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Convention i Salt Lake City, avstemming av medlemsantall, RYLA og Rotaract, Registrering i 
Brønnøysund, stoff til fjerde kvartalsbrev

Distriktsguvernør 2006-07, Svein Aanestad

Nedtellingen er i gang. Guvernørskiftet finner sted den 30. juni, men 
allerede den 15.  drar Guvernørparet til årets Convention i Salt Lake City. 
Der har jeg fått et oppdrag. Jeg er bedt om å presentere Rotarys 
tannlegeprosjekt i Kilimambogo, Kenya, der vi etter planen skal 
tjenestgjøre i november måned inneværende år. Vi gjorde en frivillig 
innsats i samme prosjekt både i år 2000 og 2003, så det skulle ikke 
mangle på stoff til presentasjonen.

I en mail gjør sekretær i NORFO, Herman Stabell, oss oppmerksom på at 
distriktets medlemstall i henholdsvis det norske Medlemsnett og det 
offisielle Internasjonale registeret i rotary.org  ikke stemmer over ens. 
Han minner om at også sistnevnte liste skal oppdateres kontinuerlig. 
Jeg legger hans beskjed som vedlegg til utsendelsesmailen, og ber 
klubbene å rette opp misforholdet.

Jeg har også mottatt en annen interessant mail, videresendt fra IPDG 
Egil. Den er fra påtroppende landspresident i norske Rotaract. Han 
foreslår at RYLA-deltakere skal tilbys automatisk medlemsskap i 
Rotaract. I og med at vårt distrikt er i gang med prosessen om å starte 
opp med Rotaract, så vil dette kunne være noe å tenke på. Jeg legger 
også denne mailen ved utsendelsesmailen til orientering.

Jeg merker at det blant klubbene er en økende interesse for registrering 
i Brønnøysundregistrene. Så vidt jeg vet foreligger ingen klare påbud 
om at dette skal gjøres, bare anbefalinger. Jeg gjør oppmerksom på at 
AG (Assisterende Guvernør) Ingrid Berget har laget en grei 
"bruksanvisning " på hvordan man går fram og hva man må tenke på i 
den forbindelse. Klikk på fanen "Klubbstøtte/opplæring" til venstre på 
distriktets hjemmeside. Under heading "Klubben" klikkes på Kasserer 
og videre på dokumentet Registrering av Rotaryklubber i 
Enhetsregisteret. Jeg legger utfyllende skriv fra Ingrid som tredje 
vedlegg til utsendelsesmailen.
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Det fjerde kvartalsbrevet er under arbeid for utsendelse i løpet av 
inneværende måned. Og nok en gang etterlyser vi stoff fra klubbene. 
Ingen sak er for ubetydelig. Send gjerne dette i form av et dokument i 
Word og ev bilder i jpg-format til undertegnede. 

Helt til sist: kos dere i det flotte sommerværet, men husk: det er enda i 
tidligste laget for å gå over i "sommermodus"!
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