
 

ROTARY INTERNATIONAL 
Distrikt 2305 

Organisasjonsnummer 997 062 949 
  

 

Distriktsguvernør 2013 - 2014 Roy Heine Olsen   dge.2305@rotary.no 
 Munkedamsvegen 15 Mob: 913 81 309 
 2409 Elverum 

Til: Alle Rotarianere i Distrikt 2305 
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Dato:  15.06.2013 

Velkommen til Distriktskonferansen for D-2305. Scandic Hotel Hamar 

den 28. – 29. september 2013   
Rotary Distrikt 2305 inviterer alle rotarianere med ledsagere til Distriktskonferansen lørdag 28. – 

søndag 29. september. Selve konferansen starter lørdag den 28. september kl 10:00 og avsluttes 

søndag ca kl 14:30, men vi vet at mange ønsker overnatting fra fredag kveld. Derfor åpner vi for 

påmelding fra fredag den 27. september til søndag den 29. september, se det vedlagte 

påmeldingsskjemaet. 

Distriktskonferansen er åpen for alle og vi håper at presidenten i den enkelte Rotary klubb 

oppfordrer alle rotarianere og spesielt nye medlemmer til å delta. Her vil de møte rotarianere fra alle 

klubbene i distriktet vårt og knytte kontakt og vennskap på tvers av klubb grenser. Vi mener at alle 

rotarianere bør ha deltatt på minst en distriktskonferanse! For de som bor nærmest Hamar, er det 

mulig å bestille dagpakke, dvs. uten overnatting. Vi oppfordrer imidlertid til å delta på banketten 

lørdag aften. 

Hensikten med Distriktskonferansen er å styrke samholdet mellom klubber fra riksgrensen mot 

Sverige sør-øst i distriktet, til havgapet nord vest i Rotary Distrikt 2305. Klubbene er forskjellige, men 

alle arbeider ut fra de samme kjerneverdiene som preger Rotary International, - og vi har mye å lære 

av hverandre.   

Mottoet for årets Distriktskonferanse er: ”Rotary er, hva Rotary gjør!”  

Rotary International er en av verdens største serviceorganisasjoner og står bak en rekke prosjekter 

for å gjøre lokalsamfunn og verdenssamfunnet til bedre steder å leve for alle mennesker, uansett 

politisk eller religiøs tilknytning.   

Samlet omfatter Rotary International mer enn 34 000 Rotary klubber med til sammen mer enn 1,2 

millioner medlemmer. Klubbene er organisert i nær 540 distrikter og Rotary International er 

representert i mer enn 170 forskjellige land. Distrikt 2305 omfatter 54 Rotary klubber. 

På Distriktskonferansen vil du møte RI presidentens personlige utsending og du vil møte en rekke 

spennende og engasjerte foredragsholdere som vil fortelle om utfordringer, muligheter, spennende 

og viktige prosjekter og innledere som orienterer om hvilke kvalitetskrav som bør stilles til ulike 

bistandsprosjekter som klubbene engasjerer seg i .     

Som Distriktsguvernør 2013-2014 håper jeg å møte engasjerte rotarianere og venner av Rotary,  unge 

som eldre, fra alle klubbene i distriktet vårt. Vi håper at mange vil møte med ledsagere, da disse vil få 
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god innsikt i hva klubbene i Rotary distrikt 2305 er engasjert i. Rotary International  er opptatt av å 

skape mest mulig åpenhet om vår virksomhet. Vi ser det som en selvfølge at våre nærmeste har 

størst mulig kjennskap til hva Rotary er og hva Rotary gjør. 

Det er lagt opp til et meget interessant program på Domkirkeodden på søndagen for de 

konferansedeltakerne som ikke skal delta på distriktets årsmøte.  

Detaljert program for Distriktskonferansen sendes ut så snart dette er endelig klarert med alle 

innlederne. 

Vi ber om at presidenter og sekretærer oppfordrer til størst mulig deltakelse i årets høydepunkt i 

Rotary Distrikt 2305. Vi ber om at dere leser vedlagte oversikt over ulike deltakerpakker  og koder og 

at dere er nøye med å fylle ut påmeldingsskjemaet korrekt. Husk å lagre det utfylte skjemaet før det 

returneres som vedlegg  til den e-postadressen som står på skjemaet. (korrekt e-postadresse får du 

ved å holde nede Ctrl-knappen og klikke på deltaker.dk2013@realinnovasjon.com)    

Av hensyn til arrangørklubben og hotellet er det viktig at påmeldingsfristen overholdes og at 

deltakeravgiften betales innen fristen som er den 23. august 2013. Deltakeravgiften betales til: 

1822 49 21264_innen 23. august 2013 

Vel møtt på Distriktskonferansen 2013! 

 

 

Vennlig hilsen 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør  

D-2305 2013 – 2014 
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