetaling til TRF, golfmesterskap, samt 
Sommercamps/Round Trips

Distr.guvernør 2006-07 Svein Aanestad

Jeg sitter foran PC'n lett skjelven etter å ha "tatt del i" den ulidelig spennende 
innspurten på 50-kilometeren i Sapporo.. Vi må bare ta av oss hatten og gratulere 
hverandre med dagen..... Stort!

En viktig sak er jeg dessverre nødt til å ta aller først så ikke jeg glemmer det: to 
forskjellige mailer fra Zürich ber meg ta kontakt med klubber i vårt distrikt som 
har oversittet frister. Gudrun har vært inne på en liste som viser oversikt over alle 
innkommende presidenter og sekretærer. Her går det fram at det ennå er ti 
klubber der oppgaver mangler. Det skal, som før nevnt, være navn, adresse, 
telefonnummer og epostadresse. Det siste er viktig, siden det meste av 
kommunikasjon nå foregår elektronisk. Fristen er oversittet for lengst, men nå 
haster det veldig!  I stedet for å "henge ut" klubbene med navns nevnelse, prøver 
jeg en ny vri. Jeg oppgir klubbnummer! Og hvis noen lurer på hvordan man finner 
fram til dette, så er svaret: matrikkelen. Under klubbnavnet står distrikt, 
charterdato, møtested og -tid, samt klubbnummer. 

Mail nummer to gjelder litt av det samme. Jeg blir bedt om å kontakte klubber som 
enda skylder halvårskontingent til RI. Det dreier seg om åtte klubber. Her gjør jeg 
på samme vis, bruker klubbnumrene. Alt dette, og mere til, finnes i vedlegg til 
utsendelsesmailen. Håper dette funker!

Og mens jeg er i siget.  Nå gjelder det innbetaling til TRF (The Rotary Foundation). 
Innen utgangen av januar var det ti klubber som hadde betalt inn det beløpet de 
hadde forpliktet seg til. Selvsagt vil flere være kommet til i løpet av februar og 
første del av mars. Men for å få registrert bidragene på inneværende rotaryår, må 
pengene være innbetalt innen utgangen av mars måned! Fint om dere kunne 
sjekke "stoda"!

Golf synes å være en av de aller mest populære fritidsaktivitetene til våre 
medlemmer. Det var iallfall inntrykket jeg satt igjen med etter klubbesøkene. Hvert 
år arrangeres Nordisk Mesterskap, denne gang i Helsingborg i Sverige i 
tidsrommet 29 - 30 august. Jeg regner med at vi har golfere av begge kjønn i vår 
midte som vil ha gode sjanser til å hevde seg! Mer opplysninger: http://raa-
ramlosa.se .

Det er videre kommet en mail fra Bjørg Gravdal, kontaktansvarlig for 
Sommercamps - Round Trips, med opplysninger om dette flotte tilbudet for 
ungdom 15 - 25 år. Med mailen følger det  en liste med aktuelle "sommercamps". 
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Denne vedlegges utsendelsesmailen. Lista blir også lagt ut på vår hjemmeside. 
Ha øynene åpne for kandidater!

Det får bli med dette for denne gangen. Vårt yngste barnebarn i Oslo er ett år i 
dag, så er det bare å "sale på".... Vi kan ikke gå glipp av en sånn begivenhet!
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