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Kjære rotaryvenner! 

Jeg er tilbake etter en flott uke i New York. Det er en fenomenal by og i strålende sol viste den seg fra 

sin beste side. Det var heller ikke så ille å komme hjem til en pinse med sol og skyfri himmel. Jeg 

håper dere alle har hatt fine feriedager! 

Høstens distriktskonferanse er 14. - 16. sept. i Sandefjord. Jeg presiserer dette nå, fordi den 

brosjyren som ble delt ut på distriktskonferansen i september har feil dato. Flere har spurt om hva som 

er korrekt.  Da konferansen ble planlagt og brosjyren trykket, visste ikke daværende DGN Njål at 

sonemøtet «Institute», som vanligvis er i oktober, var blitt flyttet til siste helg i august i 2012. Disse to 

konferansene kan ikke arrangeres parallelt, og vår distriktskonferanse ble derfor flyttet til 14.-16. 

september,  en uke senerer enn vanlig for distriktet. Korrekt informasjon ligger på hjemmesiden og ble 

formidlet på PETS: Vi håper dere setter av datoen nå, invitasjonen og påmeldingsanvisning kommer i 

løpet av kort tid. 

Ny hilsen fra GSE-teamet

GSE-teamet kommer tilbake i disse dager. Vi gleder oss til å få en utfyllende reisebeskrivelse, og 

sakser i mellomtiden denne lille setningen fra Thomas Haukedal: «Hittil har turen vært fantastisk! Vi 

har opplevd så mye på denne turen, både faglig og personlig. Alle vi har møtt har vært veldig vennlige 

og gjestfrie, de ønsker virkelig at vi skal ha det topp mens vi er her.» Det er godt å høre for oss som 

har sendt dem ut på denne ferden. 

I dette brevet må det også legges til et lite hjertesukke fra distriktskasserer Sissel-Berit: Altfor mange 

av klubbene betaler inn uten å merke overføringen med avsender. Vi har til og med opplevd en 

innbetaling merket kasserers konens navn. Dette gjør jobben neste umulig for distriktskasserern og 

fører også til at noen blir purret til tross for at de har betalt. Fint om derer tar en sjekk på hvordan det 

gjøres i egen klubb, mest med tanke på neste rotaryår som det bare er uker igjen til. 

FRISTER:

31. mai: Frist for medlemsendringer tilRotary International før SAR-rapporten i juli 2012 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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