
Ukebrev nr.38 - uke12 - 19.mars 2007

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=14432  
Skriv ut siden

Årets første PETS/Distriktssamling gjennomført, saker fra NORFOs Vårmøte, distriktets mål for 
innbetaling til TRF

Distr.guvernør 2006-07, Svein Aanestad

Første samling av typen PETS (President Elect's Training 
Seminar)/Distriktssamling er vel tilbakelagt og dermed er Laila Lerum, som fra 1 
juli skal ta over vervet som Guvernør for vårt distrikt, i gang for alvor. Hun har god 
grunn til å være fornøyd, både med sin egen innsats og måten staben rundt henne 
taklet oppgaven. Hennes distriktssekretær Jan-Henrik Christiansen,  går inn i sin 
rolle med stor iver og entusiasme, og jeg var også imponert over District Trainer 
Mette Sand. Hun er rimelig fersk, men evner likevel å supplere Laila på en grei 
måte. Etter min mening klarte de, godt hjulpet av AG'ene (Assisterende 
Guvernører), og de øvrige i Lailas stab, på en tilfredsstillende måte å tette hullet 
etter "min" Trainer, Svein-Eirik Jensen, som nå vil konsentrere seg 
om opplæringsspørsmål på nasjonalt plan. Laila og hennes folk kan 
puste fornøyd ut , og vi ser alle fram til fortsettelsen, med ny 
PETS/Distriktssamling allerede neste weekend. Vi forflytter oss da fra Porsgrunn 
til Arendal...

Jeg lovet i forrige ukebrev å komme tilbake med saker fra NORFOs Vårmøte. 
Referat foreligger nå,  og  jeg nevner i stikkordsform: *Det planlagte 
Handicamp -07 i Nord-Norge avlyses, men det uttrykkes håp om at det kan 
gjennomføres på et senere tidspunkt. *Distrikt 2270 (vårt nordligste distrikt) har 
fått ultimatum fra RI, med krav om at de innen utgangen av 2007 må nå 1000 
medlemmer i 30 klubber for å bestå som eget distrikt. Blir det forandringer, vil 
man arbeide for en "Norsk løsning". *NORFOs kontaktmann for 
ungdomsutveksling, Herman Meier, ga oss status, spesielt med fokus på 
spørsmålet om sertifisering. NORFO har fremdeles dispensasjon fra kravet om 
sertifisering, og vi regner med at problemet vil løse seg. *Firma ”Visma” overtar 
kassererfunksjonen for NORFO. * Det såkalte ”Zone Institute” for sone 15 og 16 
blir i høst arrangert i Norge, nærmere bestemt Lillestrøm. Fra NORFOs side 
ønsker man seg stor deltakelse, ikke minst fra egne distrikter. Det blir bl a 
oppfordret til at man sender AGene til denne samlingen, noe vi i vårt distrikt 
bifaller.

For snart ett år siden tallfestet de fleste klubbene sine mål for støtte til TRF (The 
Rotary Foundation). Nå er det slik at innbetalingene må skje i løpet av mars 
måned for å telle med for inneværende år. Jeg har valgt å tilskrive hver enkelt 
klubb som enda ikke har overført penger, og håper med det at vi vil oppnå samlet 
mål for distriktet, som er på 44300 USD 
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