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Har klubben din meldt på deltakere til Distriktskonferansen???
Nå starter guvernørbesøkene!

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

PÅMELDING TIL DISTRIKTSKONFERANSEN 
Har du som president sørget for at medlemmer  klubben din 
er påmeldt til deler av eller hele Distriktskonferansen i Porsgrunn 7. 
til 9. september? Se program på http://d2290.rotary.no/

Som president skal du selvfølgelig delta så sant du kan.
Skulle du være forhindret,må du sørge for at klubben er representert 
på Generalforsamlingen søndag 9. september.
Se innkalling til denne sendt deg tidligere på mail.

Vi har allerede telt opp første påmeldingsrunde og antallet ser bra 
ut,men enkelte klubben glimrer med sitt fravær. 
Det må ikke skje!
Tenk igjennom om det utenom styret også kunne være fint å invitere 
med et relativt nytt medlem av klubben til konferansen for å gi 
rotarykunnskap og rotaryfelleskap til inspirasjon og glede.
Påmeldingsskjema finner dere i brosjyren på nettet.

GUVERNØRBESØKENE STARTER I MORGEN!
Det er Mandal RK og Kvinesdal RK som først får besøk av guvernøren. 
Det er innsendte Klubbens mål og planer som danner utgangspunkt for 
samtalen med styret. 
Jeg har laget en presentasjon til bruk i klubbene.

Jeg analyserer det dere har sendt inn på forhånd og sender dere en 
formålsbeskrivelse med styre- og klubbesøk samt agendaen for 
samtalen med styret.
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Dere er invitert til å melde inn spesielle emner og utfordringer som 
dere vil prioritere tid til når jeg kommer.

Som RI-presidentens utsending vil jeg legge spesielt vekt på hans 
motto Rotary Shares i praksis samt  Medlemskapsutvikling og CLP. 
Jeg gleder med til å komme ut i klubbene!

BRUK UKEBREVET TIL MOMENT I OPPSTARTEN AV 
KLUBBMØTENE. DETTE ER DET 7.BREVET FRA MEG SIDEN 1.JULI. 
FINN DE FRAM OG BLAD IGJENNOM DEM.
LYKKE TIL!

Beste hilsen DG Laila 
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