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Norsk representasjon på d 2230s Distriktskonferanse, frist for bidrag til TRF, GSE 2006 - 07, TRF-
seminarer, nytt kvartalsbrev

Distr.guvernør 2006 - 07 Svein Aanestad

Distrikt 2230 består av de tre landene Polen, Ukraina og Hviterussland. 
Distriktskonferansen arrangesres i Szczecin nordvest i Polen 18 - 20 
mai. Siden man kan feire ti år som eget distrikt, har Guvernør Wojciech 
Cryzewski invitert representanter for de nordiske land, samt Tyskland. 
RI presidenten blir representert ved sin etterfølger, RIPE (Rotary 
International President Elect) Wilfred J. Wilkinson, noe man opplever 
som en stor ære. Anne-Grethe og undertegnede er invitert til å 
representere Norge, og vi ser fram til dette. Det er faktisk 31 år siden vi 
besøkte Szczecin og slottet der konferansen skal holdes. Vi regner med 
store forandringer siden 1976. Oppdraget jeg er tildelt er litt av en 
utfordring. Jeg har fått fem minutter til å dekke temaet: "The Future of 
Rotary - in Your Opinion" (!).  Er det noen der ute som har tanker og 
meninger om dette, tar jeg gjerne imot innspill!

Jeg må innrømme at jeg har levd i en villfarelse: jeg hadde for meg at 31 
mars var siste frist for innbetaling til TRF om det skulle registreres på 
inneværende år. Dette er tydeligvis feil. Det skal faktisk være 22 juni, så 
da burde det vel enda være håp for at vi når vårt mål! 

Vårt GSE-team er vel hjemme etter nesten en måneds opphold i 
Cornwall, England. Alle tilbakemeldinger tyder på et vellykket opplegg. 
Nå er det vår tur til å ta imot teamet fra d 1290. I skrivende stund er det 
bare timer om å gjøre før fire unge englendere, én mann og tre kvinner, 
sammen med sin leder Phil Bullen fra Bodmin RK, lander på Sandefjord 
Lufthavn Torp. Fire av våre klubber vil sørge for at de blir tatt vel imot, 
og at de vil få maksimalt utbytte av norgesoppholdet. Det er lagt opp til 
et variert og spennende program, der de, i tillegg til mange andre 
aktiviteter, bl a får oppleve hvordan 17 mai feires i Larvik.

Det blir arrangert såkalte TRF-seminarer også i dette Rotaryåret. Som i 
fjor skjer dette i form av kveldsseminarer. Det første er allerede avholdt. 
Det skjedde på Hotell Klubben i Tønsberg i forrige uke. Nr to er lagt til 
Skien, tirsdag 8. mai, i det som blir Skiensklubbenes nye møtelokaler i 
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Herman Baggers gate 1. (17.30 - 20.30). Det er et håp at alle klubbene i 
området blir representert. Siste seminaret blir i Kristiansand. Dette 
annonseres nærmere når tid og sted er klarlagt. (Edrunds innbydelse 
legges som vedlegg til utsendelsesmailen).

Som kjent satser vi i vårt distrikt på kvartalsbrev i tillegg til ukebrevene. 
Disse er lagt opp med mer utfyllende reportasjer, og også med 
billedmateriale. Jeg har gleden av å gjøre kjent at kvartalsbrev nr 3 for 
2006 - 07 nå foreligger. Man finner det ved å klikke på fanen 
Måneds-/kvartalsbrev på Distriktets hjemmeside: http://d2290.rotary.no/ . 
Denne gang inneholder kvartalsbrevet, foruten "leder" skrevet av 
redaktøren, Ivar Brynhildsvoll, artikler om Inner Wheels 
Distriktsårsmøte, førstehjelpskurs i Langesund RK. Rwandakonsert i 
Flekkefjord, samt RYLA-seminar i regi av Sandefjord Ø RK. I tillegg 
oppdatert frammøtestatistikk. Jeg vil be presidentene forsikre seg om at 
dette gjøres kjent for alle medlemmene! (For ordens skyld gjør jeg 
oppmerksom på at ved å klikke på Arkiv kan man også få tidligere 
kvartals- og månedsbrev opp på skjermen. Obs: de ferskeste er plassert 
nederst!).
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