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SOMMER, SOL og FERIE!
Men snart starter nytt rotaryår på alvor
med systematikk i 
FRAMMØTESTATISTIKK og 3- minutter!!!!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen;

Det er SOMMER, det er FERIE og i dag skinner SOLA! Herlig!

I går kveld var Kjell og jeg på Sissel Kyrkjebøs sommerkonsert mellom to 
tårn på Jomfruland! Det var tett med folk og vanskelig å få plass.
Da vinket det fra en benk. Vil dere sitte her? Vi skal gjøre plass til dere; 
Takk! Konserten var magisk med gullstrupen og hennes fantastiske 
musikere! Først ved konsertens slutt sa sidemannen? Er det du som er 
Laila Lerum? Ja. Jeg er rotarianer fra Brevik RK! Rotary Shares osvosv... i 
praksis!

Men snart begynner virketiden vår for alvor. Dere har vært på PETS.
men jeg minner likevel sammen med vår DICO Per Magne Berget om
FRAMMØTESTATISTIKKEN; Send dette ukebrevet over til 
klubbsekretæren, og sørg like godt for at det gjøres riktig fra første 
stund:

FRAMMØTESTATISTIKK ved DICO Per Magne Berget:
Det er snart tid for den første månedlige klubbstatistikken i det nye 
rotaryåret. Alle klubbene skal melde inn møtestatistikken månedlig. I 
Guvernørens håndbok står det at klubbsekretærer skal sende 
månedsstatistikken på epost til distriktssekretæren. Dette gjelder ikke 
lenger. Nå skal alle melde inn sine statistikker på internett. Dette er en 
egen funksjon i Medlemsnett på NORFOs internettsider.

Adressen er: http://rotary.no.
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På venstre side finner man "Medlemsnett login". Dette er inngangen til 
registreringen. Brukernavn og passord har alle klubbsekretærer fått 
utdelt på Distriktssamlingen i vår. Hvis man ikke finner igjen dette, kan 
man sende epost til dico.2290@rotary.no med spørsmål om brukernavn og 
passord for Medlemsnett.

Distrikt 2280 har lagt ut en bruksanvisning for registreringen. Denne 
finner man på følgende måte:

• Gå til http://d2280.rotary.no
• Velg fra menyen på toppen "Klubborganisasjon og "Statistikk og 

frammøte"
Her står det litt generell informasjon om registreringen. 

• Klikk på lenken nederst for å få opp en liten brukerveiledning. 

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med registreringen. Etter hvert 
som man blir vant til systemet, så vil man oppleve at det er enklere enn 
før å rapportere! 

NY/ GAMMEL rutine på 3 minutter fra presidentårets start?
På PETS la jeg stor vekt på god organisering av Rotarymøtene med formål 
å skape og spre aktiviteter.
Å lage en liste over 3 minutter og fordele på klubbmedlemmene er ett av 
flere tiltak i så måte. Legg ansvaret på medlemmene selv å bytte med et 
annet medlem om hun/han ikke kan møte den datoen som de har ansvar 
for å holde 3 minutter.
Mottoet for vårt år ROTARY SHARES minner oss om at vi skal bruke den 
kompetansen som er i klubben og gjøre vårt til at den blir løftet fram. 
Sørg for at dette enkle tiltaket blir vitalisert i ditt presidentår!!!

Fortsatt GOD SOMMER fra DG Laila
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