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SAR-rapport og etterlysing

Kjære presidenter og medlemmer av distriktsorganisasjonen! 

Denne gangen vil jeg ta opp to saker som er av de helt grunnleggende for 
at vår organisasjon skal kunne fortsette som den enestående 
organisasjonen vi er, med attraktive tilbud til ungdom og med 
internasjonale aktiviteter til gagn for andre. Jeg ber presidentene 
prioritere disse to oppgavene og gjøre det som er nødvendig i styret og i 
klubben. 

SAR-rapporten! 
Kort om et av de viktigste dokumentene i Rotarysammenheng, SAR-
rapporten; semi-annual report. Denne har nå alle sekretærer i forrige 
periode mottatt fra Zurich. Nå er det viktig at disse tar med de nye 
sekretærene i arbeidet med nødvendige korrigeringer. Denne rapporten 
danner grunnlaget for hva den nye kassereren skal betale i RI-kontingent, 
før fristen går ut 31. juli. Jeg ser problemet med dette midt i ferietiden, 
men det er enormt viktig at vi holder fristen for dette. Skulle noen ha 
behov for hjelp, kan det være en ide og ta kontakt med 
distriktssekretæren, Alf M. Venemyr, tlf 922 66 880, 
alf.venemyr@moveco.no

Etterlysning av ildsjel! 
I disse dager reiser 31 norske studenter ut i verden for å tilbringe et 
annerledes år når det gjelder språk, kultur og skolegang. Den 3. august 
kommer 20 studenter til Norge for å oppleve det samme hos oss. 

Som kjent har vi også et omfattende program for Camps og Round Trips 
som vi regner for å være av våre mest sentrale aktiviteter. Den som har 
båret ansvaret for organisering av disse de siste årene, Bjørg Gravdal, 
har bedt om avløsning. Dette er et arbeid som nok krever noe tid, men 
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som gir stor glede tilbake. I meldingen jeg har fått fra Multi District 
Youth Exchange Officer (MDYEO) Herman Maier, er det av helt 
avgjørende betydning for å fortsette, at vi finner en person i vår 
organisasjon som har engasjement og pågangsmot til å ta en periode i 
dette vervet. Jeg er helt sikker på at vi har medlemmer som brenner for 
denne viktige saken. Det gjelder bare for klubbene å finne ham eller 
henne! 

Henvendelsen fra Herman Maier og orienteringen fra Bjørg Gravdal om 
hva vervet omfatter, blir i disse dager videresendt klubbenes presidenter 
til behandling. 

Fortsatt god sommer! 
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