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Kjære Rotaryvenner, 

HALVT FULL ELLER HALVT TOM???

Godt nytt år! Hvor langt er vi kommet med "vårt" Rotaryår? Jeg velger å fokusere på tiden vi har igjen. 

Med stor optimisme tar jeg fatt på annen del av dette Rotaryåret. Jeg håper jeg deler denne positive 

vinklingen med resten av Rotarianere i distrikt 2290. 

I hvert fall ga samværet med alle klubbpresidenter (for noen deres representanter) i Arendal sist 

fredag-lørdag meg stor tro på at vi kan utføre mye positivt dette halvåret. Jeg følte at mange delte min 

tro på at vi er på rett vei. Jeg registrerer god aktivitet i klubbene. Ved hjelp av innsats fra dere alle bør 

vi da kunne nå våre prioriterte mål for 2009-2010: 

o 1 Million kroner innsamlet til vår flaggsak PolioPlus 

o Vekst på ett medlem i hver klubb 

1.000.000 kroner (tilsvarende 500 kr fra hvert av våre 2.000 medlemmer) er den andelen som faller på 

distrikt 2290 i Rotarys løfte om å matche Bill og Melinda Gates' første US$ 100 Millioner. Det hadde vi 

målsatt at vi skulle nå innen 31.12.2009. Vi nærmer oss målet: med de innbetalinger som er registrert 

de siste dagene og tilbakemeldinger fra de klubbene som ennå gjenstår er jeg sikker på at jeg i et 

ukebrev i slutten av februar eller begynnelsen av mars kan bekrefte at vi har nådd denne milepælen! 

Meldingene fra klubbene gir også grunn til tro på at vi langt på vei skal lykkes i rekrutteringsarbeidet. 

Status er i dag at vi netto har mistet 12 medlemmer: 72 har sluttet mens vi har fått 60 nye medlemmer. 

Vi er i dag 1.996 - målet er 2.050 om alle øker med ett medlem. Med de rekrutteringene som klubbene 

meldte i gruppediskusjonene i Arendal er målet innen rekkevidde. MEN - det forutsetter at svært få 

slutter frem til 30.6.2010. Utfordringen til klubbene blir å bringe inn de medlemmene som nå er "i 

pipeline" samtidig som vi sikrer at vi holder på resten av våre medlemmer (og klarer å kompensere for 

evt. uventet frafall). 

Dette skal vi klare - i det minste skal vi snu nedgangen i medlemstall vi har hatt over flere år. Det er fint 

å kunne nå sine mål. Vi har foran oss et halvår med mange muligheter til positive Rotary opplevelser. 

Og måloppnåelse kan bare skje hvis hver Rotarianer gjir sitt bidrag til gode prosjekter, godt miljø - og 

inviterer flere til å dele dette med oss. 

Ha en god uke: ROTARY'S FREMTID LIGGER I DINE HENDER. 
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