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Kjære Rotaryvenner,

Hovedmål I: Medlemsutvikling.

I følge medlemsnett er vi pr. i dag 1.982 rotarianere i distrikt 2290. Det er en netto nedgang på 24 

medlemmer siden Rotaryåret startet 1. juli. Det innebærer at vi ligger langt fra målet på 2.052 (basert 

på en netto økning på ett medlem i hver klubb frem til 31.3.2010).

Så langt er det er det 12 klubber som har en medlemsvekst – 4 klubber (Larvik, Sande, Sandefjord og 

Stavern) har en netto økning på 2 medlemmer. Samtidig er det 20 klubber som har netto nedgang - 

hvorav 3 klubber har en netto reduksjon på 4 medlemmer. Vi håper disse klubbene makter å snu 

trenden.

Gladmeldingen på rekrutteringsfronten kommer fra Sande. Der tok de nylig opp to nye medlemmer 

som begge bidro sterkt til økt mangfold i klubben (se bildet). Vi ønsker Seblewongol Kefele (31) og 

Arild hunslid (40) velkommen og håper mange vil følge i deres spor.

Hovedmål II: PolioPluss

Jeg takker for de mange tilbakemeldingene som har kommet etter påminnelsen om at vi håper alle 

klubber har innbetalt sin del. Jeg har stor tro på at vi skal møte vår andel (1 million kroner) av Gates 

Challenge 1 innen nyttår.

På distriktskonferansen viste vi boka ”Skrattkammeret” med gode historier samlet inn av 

Gamelebyen/Fredrikstad RK. Jeg reklamerer også for boken på mine klubbesøk (den inneholder noen 

gode Guvernør historier også), men hittil har det vært begrenset suksess. Vi ligger lavest av alle 

distriktene i antall solgte bøker – og også i andel klubber som har fulgt opp (kun 14 av 45). Mangler vi 

humor i 2290?? Av 3.115 solgte bøker er det bare 164 som er solgt hos oss så langt. Håper flere 

klubber benytter anledningen til å kombinere en hyggelig julepresang og bidrag til PolioPlus. Gå inn på

    http://www.d2260.rotary.no/nyheter/skrattkammeret/brosjyre.pdf

og send inn bestilling. 

Ha en fin uke - ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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