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Jeg plantet et tre! 
Emne til DGN søkes.
Edrun Olaisen bytter med Svein Aanestad

Kjære klubbpresidenter og distriktsstyret! 

Jeg har plantet et tre! 

Store nedbørmengder kunne ikke hindre at guvernørbesøket på Kvelland 
ble minneverdig. Så vidt jeg vet er Mandal RK den eneste Rotary Klubb 
som har sin egen gård med skog. Det er blitt en tradisjon at 
guvernørbesøket i Mandal begynner med å plante et tre. På rekke og rad 
sto mine forgjengeres plantinger. Lailas var det minste, selvsagt. Selv fikk 
jeg sette ned en edelgran som jeg har lovet å besøke igjen om noen år! 
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Rotaryhjulet ruller videre. 

På Generalforsamlingen som holdes den 7. september vil Inger-Britt 
Zeiner bli valgt til distriktets District Governor Nominee (DGN). Som 
dere vet skal hun etterfølge Fred Schwabe-Hansen som allerede er 
District Governor Elect (DGE) og skal tiltre 1. juli 2009. Fred blir formelt 
valgt sammen med 531 andre DGE’er på Rotary International Convention i 
Birmingham i juni. 

Vi er allerede i gang med å tenke på hvem som skal være Guvernør 
Rotaryåret 2011-2012. Alle klubbene har fått tilsendt orientering om 
fremgangsmåte og frister for valg av kandidat til Distriktsguvernør og er 
bedt om å komme med forslag innen 15. september i år! Laila Lerum skal 
ha forslagene. Orienteringen illustrerer godt hvilke krav som stilles til 
den som velges og presidentene bør studere den nøye. 

Langesund tok kaka!

Laila melder at resultatet for bidrag fra distriktet til TRF i hennes år er 
det beste noensinne med 80.746 USD. Det betyr at vårt distrikt er 
fjerde best i vår sone som består av 277 klubber! Best var Langesund 
med 74 USD per medlem! Vi gratulerer!

Endringer i distriktsorganisasjonen. 

Edrund Olaisen har fått det ærefulle vervet å være koordinator for 
Rotary Foundation i vår region, RRFC på Rotaryspråket, og hun kan derfor 
ikke være leder av distriktets TRF komité, DRFCC. Svein Aanestad har 
sagt seg villig til å bytte plass i distriktsstyret og Edrund fortsetter som 
medlem av komiteen. Svein vil bli ny DRFCC og Edrund vil distriktsstyret 
lede komiteen som har ansvar for de internasjonale prosjekter. Slik har vi 
løst problemet slik at vi fortsatt får disse høyt kompetente Rotarianerne 
i sentrale verv. Takk til dere begge! 

Distriktskonferansen

Det har de siste dagene dryppet inn noen etternølere slik at vi nå har 
påmelding fra alle klubbene bortsett fra 2. Vi vet at for noen kommer 
enda viktigere ting i veien slik at det ikke er mulig å delta. Vi er imidlertid 
strålende fornøyd med resultatet og gleder oss til det braker i vei. 
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