ROTARY DISTRICT 2260

Velkommen til
distriktskonferansen 2017
Rotary: Making a Difference
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
30. september – 1. oktober 2017
Kjære rotarymedlem,
Vi ser frem til å kunne ønske deg velkommen på Distriktskonferanse 2017 i Lillestrøm!
Distriktskonferansen er et høydepunkt i Rotary-året og vi håper at mange av dere benytter
denne anledningen til å treffe gamle venner, etablere nye bekjentskaper, og få faglig påfyll og
inspirasjon til videre engasjement i Rotary. Se vedlagte program med presentasjon av
bidragsytere og praktiske opplysninger. Vi skal også møte en dyktig og hyggelig RI-representant,
Valarie Wafer, D7010, Canada. Informasjon om henne og flere bidragsytere kommer senere.
Priser og betaling
Konferansen er åpen for alle rotarianere i Distrikt 2260, med ledsagere, og vi håper at med de
lave prisene og det flotte hotellet og programmet, blir vi en stor «vennegjeng»!
Prisene for konferansen er nemlig subsidiert av den «solidaritetskontingenten» D2260 vedtok
på Distriktssamlingen 18.03.2017 (50 kr per medlem). Denne er øremerket distriktskonferansen og vi håper at den vil bidra til at flere medlemmer, ikke minst av yngre garde, kan ta
seg råd til å delta. Prisene finner dere i Programmet og på vedlagte Betalingsskjema.
Frist for påmelding er 30. august.
Arrangementet
Det er satt opp et variert program, med foredragsholdere som med sitt engasjement vil hjelpe
oss på veien mot enda høyere mål og «Rotary: Making a Difference».
I tillegg skal vi kose oss med flott underholdning, god mat og drikke, samt musikk og dans på
kvelden. Det viktigste av alt er at vi trives - sammen - vi skal ha det gøy!
Kanskje skal vi til og med bryte noen barrierer?
En av de er at vi alle bidrar! Jeg vil dermed be om følgende to ting:
1. Alle klubber tar med en vimpel – vi skal vise det store mangfoldet på fotobilde!
Vimplene kan stå på deres bord utenom fotograferingen.
2. Alle klubber lager og tar med seg et A3-ark, der dere med bilder og noen få ord
presenterer 1-2 prosjekter. Arkene leveres ved registrering og skal henges opp på
veggene av arrangementskomiteen, slik at alle kan se på dem i pausene.
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Ledsagere
Ledsagere er velkomne til å være med på konferansen. Det legges ikke opp til eget
ledsagerprogram, men vi håper at de vil være med og la seg inspirere av alt det man kan være
med på i rotarysammenheng. Dette kan være bl.a. Rotary Friendship Exchange – altså at en
gruppe rotarianere fra D2260 reiser på tur til rotarianere i andre land.
House of Friendship
I god rotarytradisjon skal vi også ha utstilling av både prosjekter og annen informasjon i House
of Friendship. Det vil være nok tid i pausene til å besøke standene, så vi håper at mange klubber
melder interesse og vil fortelle andre om sine gode prosjekter.
Interesserte klubber bes melde interesse på mail til distriktssekretæren:
Gunnar Fredrik Aasgaard, gaa@lorenskog.kommune.no.
Én person fra klubben får dekket dagpakke for den dagen han/hun betjener standen.
Nye tilbud og distriktets mannskap
Benytt muligheten til å få høre om de nye aktivitetene, som distriktet nå legger opp til. Både
norske og utenlandske foredragsholdere vil fortelle oss om egne erfaringer og gi oss tips på
veien. Kom og bli inspirert!
Distriktet vil også bemanne egen stand, der du kan møte distriktets kontaktpersoner til fastsatte
tidspunkter og få spørre om distriktets aktiviteter og bistand.
Dette gjelder følgende temaer:
• Club Visioning og strategiarbeid
• Rotary Foundation: District Grants, Global Grants
• Økonomisk støtte (District Grants, Tiltaksfondet og NORFOs Ungdoms- og tiltaksfond)
• Rotary Friendship Exchange (utveklingsprogram for medlemmer – under etablering)
• Rotary Business Network (yrkesnettverk – under etablering)
• Kommunikasjonsbistand til klubbene og support mhp. internett, Facebook og Medlemsnett
• Ungdomsaktiviteter: Youth Exchange, camps, RYLA og Georgia Stipend
• Informasjon om Rotary Fellowships, Convention in Toronto og andre temaer
Synliggjøring av Rotary, magnet-pin
Eggen Press Trading, fra Fredrikstad, vil ha en salgsbod på konferansen. Den beste synliggjøringen av Rotary vil være om alle medlemmene hadde på seg rotarypin når de er ute, hver
dag. Det forutsetter at man er stolt av Rotary og vil vise det til omverdenen, og at det er lett å
bytte pin. Det siste har vi en løsning på: Alle skaffer seg en (eller flere) magnet-pin. De koster
kun 90 kr og de er virkelig praktiske.
Til slutt vil jeg minne om at deltagelse for klubbpresidentene er obligatorisk. Informasjon
knyttet til generalforsamlingen på lørdag, sendes separat.
Vi gleder oss til den store begivenheten og vi gjør det vi kan for at alle skal gå hjem fulle av
entusiasme og pågangsmot! For vi skal GJØRE EN FORSKJELL!
Med vennlig hilsen
DG Yvona Holbein, Strømmen Rotary

