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Ny Norsk Rotary Årbok
Håndbok og matrikkel 2007-2008
Bruk den aktivt!!!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen;
NY HÅNDBOK OG MATRIKKEL, 2007-2008
EN GUIDE TIL VIKTIGE SIDER......

Som klubbpresident er det viktig at du alltid har med matrikkelen til 
møtene og at du bruker den aktivt i styrearbeidet sammen med Håndboka 
for distrikt 2290 som dere fikk PETS.                             
Dessuten er det viktig at dere ved oppstart av nytt rotaryår knytter noen 
kommentar til innholdet i Norsk Rotary Årbok når den deles ut til 
medlemmene i klubben.

Hva er så viktig å merke seg i årets matrikkel?

* Rotarys motto med formål, 4-spørsmpålsprøven og yrkeskodeksen,s 2 * 
Huskeliste for Klubbens styre, s 11.Lurt å sjekke ofte!
* Om vårt Distrikt 2290, s 20 og 21
* Viktig informasjonsmateriell som kan bestilles fra Norsk Rotary     
Forums  Informasjons-komite s 38-40
* Medlemskort s 41
* Rotaryklubben s 60-63 , mellom annet om møteplikt/ fremmøteregler
* Ny lederskapsplan s 64-65
* Impementering av Strategi for Rotary 2010 i klubbene, s 66-68

Og selvsagt mye annet viktig stoff om TRF og andre viktige tema.

I matrikkelen finner dere også opplysninger om klubbene og medlemsdata.
Husk å oppdatere nye adresser, arbeidsted, telefonnummer mm. 
Sekretæren i klubben vet hvordan matrikkelen skal holdes oppdatert.
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NOMINASON av DISTRIKTSGUVERNØR 2010-2011
Da er det bare å vise til utsendt mail videresendt fra PDG Svein Aanestad 
om innsendig på eventuelle kandidater til guvernør 2010-2011 til 
svein.aanestad@c2i.net, innen 15. september 2007

Det ligger vedlagt et brev fra PDG Egil Omdal med kriterier som må være 
oppfyllt for kandidatene. 

Nytt rotaryår står for døren med ROTARY SHARES som motto.
La det vises aktivt i klubben din at medlemmene deler av sin tid, 
ressurser, midler, omtanke og kjærlighet innad i klubben og i sitt 
engasjement utad ved å påta seg oppgaver av verdi for samfunnet slik 
grunntanken til Paul Harris var.

Nå er det bare en uke til guvernørbesøkene starter.
Mer om opplegget for disse besøkene i neste ukebrev.

Med beste rotaryhilsen fra DG Laila
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