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DISTRIKT 2305
PETS – President Elect Training Seminar
Dombås Hotell 12-13 mars 2016

Til Innkommende presidenter Distrikt 2305 og for rotaryåret 2016 -2017
Gratulerer med utnevnelsen - til et minnerikt år med tillit og spennende utfordringer!
Som innkommende guvernør for dette året er det med spenning og glede jeg nå inviterer til
samarbeid, der vi sammen skal ha ledelsen kommende rotaryår – Dere som presidenter og jeg
som guvernør i distrikt 2305. Som RI presidenten sin representant har jeg fått signaler og
oppfordringer som jeg vil bringe videre til Dere, og jeg håper vi sammen skal kunne svare på de
utfordringene, men også mulighetene som ligger fremfor oss. Derfor er det mitt håp å se dere
alle på Dombås 12-13 mars.
Dere er alle kjent med at behovet for grunnleggende innføring og obligatorisk opplæring dekkes
gjennom PETS. Gjennomført PETS er avgjørende for å kunne tiltre som President.
I april vil vi tilby ytterligere informasjon og opplæring av de fleste komitelederne i klubbene. Det
het tidligere PrePets og KK seminar. Nå har vi gitt det navnet «Styreseminar» - fordi vi vurderer
det slik at kasserer, sekretær, komiteledere, m.m. er presidenten sine samarbeidspartnere og
styre – valgt for å skape et godt arbeidsår og fremdrift i klubben. Styreseminarene er et tilbud til
klubbene og arrangeres som dagsseminar 9. april i Gjøvik og 16. april i Ålesund. Invitasjon
kommer senere. Jeg håper og oppfordrer til
at alle klubbene og flest mulig fra de funksjoner i styret/komiteledere vi inviterer, møter opp. Jeg
oppfordrer også de innkommende presidentene til å møte – vi ønsker å gi mulighet for lære mer
om å bygge teamet.
Men nå først av alt - velkommen til PETS og Dombås Hotell, og en helg også med muligheter
for å stifte bekjentskap med rotarianere fra hele vårt distrikt og bygge nettverk for framtidig
samarbeid!
Program og detaljerte opplysninger følger vedlagt.
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