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TEMAT FÖR JUNI: MÅNADEN FÖR KAMRATSSKAP

Rotary dollar = 0,91 €

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

• 20.-26.06. International Convention, 
Nätmöte / Evanston

• 25.06. Distriktsamrådet, 
Nätmöte / Helsingfors

Merinforamtion från D1420 web-sidor
(D1420-homepage)

SOMMAR OCH FLUGOR
Rotaryverksamhet närmar sig sommartiden, och det
börjar vara dags att tänka på framtiden. Klubbarnas
verksamhetsplan har förhoppningsvis hittats sin väg
till AG. Nu måste Ni tänka, vilket är den smidigaste
sätt att anordna kedjornas överlåtelse till nästa
klubbpresident. Fastän i ett sommarfest, när ute på
sommarn har vi det lättare och säkrare att träffa. 
Med samarbete kommer det alldeles säkert att
lyckas.

Kom ihåg hålla kontakt med klubbröder/-systrar! Jag
har också samlat ärende i brevets Infoblad-del, som
måste noteras eller kommas ihåg. 

Rotary är en betjänings organisation! En viktig del av 
organisation är, att också ta hand om våra egna
medlemmar.

Enligt distriktrådets beslut skaffade vi matkassar, 
som hade levererats till de som har varit i behovet.

Rotary International Convention anordnas i stället
Hawai på nätet, såsom på sidans rubrikksfält syns. 
Registera Dig i adressen:

RI-Convention/sign-up

Rotary is Fun!!!

https://d1420.rotary.fi/
https://www.riconvention.org/en/sign-2020-rotary-virtual-convention
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DISTRIKT 1420 UNGDOMUTBYTES INFO

Ungdomsutbyte på året 2020-2021 är inhiberats. De studenter, som blev vald, har möjlig-
heten att använda beviljad plats på nästa år. Vi får information om dessa senast på slutet
av augusti 2020. Efter det kommer vi att bedöma, hur många studenter har vi möjligheten
att bjuda utbytesplats för året 2021-2022.

Under hösten 2020 har vi fyra studenter, av vilka kommer tre från Australien och en från
Nya Zealand. Vi gör allt vi kan att dessa studenter får ett angenämt och innehållsrikt år, 
trots avvikande förhållandena.
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.

På hösten anordnar distriktets skolningskommitté den andra ”Kompletterande Rotary-
skolning” i tre delar. Preliminära skolningsdagar är 17.10, 07.11 och 21.11. Skolningen
passar till alla rotarianer, såväl till nya liksom till erfarna rotarianer och den är gratis. Vi 
börjar ta in anmälningar i augusti, kolla noga på våra web-sidor. 
” Jag har varit i årtal medlem i Rotary och medverkar nu som sekreterare. Skolning var klart samt ett rikligt infopaket, 
vilket gick framåt som ett tåg. Lämpligt med interaktion. Givande helhet, med faktakännande instruktörer och mysigt
atmosfär. Nyttig kurs. Rekommenderar.”

HANDLEDNING AV DEN NYA ROTARIANEN

Utbildningskommitté har jobbat med en ny helhet, som gäller handledningen av nya
rotarianer. Materialet delas direkt till klubbar, via Assisterande Guvernörer. Materialet
innehåller ett kvällsträff som skolningsevent för nya rotarianer och anordnas i november. 

THE ROTARY RESPONDS- MEDELINSAMLING PÅ NÄTET

The #RotaryResponds Telethon insamlade över $525.000, med vilket kan TRF finansiera
över 20 COVID-19 relaterade projekt runt om världet. Merinformation genom länken.

DISASTER RESPONSE- STÖD

Rotarystiftelsen har beviljat över 4,7 M$ olika slags projektfinansiering, sk. “Disaster
response”-stöd, vilka är inriktade mot olika åtgärder mot COVID-19 pandemi.
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https://my.rotary.org/en/user/register
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/13161
https://www.rotary.org/en/rotary%E2%80%99s-virtual-telethon-raises-more-520000-covid-19-response
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4 TIPS FÖR MÖTET

Kolla medlemskap-webinar, vart hittar du alla tal från sista konvent och International 
Assembly, från den nya Club Programming collection –deluppgift med Vimeo.               
Fylla på en presentation från följande länk Medlemsläget och hålla den i nästa mötet.              
Bekanta Dig med alla de möjligheter som framförs i Learning Center.                        
Länkar som Leading Change och Building Rotary’s Public Image, hittar du mera online-
kurser, så kan du studera hemma också.
Uppmuntra klubbmedlemmar dela ut sina ideer eller bli bekanta med andras förfarande på
Rotary Learning Center vid länken Meeting Online learning topic.

FINLANDS ROTARYSERVICE: ZOOM BUSINESS

Styrelsen av Finlands Rotaryservice (FRS) beslöt i sitt möte på den 27.05.2020 att avsluta
samarbeta med Adobe Connect (AC) –nätmötes tjänsten på 31.05.2020. Orsaken var att
AC är föråldrad samt avtalet borde ha förnyats senast på den förenämnda dagen.

Samtidigt fattade styrelsen ett beslut att omgående ta den nya, valda tjänsten i bruk,
Zoom Business för Rotary Finland. Framför allt är det för kommitté och styrelse använd-
ning inom FRS samt för alla styrelse och kommitté i Finlands sex Rotarydistrikt. Tjänsten
möjliggör till o med tio (10) samtida möte (AC möjliggjorde tre). Mer information, 
instruktioner och handledning i användningen av FRS Zoom Business –tjänst kommer att
skickas till distrikt i juni 2020.

Zoom är den mest använda tjänsten för nätmöte mellan rotarianer. Rotary International, 
The Rotary Foundation, samt flertal Finländska Universitet och även regeringen i Finland.

Om ni behöver hjälp med att ordna ett nätmöte med Zoom (eller med någon annan vald
tjänst) under denna övergångstid (juni 2020), ni kan kontakta FRS IT-kommittés
ordförande (kontaktinforamtion här nedan).

FRS IT-kommitté, liksom många andra experter, rekommenderar, att i Rotary-verksamhet
används tjänster som är FRS’s, distriktets och klubbarnas egna.

Finlands Rotaryservice / IT-kommitté, ordfr. IPDG Jaakko Panula / 040 5431290

Kolla offerten att skaffa Zoom för era egna klubbar, med ett specialpris från my.rotary.org
på följande web-adress:

Rotary&Zoom, offert till klubbar
(Zoom Pro till Rotaryklubben, årsavgift ca 150€ / klubb)
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http://msgfocus.rotary.org/c/18YAxSfA3ZGHY5s8biPI9N7EX3y
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAy02iIORcVwvGksnMGbTXhYL
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAy7P1nE1HSXzetBVRcAGfCTY
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAzL2nWneclDjooC4NZMO60TH
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAzSP6BcoHj4mWxLCSwbAolOU
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAA0BPg1zcgvquGVaX2AmGGK7
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
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ROTARYKLUBBENS STADGEMODELLER- INFOBLAD
Finlands Rotaryservice (SRP-FRS) förnyar mallar för Rotaryklubbarnas stadgar.

Godkända mallar för Rotaryklubbarnas stadgar av Patent- och registerstyrelsens (PRS) är
från året 2013. Efter det, har Rotary’s Lagstiftande rådet haft två möte (COL-2016 och COL-2019), 
vilka har förändrats stadgar. Omgivningen av Rotary’s verksamhet har förändrats t.ex. 
med satellitklubbar och nätmöte. Av den anledningen updateras mallar för Rotary-
klubbarnas stadgar av SRP-FRS och låter dessa stadgar godkännas på nytt av PRS. 

Godkännande för stadgemodeller är viktigt, när klubbarna förändrar sina stadgar och
följeer stadgemodellen, är bearbetstiden i PRH både snabbare och billigare. 

Det nya förslag för mallar för Rotaryklubbarnas stadgar är för tillfället på en komment
runda hos COL-representanter. I juni kommer stadgemodellen att skickas till PRS att
godkännas. Efter godkännande kommer klubbarna informeras omgående och stadgar
utges på rotary.fi-websidor.

Om klubben tänker förnya sina stadgar, SRP-FRS rekommenderar er att vänta de nya
stadgar, innan ni skickar egna motsvarande till PRS. 

OBSERVATÖRER FÖR BLÅGRÖN ALGER
För distriktets rotarianer anordnades nätskolning av SYKE. I utbildningen togs fokus på
den, hur grundas ett eget observationsplats samt hur läget raporteras veckovis. Vår
distrikt har över 80 observatörer. Republikens President raporterar från sitt sommarställe i 
Gullranda inom distriktets 1420 namn. Vi skall komma ihåg att sommargästen där är
medlem i Helsinki-Helsingfors Rotaryklubb, honorärmedlem. Projekledare PDG Ilkka 
Torstila samt Kansliet av Republikens President har formulerat ett infoblad om ärendet, så
att informering om saken har tagits hand om.

Alguppföljningen

Järviwiki-sidor

Havaintolähetti-sidor
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https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Levatilannekatsaukset
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Havaintol%C3%A4hetti


ROTARYDISTRIKT 1420 
GUVERNÖRENS MÅNADSBREV

D1420 2019-2020, DG Tommy Wegge, Southern Finland and Estonia

ROTARYDISTRIKT 1420, INFOBLAD

KOLLA KLUBBENS MEDLEMSINFORMATION
RI har skickat ett påminnelse till alla klubbar inom distriktet om updatering av
medlemsdata, när Rotary International har börjat förbereda sändningen av 
SAR-faktura i juli 2020. Kolla information senast 30.06.2020!
MERI-NAANTALI RK BJUDER IN ROTARIANER TILL ROTARY SM-GOLF 2020
Aurinko Golf-plan (Vengantie 58, Nådendal) onsdag 19.08, start på kl 12.00.
Registreringen senast på 12.08.2020: Rotarygolf/Nådendal
Merinformation: Pekka Haavisto, e-post för registrering +358 400 520 677 

Registreringsavgift: 69 €, inkl range-bollar, giveaway-produkter, speciella
tävlingar, maten efter spel, golfkärror, möjligheten till dusch samt duket.
MEDLEMSINFORMATION
Två distrikt i båda Zone (17&18) har lyckats öka med sina medlemsantal, och
i ett har antalet medlemmar varit stabilt (Distrikt 2231, Polen). 
Bifogar information om distriktet i frågan:
Zone 17: 
D2223, Ryssland, +67 medlemmar; 
D2320, Sverige, +21 medlemmar

Zone totalt: - 484 medlemmar
Zone 18: 
D1462, Lettland, +54 medlemmar; 
D1360, Island, +14 medlemmar
Zone totalt : - 465 medlemmar.

ATT ÖKA ANTALET MEDLEMMAR VERKAR VARA MÖJLIGT!!
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https://ilmoittaudu.aurinkogolf.fi/rotarygolf
mailto:pekka.haavisto@bdo.fi

