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Presidenten ønsket velkommen. 15 medlemmer til stede, ingen gjester.

Hendelser i historien på denne dag
Anne Cath Vestly ble født i 1920. Brannen pa  Colosseum kino i 1963.  Irakisk offensiv med 100 000 
soldater i Iran-Irak krigen 1984.

Tigris
Erik: Tigris har ikke vært med pa  lenge sa  den er sulteforet
Jan: Glad for a  se at klubben er i god forfatning, flott med nye, yngre medlemmer som ser og gjør ting 
pa  nye ma ter
Kari HK: Edrund blir utnevnt til æresborger av Panevezys distrikt 16. februar 2017

Månedsbrev fra guvernøren
- Ma nedens tema er Peace and Conflict Prevention/Resolution
- Summer camps for ungdom – det ligger oversikt pa  rotary.no. 
- Rotary Quiz – det er laget en kampanje med el-sykkel som premie.  Messevegg, 
informasjonsbrosjyre, quiz-skjema lages sentralt, kan fa es fra Distriktet
- Etablering av norsk fredsfond (se ogsa  nedenfor)

Andre Rotarysaker
- Bli kjent med Rotary, 16. februar 2017 er avlyst pga lave deltagelse
- Erik og Christian deltok pa  møte for medlemsverving i uke 6. Nyttig møte.

Informasjon om Rotarylekene v/Sissel Berit
Forberedelsene er i gang. Kontaktperson i Brevik er Ursula Nilsen. Listen med oppgaver og ansvarlige
ble gjennomga tt. Det har kommet noen pa meldinger fra Porsgrunn. Det er avtalt omtale før og etter 
lekene med Per Fla the (Solkysten). Diskusjon om Facebook skal brukes til omtale før/etter (NB! 
godkjente bilder)
Forslag om et vinterarrangement, dette kan evt foresla s for klubber i Skien; Langesund RK kan være 
ra dgivere.

Highlights fra Rotary v/Ingrid
- Fredsseminar i Uppsala lørdag 6. mai 2017 med gode foredragholdere og interessant program. 
Appent for rotarianere med ledsagere. Oppfordrer til deltagelse
- Norsk fredsfond er etablert. Har foreløpig fa tt inn $25 000, og i tillegg $17 000 i DDF-midler. Ma let 
er totalt $250 000 slik at bare avkastningen brukes. Det er mulighet for enkeltpersoner til a  gi.
- Convention i Atlanta. Foreløpig er det pa meldet 17 – 18 personer fra Distriktet. Fortsatt mulig a  
melde seg pa . Bill Gates skal være foredragsholder.
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