
Ukebrev nr.42 - uke16 - 14.april 2008

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=19061  
Skriv ut siden

Innkommende guvernør, DGE Per Filseth
er godt i rute med sine forberedelser
Les om PETS 2008 mm under mottoet
" Make Dreams Real."

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum

Kjære Presidenter og medlemmer i 

distriktsorganisasjonen

Kjære rotaryvenner!

De siste to måneder har gått i opplæringens og samrådets tegn. Til tider har 
det vært meget hektisk aktivitet. På ledersamlingen i Arendal 29. februar og 1. 
mars møtte hele distriktsstyret, deretter hadde AG'ene til sin første samling. 

Som i fjor har vi  vi i år arrangert enda en AG-samling. Det var  4. - 5. april. 
Dette er en erkjennelse av at AG'enes rolle blir stadig viktigere både med 
planlegging og gjennomføring av kommende rotaryår. De innkommende 
AG'er er på én nær, de samme som Laila har og vi har derfor et korps av 
erfarne rådgivere både for klubbene og guvernøren. 

Opplegget for PETS og Distriktssamling har vært en videreføring av de siste 
årenes. Ved å holde to omganger , 6. - 7. mars og 28. - 29. mars, har vi lært 
litt fra det første som vi prøvet å dra nytte av i det andre. Samlingene har vist 
at vi er en organisasjon med mange ressurspersoner som er generøse med å 
dele sin tid og kompetanse!

Vi har under våre seminarer apellert til å gjøre en spesiell innsats for Polio 
Plus. Medlemsutviklingen er en alvorlig utfordring. Rekruttering av 
medlemmer og etablering av klubber vil være sattsingsområde også i 2008 - 
2009.

Ingrid Berget, district trainer, og jeg har kunnet glede oss over svært positive 
tilbakemeldinger. PETS/Distriktssamingene har vist hvor viktig det er å gi 
gode og inspirerende apeller, at vi har opplæring i de mange konkrete 
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arbeidsoppgaver vi står foran, samtidig som slike samlinger skal gi nært 
samvær og god dialog. Vi sitter igjen med inntrykk at vi går mot et år med 
ansvarsbevisste, åpne og positive ledere i klubbene. 

Jeg vet at innkommende presidenter allerede er i gang med "sitt" rotaryår, 
sammensetning av styre og komiteer og forberedelser til prosjektarbeid. 
Mange har allerede programmet for høsten klart. Høsten er også tiden for 
guvernørbesøkene i klubbene. Datoene er fastsatt og meddelt klubbene. 
Dette er den guvernøroppgaven som som jeg gleder meg mest til! 

Midt i mai vil presidentene få tilsendt spørreskjema om planer og mål. Dette 
skal være hjelpemiddel for klubbens styre og det er mitt håp at arbeidet med 
besvarelsen kan bidra til en fruktbar prosess i planarbeidet. Selv vil jeg legge 
svarene til grunn i mitt opplegg av det enkelte klubbesøk.

RI-presidenten 2008 - 2009 er koreaner og heter D. K. Lee. Han har valgt som 
sitt motto: Make Dreams Real. 

La oss sammen prøve det!

Med rotaryhilsen

Per A. Filseth

DGE
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