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Egil Omdal blir Polio Plus koordinator.

Birmingham innen rekkevidde!

PDG Egil Omdal takker ja til å være Polio Plus koordinator

Vårt høyest prioriterte mål vil bli gjort til gjenstand for oppmerksomhet 
og aktivtet i klubbene i inneværende år.  Egil Omdal har takket ja til å 
være distriktets koordinator for denne  utrolig viktige oppgaven. Han ber 
klubbene om allerede nå under arbeidet med programmet for neste 
halvår, sette av møtedager der Polio Plus er hovedtema, enten i egen klubb 
eller i Inter City møte. Det vil bli stilt materiale til rådighet og Egil stiller 
seg til disposisjon for å hjelpe til.

Rotary Convention nr. 100: Birmingham innen rekkevidde!

Alle rotarianere bør en gang i livet oppleve en Rotary Convention. Den som 
har gjort det vet at dette er som å kjenne Rotary på pulsen, gjennom 
appeller, gruppediskusjoner og ansikt til ansikt møter med rotarianere fra 
hele verden. Det er nettopp her du blir klar over hvor positive, 
utadvendte og godlynte rotarianere er og hvor hyggelige de er å være 
sammen med. Du ser på nært hold  hva Rotary utretter og hva Rotary 
betyr i et verdensomspennende fellesskap. Rammen om Convention er 
fantastisk: Birmingham er et eventyr av en by, bokstavelig talt.  

Sett av datoene: 21. til 24. juni 2009 og ta det opp i klubben: Hvorfor 
ikke reise flere sammen? Det er fortsatt rimelige flypriser å få, fra en 
flyplass i vårt eget distrikt, jeg sier ikke mer.

Påmeldingsfristen er 31 mars 2009, men de som melder seg på før 15. 
desember får spesielle rabatter. Fristen for å bestille hotellrom er 8. mai 
2009, men her gjelder regelen om first come first served, så det er ingen 
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grunn til å vente til siste liten. I tillegg vil det bli arrangert  Host Events, 
der man møtes i mindre grupper til sosialt samvær. Også her gjelder 
prinsippet first come first served. Mange har registrert seg for ett år 
siden og det er ventet at dette vil bli en av Rotaryhistoriens mest 
fantastiske Conventions.  Du finner flere opplysninger og alle skjemaer på 
www.rotary.org.Alle presidenter skal ha fått brosjyren. Ta deg i alle fall 
tid til å ta en titt på det flotte opplegget.

Det er altså tre forskjellige typer påmeldinger som du med fordel kan 
sende i god tid:
- RI registration and ticket form
- RI Hotel reservation form
- Host event ticket form

Registreringene kan sendes enten online på  www. rotary.org eller som 
fax, eller i vanlig post. 

Lykke til!
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