
PETS og Distriktssamling 
 
Drøbak RK arrangerte PETS og Distriktssamling fredag 23 og lørdag 24 mars 2012 for D2260. 
Et distrikt med 52 klubber i Østfold og Akershus. 
Fasilitetene ved den topp moderne Frogn Vidergående Skole var stilt til disposisjon for 
klubben, noe som sikret et vellykket arrangement. 
 
DG Steinar Wøllo, Kløfta RK åpnet møtet. 
 
DGE  Jan Eddie Tinlund fra Drøbak RK fortalte om utfordringer og forventninger til kommende 
Rotary år og viste film av RI-president Sakuji Tanakas tale.  
Møtene ble ledet av  IPDG Lena Mjerskaug  fra Enebakk RK.  
I disse to strålende vårdagene  hvor værgudene viste seg fra sin aller beste side var fremmøtet 
stort. 
Under PETS deltok over seksti påtroppende presidenter, sekretærer og – kasserere.  Det ble 
fokusert spesielt på bruken av databasen Medlemsnett. 
Under Distriktssamlingen deltok  ca. 130 delegater. Nytt av året var at nåværende sekretærer 
var invitert for å bistå de påtroppende i sitt planleggingsarbeid. Det ble orientert om 
tilgjengelige ressurser for klubbene og planlagte aktiviteter i kommende Rotaryår. Foredrag om 
klubb og medlemsutvikling, opplæring og kommunikasjon, The Rotary Foundation, 
samfunnsprosjekter, distriktsprogrammer som ungdomsutveksling, GSE og Ryla. Forsamlingen 
ble gitt status og videreutvikling av Polio Plus. Kampen for å utslette Polio er nesten vunnet, 
men litt gjenstår og programmet fortsetter,  kanskje med en annen vinkling. 
 
Distriktets budsjett for 2012-2013 ble vedtatt. 
 
For å ta bedre vare på våre nye medlemmer,  ble de invitert. Femten deltok og ble gitt egen 
introduksjon til Rotary av DG Steinar Wøllo og Jutta Bachmann fra Nesodden RK.  
AGene samlet PE for sine områder og planla sammen med dem aktivitetene for kommende år. 
 
Representanter fra Inner Wheel og Rotaract bidro med informasjon om sine klubber og 
organisasjoner. 
 
Konferansen hadde besøk av to utvekslingsstudenter fra Nesodden videregående skole. Marlee 
Laws fra USA og Gerhard Beukes fra Australia  fortalte om seg selv og om oppholdet i Norge.  
 
DGE Jan Eddie Tinlund oppsummerte konferansen før formell avslutning ved DG Steinar Wøllo. 
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