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Gratulerer Barry Matheson
Ryla i boks!

Barry Matheson blir RI-Director, gratulerer 

Det er ikke uten grunn at Barry fra Jessheim Rotary Klubb ble valgt til å 
representere vårt område i DK Lee’s Board of Directors. Han har hatt alle 
viktige verv i norsk Rotary verden, både president og guvernør og hatt 
ansvarsfulle oppgaver i Sonen, senest for ett år siden som leder for 
Zone/Gets som er et utdannelses og utviklingsseminar. Han har undervist 
på guvernørskolen og gjort seg bemerket som foreleser, møteleder og 
gruppeleder. På flere internasjonale konferanser har han deltatt aktivt i 
det rotaryfaglige delen. Som RI-presidentens representant deltok han i 
fjor på distriktskonferanse i India. Han er over alt kjent som en utrolig 
utadvendt og kontaktsøkende person. Han er rask i ”snuen” og får ting 
gjort. At han snakker like godt engelsk som norsk er heller ikke negativt. 
Til daglig er han leder av Artist Management som bl.a. legger til rette for 
at store og små verdensstjerner opptrer på vår hjemlige arena. Han er 67 
år gammel og ble rotarianer i 1987. Han fikk PHF i 1997. Vi gratulerer 
med valget og ønsker ham lykke til som direktør når han tiltrer i 2010 
med funksjonstid frem til 2012. 

Ryla i boks! 

En hoppende glad leder av RYLA skriver at nå er det viktigste på plass for 
arrangementet til neste år: Arendal Rotary Klubb har påtatt seg å være 
arrangør med start torsdag 19. mars (fra ca 12) med avslutning lørdag 21. 
mars ca. kl. 16.00. 

Min appell er nå å sette i gang å finne de ungdommer som dette sikter på. 
Vi vet av erfaring fra tidligere år at dette er topp lederutvikling som 
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deltakerne har glede av for resten av livet. Husk på å ta med utgiften i 
klubbens budsjett! 

All honnør til Ragnhild Flåtten Johansen for hennes entusiasme! 
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