
ROTARY INTERNATIONAL 
District 2290 – Norway 
Ingrid Grandum Berget 

District Governor Elect 2010-2011 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Address: Ulstrupveien 7 Phone: +47 35 96 08 69 
 N-3960 Stathelle Mobile: +47 91 36 50 33 
 Norway e-mail: dge.2290@rotary.no 

VELKOMMEN TIL PETS/DISTRIKTSSAMLING 18. og 19 MARS 2011 PÅ 
TYHOLMEN HOTELL I ARENDAL 

 

Kjære innkommende presidenter! 

Takk for sist! Det var hyggelig å møtes til PrePETS! 

Rotaryåret 2011-2012 nærmer seg med raske skritt. Vi har fått en felles logo og temaet: “Reach Within to 
Embrace Humanity”. Nå er det opp til oss å gi det innhold. 

Når vi inviterer til PETS (President Elect Training Seminar),  er det for å gi dere de verktøyene dere trenger 
for å forberede og gjennomføre presidentåret, for å gi mer kunnskap om Rotary og for at dere skal bli bedre 
kjent med hverandre. Sammen skal vi diskutere mål og muligheter. Det er mye på to dager, men vi har laget 
et program som gir dere variasjon og vi skal også ha tid til å ha det hyggelig sammen. 

Seminaret består av to deler, PETS og Distriktssamling: 

 PETS:  Fredag 18. mars kl. 15.00  til lørdag 19. mars kl. 16.00 for  innkommende presidenter. Vi 
serverer kaffe og rundstykker fra kl. 14.30 på fredag. 

 Distriktsamling: Lørdag 19. mars kl. 10.00 – 16.00 for sekretærer, kasserer og eventuelle 
komitéleder. Vi serverer kaffe og rundstykker fra kl. 09.30. 

Deler av seminaret lørdag er felles for alle deltagerne. Programmet sendes ut ca 2 uker før samlingen. 

PETS er obligatorisk for innkommende presidenter. I år vil vi dessuten på det sterkeste anbefale at alle 
sekretærer møter på Distriktssamlingen. Det nasjonale og internasjonale medlemsnettet blir samkjørt fra 
2011-2012 og det er helt nye systemer vi skal gi dere opplæring i.  

Av de spørsmål som stilles til distriktskasserer og NORFO ser vi at kunnskapen til mange kasserere er svak. 
Vi tror at det vil være nyttig for de aller fleste å delta på Distriktsamlingen der det blir en egen sesjon for 
dem. 

På PrePETS fikk dere en pakke med håndbøker. De som ikke var tilstede fikk pakken via sittende president 
etter presidenttreffet i Arendal i januar. Vi håper at dere har fordet bøkene til styret og andre ansvarlige. Vi 
ber dere ta med klubbpresidentens håndbok til PETS og sørge for at sekretærer og kasserere tar med sine. 
Størst utbytte av samlingen får dere om dere ser igjennom deres respektive håndbøker på forhånd.  

Påmelding til samlingen gjøres på følgende link: 
http://d2290.rotary.no/skjemaer/pets_samling_2011.html 

Frist: 4. mars 

Spørsmål angående samlingen kan rettes til distriktssekretær Halvor Thommesen ht@norsilva.no,  mob. 
900 37 211. 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Ingrid Grandum Berget 

Sign. 
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