
Nan McCreadie kommer til Distriktskonferansen

DISTRIKTSNYTT

av Elisabet Stray

Nan McCreadie er valgt til å tjene som første kvinnelige 

Rotary International President for Storbritannia og Irland (RIBI). Hun kommer til Kristiansand den 6.-8. 

September 2013.

Nan McCreadie, har vært medlem av Rotary siden 1997. Hun begynner sin

periode som den første kvinnelige president i Rotary International i Storbritannia 

og Irland (RIBI). Distrikts konferansen i Kristiansand vil ha den glede av å høre 

denne begavede kvinnen ved flere anledninger. Hun representerer Rotary 

International President, Ron D. Burton.

Vi ser frem til å høre henne.

Rotary s voksende mangfold!

Rotary International i Storbritannia og Irland (RIBI), en organisasjon som ble 

dannet i 1910, har innviet sin første kvinnelige president den 6. Juli 2013.

Nan McCreadie, medlem i Rotary Club of Feltham, London, England, ble innviet 

på et større arrangement på Twickenham Stoop Stadion.

McCreadie har vært visepresident for RIBI, leder av Rotary Lov-komite, hun har vært Rotary 

Internasjonale Presidents representant, og har vært Distrikts Guvernør. Hun er et Legat Society 

medlem.

-"Jeg er enormt beæret over å bli utnevnt til RIBI. Som første kvinnelige president, mener jeg bestemt 

reflekterer at Rotary beveger seg med tiden," sier hun.

-"Vi er inne i en ny fase i Rotary. Flere kvinner og flere yngre mennesker ønsker å bli medlem av 

Rotary og hjelpe sitt lokalsamfunn. Det blir veldig spennende for meg å ta over, og jeg ser frem til å 

begynne i dette embete. "

Storbritannia er den niende største øya i verden og den største øya i Europa. Med en befolkning på 

rundt 62 millioner mennesker i midten av 2010, er det tredje mest folkerike øya i verden, etter Java 

(Indonesia) og Honshū (Japan).

Det er omgitt av over 1.000 mindre øyer og holmer. Øya Irland ligger til vest.

Storbritannia refererer også til selve øya sammen med en rekke omkringliggende øyer, som utgjør et 

territorium av England, Skottland og Wales.
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