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PETS/Distriktssamling står igjen for døren, friskt pust i ledelsen, NORFOs vårmøte, samt nye 
påminnelser....

Distr.guvernør 2006 - 07 Svein Aanestad

Det går mot en av de aller viktigste begivenhetene i Guvernøråret, nemlig 
PETS/Distriktssamling.  Undertegnedes følelse av stress nådde en topp for ca ett 
år siden, nettopp p g a dette,  mens jeg merker jeg tar det noe mer avslappet i 
år. Grunnen er at disse samlingene, som hos oss er slått sammen, først og fremst 
er etterfølger DGE Lailas Lerums ansvar. Grunnlaget skal legges for hennes 
funksjonsår som Guvernør, ved å forberede og trene de som skal stå i spissen og 
lede våre 46 klubber gjennom  Rotaryåret 2007 - 08. Det gjelder i første 
rekke innkommende presidenter, men også sekretærer, kasserere, og andre 
nøkkelpersoner.

Jeg synes dette er ganske spennende. I sin tid var PDG Edrund Olaisen en av de 
aller første kvinnelige guvernører innen Rotarybevegelsen. Det tok altså hele 95 år 
til D 2290 fikk sin første kvinnelige Guvernør, og begivenheten varslet en ny 
era. Etter Edrund har vi så hatt en rekke sindige, maskuline  "officers and 
gentlemen" som guvernører, før endelig Laila kommer på banen som et friskt 
pust. Hun er en dynamisk person, uredd og oppegående. Dertil er ledelse 
og organisasjonsutvikling hennes "greie". Således passer dette helt fint sammen 
med omorganiseringen  i henhold til CLP (Club Leadership Plan). Inntrykket er at 
Laila ikke er ute etter å skape revolusjon. Hun vil nok i hovedsak følge de 
"oppgåtte stier". Likevel kan vi trolig vente oss at hun vil sette fokus på en del 
ting, i den grad hun ser potensiale for forbedring. Vi har altså mye å se fram til, da 
først og fremst årets PETS/Distriktssamling, som igjen kjøres to ganger: i 
Porsgrunn 16 - 17 mars, og i Arendal 23 - 24 mars. 23 mars blir det for øvrig også 
Distriktsrådsmøte.

NORFO avviklet sitt "Vårmøte" på Gardermoen den 9 mars. Her ble mange viktige 
saker behandlet. Det skjer mye innen norsk Rotary for tiden, og det gjør det ekstra 
interessant å følge med. Mer om sakene fra vårmøtet når referat foreligger. Jeg 
har likevel lyst til å trekke fram én enkelt sak, nemlig orienteringen fra 
Informasjonskomiteen om NORFOs hjemmeside. Her har det skjedd saker og ting 
siden ovenfor nevnte PDG Edrund tok over som leder. Hjemmesiden har fått en 
ansiktsløftning som virkelig synes! Jeg vil anbefale alle å logge seg inn og ta seg 
god tid til å manøvrere rundt blant menyer og undermenyer. Her er mye 
interessant og nyttig Rotarystoff, presentert på en ytterst elegant og attraktiv 
måte. Presidenter, vær greie å gjøre dette kjent i klubbene!

Det var også noen pekefingre på Vårmøtet, bl a fra "Matrikkelens" redaktør 
Kolbjørn Eggen. Han presenterte en trykksak han litt spøkefullt hadde kalt 
"Medlemsservices svarteliste". Her framgikk bl a at det pr 08.03 manglet 
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opplysninger på NORFOs medlemsnett for 14 av  klubbene i D 2290. Dette 
gjelder data om klubbenes nøkkelpersoner for 2007 - 08 og/eller innkommende 
president for 2008 -09. Opplysningene behøves i neste utgave av "Matrikkelen". 
Sekretærene logger seg inn på Medlemsnett og fyller inn manglende data under 
fanen "Profil". Jeg viser i samme åndedrag til forrige ukebrev angående 
opplysninger fra klubbene til RI sentralt (Zürich). Det ser ut som det kan være en 
liten håndfull som fremdeles ikke har rapportert inn innk. presidenter og 
sekretærer, opplysninger  for RIs Official Directory...... (hvilke klubber det kan 
gjelde, finnes, blant forskjellig annet,  i vedlegg til utsendelsesmailen)...."
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