
Ukebrev nr.9 - uke 35 - 27.august 2007

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=15962  
Skriv ut siden

Ja, de penga!
Husk Distriktskontingenten og Handicamp før 31.8.07.
+ Hygg deg med biografien om Paul Harris!!!

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

INNBETALING AV KONTINGENT;
Viser til tilsendt mail med påminnelse om innbetaling av Kontingent til Distriktet 
og Handicamp, til sammen kr 275,- pr medlem innen 31.august 2007, som er 
kommende fredag.
Se Håndbokern side 40 og husk nytt kontonummer som er 1201 19 31470
Husk at medlemstall pr 1.7.07 skal brukes.

Jeg får stadig kopi fra flere av dere av innbetalt kontingent til RI, minimum 
kr 22,50 dollar pr medlem. Jeg ser at mange klubber legger seg på 25 dollar 
pr medlem, og det er bra. Se Håndboken side 41.
Det er viktig at klubbene holder fristene, slik vi snakket om på PETS!!!

Men til noe mer spennede;

HAR DERE LEST KORTVERSJONEN AV BIOGRAFIEN OM PAUL 
HARRIS på side 73 til 75 i Matrikkelen???
Dere er sikkert som meg glad i å lese biografier. Denne hjelper oss til å få 
tak i plattformen for alt rotaryarbeidet i verden.
Det er viktig å kjenne fortiden når vi skal utforme Rotarys strategi framover!!!
Les om:
* Resultatet av en god oppvekst hos besteforeldra
* Om fem læreår i ulike bransjer
* Ideen til Rotary
* Om fire grundere som ble til mange fler
* Om tjenesteidealet Service Above Self!
Jeg tar fram Paul Harris ideer om dagens connectedthinking for å se at dagens 
unge yrkesutøvere trenger rotary mer enn noen gang i forhold til tverrfaglige 
løsninger og behovet for å gjøre noe godt i verden!!! 
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PAUL HARRIS FELLOW
I Norge utdeles Paul Harris Fellow Recognition ( PHF) som en hedersbevisning 
fra klubber og av og til distrikter, for å hedre en rotarianer eller ikke-
rotarianer for sitt virke i Rotary eller for sitt samfunnsganglige arbeid.
PHF kan bare gis til enkeltpersoner, ikke til organisasjoner eller bedrifter.
Tenk over om det er noen i ditt presidentår som klubben bør gi denne 
hedersbevisningen!
Skjema finnes på www.rotary.org
Lykke til!

Minner om at Fristen på Nominasjon på Distriktsguvernør 2010/2011 er 
1.september til PDG Svein aanestad; email: svein.aanestad@c2i.net
og at det ikke er for sent til å melde seg på Distriktskonferansen i Porsgrunn
Se; http://d2290.rotary.no/

Beste rotaryhilsen fra DG Laila
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