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Rotaryvenner! 

Et nytt Rotary-år har startet og på de fleste poster i distriktet er det et nytt 
mannskap som er klare til å videreføre arbeidet. Kontinuitet er et av flere 

kjennetegn i Rotary. En stor takk til past guvernør Sigurd og hans organisasjon for 
det gode arbeid som er gjort i året som gikk.  

Jeg er sikker på at dette blir et spennende år. Vi har fått en flott RI president i 

Ian Riseley. Han leder en organisasjon av mennesker som gjennom Rotary 
ønsker å gjøre en forskjell i nærmiljø, samfunn og verden. Og hans motto er 
derfor ROTARY: MAKING A DIFFERENCE. 

Distriktskonferansen.  

I min klubb, Tønsberg, er forberedelsene til Distriktskonferansen 1. til 3. 
september i full gang. Vi regner at det blir vel 200 deltakere. Invitasjonen finner 

dere på hjemmesiden. Jeg kan love et spennende program og flotte 
kulturinnslag. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Begrensningen vil eventuelt 
være hotellovernatting. 

Under konferansen finner også Distriktets årsmøte sted. Der har alle klubber 
stemmerett, og det er viktig at alle klubbene er representert. Hvis ikke 
presidenten kan møte, kan han/hun gi fullmakt til en annen fra klubben til å 

stemme. 

Det har gått ut mail til klubbene om deltagelse i «House of Friendship». Her kan 
klubbene presentere sine prosjekter og søke samarbeidspartnere. Informasjon 

om dette finnes også på Distriktets og Tønsberg Rotaryklubbs hjemmesider. 

Guvernør for 2020-2021. 
Arbeidet med å nominere distriktsguvernør for 2020-2021 bør klubbene starte 

nå. Innen 15. september må vi ha forslagene i hende. Den klubben som 
nominerer en kandidat, må også være klar til å ta jobben med å støtte 
guvernøren i sitt arbeid, særlig med å planlegge og gjennomføre 

distriktskonferansen. Kandidaten selv må ha vært president, og ha tid og lyst til 
å gjennomføre løpet som strekker seg over 6-7 år med selve guvernørtiden 

midtveis i perioden. Tenk på en person som kan være aktuell og send inn 
forslag. 
 

Med vennlig hilsen 
Erik Gran 
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