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• 21.04. PETS, Nätmöte / Helsingfors

• 17.06. Överlåtelse av guvernörens
kedjor, Hotel Katajanokka / Helsingfors

Merinforamtion från D1420 web-sidor
(D1420-homepage)

COVID-19 ELLER CORONA-VIRUS
Distriktets verksamhet har varit i stop-läget för 
virusens skull. Jag vill få medlemmar i klubbarna
tänka gemensamt, vad som kan göras? T.ex nu är
det lämpligt tid att ta ett samtal till en broder eller
syster i klubben, av vilken hade ni inte hört för länge. 
Ta en koll på, att hen mår bra, har sällskap, samt har
möjligheten att få stöd och hjälp om hen så önskar.
Rotary är en betjäningsorganisation! Vi är en del av 
organisation, var en av de uppgifter är, att ta hand
om sina egna medlemmar.
Jag tror, att du har nu gott om tid – för statens
förordnandets skull – samt möjligheten att bläddra
även web-sidor av vårt eget organisation och regist-
rera Dig på my.Rotary.                                        
Web-sidornas adress är: Registrerings-länk
När registreringen tar bara ett kort tid, efter det har
du ännu tid, före karantänbeordning låter oss röra
mer fritt. Nu kan du lära Dig känna Rotary’s Learning 
Center-sidor, varifrån hittar du väldigt mycket saker
att göra. Web-sidornas adress är: 
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog

Ovanstående bilden ser du framsidan för Learning 
Center, så du vet Dig vara i rätt ställe.

https://d1420.rotary.fi/
https://my.rotary.org/en
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog
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Skolning med motsvarande information som PETS 
anordnades för tillträdande presidenter och sekreterare
i Estland på 07.03. 

PETS samt distriktsamrådet i Finland förflyttades till
senare tidpunkt (04.04.) när en del av mötesplatsen fick
eldsvåda. 
Att anordna PETS och distriktsamråd som planerad,
begränsas av pandemi och de restriktioner i samman-
trädande som staten ställt. PETS förverkligas i nuläge
som tudelad. 

Tisdagen, den 21.04. klo 18–19 anordnas ett webinar
för tillträdande presidenter och sekreterare, vilket inne-
har täta PETS föreläsningar. I andra fas har vi själv-
studie, i videoform från Rotary’s Learning Center. En 
ytterligare uppgift blir ett verksamhetsplan, vilket till-
trädande presidenter samarbetar med klubbstyrelse, 
och skickar sedan till DGE Karjalainen.
Före egentliga samrådet, anordnas ett webinar, var
framförs saker som kommer att beslutas. Att delta i 
webinar, är inte obligatorisk, men vi rekommederar det
starkt. Webinar och e-postmöte kan anordnas i maj. 
I Estland har förslaget presenterats i PrePETS i Tallinn, 
den 07.03.

När distriktsamrådet förverkligas enligt RI’s krav, 
beslutsfattande kan göras som i ett e-postmöte. Enligt
RI’s stadgar måste samrådet hållas senast 30.06. 
Förutom, enligt föreningslag behöver Rotarypiiri 1420 -
Rotarydistrikt 1420 ry ha ett vårmöte, vilket som enligt
distriktets stadgar måste ordnas senast på den 30.04.   
I nuläget kan det ej hållas före augusti, men om det i 
vårens e-postmöte bekräftas, är det tillräckligt att
augusti-möte fastställer beslut.

Rotary is Fun!

FYRFRÅGEPROVET

Undersök dina egna tankar, 
ord och aktion med att fråga:

1. Är det SANT?
2. Är det RÄTTVIST mot alla 
som berörs?
3. Skapar det SAMFÖR-
STÅND och bättre KAM-
RATSKAP?
4. Är det TILL FÖRDEL 
FÖR ALLA berörda

ROTARYDISTRIKT 1420 PETS OCH 
DISTRIKTSAMRÅDET, VÅREN 2020

https://d1420.rotary.fi/
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ROTARYDISTRIKT 1420, INFOBLAD
DISTRIKTGUVERNÖR 2022 -2023
Enligt beslut av höstmöte, har nomineringskommitté utfört intervjuer och gjord ett val som
Distrikt Guvernör för Rotary-året 2022-2023. Kommitté’s val var enhällig, och Past
Assistant Governor, Past President Urmas Kaarlep från Tallinn Rotaryklubb blev valt och
han är i detta skede redan verifierad som Distrikt Guvernör för året 2022-2023.

DISTRIKT 1420 COL-REPRESENTANT OCH SUPPLEANT 2020 -2023
Enligt beslut av höstmöte, har nomineringskommitté gjort ett val, som var enhällig och
som COL-representant nomineras PDG Ilkka Torstila, Ekenäs Rotaryklubb och som
suppleant blev valt PDG Mikael Kietz, Ekenäs Rotaryklubb. Även dessa val är verifierade.
DISTRIKT 1420 UNGDOMUTBYTES INFO
Från följande länk hittas den nyaste informationsblad om läget med korona.                  
RYE-infoblad om korona-epidemi

DISTRIKT 1420 SKOLNINGSKOMMITTÉ INFO
Ännu en gång vill jag påminna er om registrering i följande länk my.Rotary-registrering
samt utmanar jag er bekanta med LearningCenter-sidor. Nu, när vi alla har tid och möjlig-
heten, gör det. Där hittar du mycket användbar information om Rotary.

DISTRIKT 1420 FOUNDATIONKOMMITTÉ INFO
De klubbar, som beviljades DDF-stöd för det innevarande Rotary-år, kontakta Foundation-
kommittés vice ordf. Erkki Ilus. Han behöver information, i vilket läge ert projekt ligger i.     
Erkki’s e-postadress: erkki.ilus@gmail.com

“SAVE THE BALTIC SEA-PROJEKT” INFO
Skolningen för nästa sommarens observation av blåalger förverkligades på nätet både 18. 
och 25.03.2020. Finlands Miljöcentrals (SYKE) instruktörer lyckades med skolningen över
nätet för alla intresserade medlemmar i D1410 och D1420. Vi hade tillsammans över 30 
rotarianer (från båda distrikt). Av dessa anmälde de flesta att rapportera tillstånd om
blåalger, antingen från sitt eget strandtomt eller motsvarande plats från maj till september. 
Nuläget är lovande, verkar vara så att hela kustremsan på Västra Nyland – kanske även
Östra Nyland – fås övertäckt. Huvudstadsregionen –Helsingfors, Esbo– önskas har mera
observatörer. Behovet ligger för cirka 30 rotarianer. Kompletterande skolning utförs på
onsdagen, den 13. i maj, på webben, såsom tididare. Bekanta web-sidan:  http://meriwiki.fi
Engagera dina klubbmedlemmar att skapa täckande nätverk på ditt hem område!

Registrera till skolningen: hannele.kauranne@gmail.com +358 400 618 439                                                         
ilkka.torstila@gmail.com +358 400 605 068

April 2020

https://rotary.fi/blog/ajankohtaiset/tiedote-vaihto-oppilaille-ja-heidan-vanhemmilleen-coronavirusepidemian-johdosta/
https://my.rotary.org/en/user/register
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/13161
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