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• PETS 27.4. och 8.5. (ZOOM)

• 8.5. distriktsammankomsten 

(ZOOM) 

• 15.5. virtuell distriktkonferens 

(tillsammans med fyra andra 

distrikt i Finland)

Mer information på D1420 webbsidor 

(D1420-hemsidor)

Distriktssammankomsten 8.5.2021 på ZOOM

Restriktionerna mot möten betyder att 

distriktssammankomsten (vårmötet) för 

Rotarydistrikt 1420 rf hålls virtuellt på ZOOM 

lördagen 8.5 kl. 16.00. Mötet beslutar bland 

annat om verksamhetsplanen, budgeten och 

medlemsavgiften för nästa år. Klubbarna kommer 

att få separat inbjudan med inloggningslänk till 

mötet.

2021 Virtual Rotary 

International Convention

ROTARY ÖPPNAR MÖJLIGHETER

Anmälningar till 2021 års virtuella konferens 

tas nu emot. Detta evenemang ersätter 

Rotary Internationals konferens i Taipei, som 

på grund av pandemin har ställts in.

Evenemanget ordnas 12–16.6.2021. En lägre 

deltagaravgift på 49 USD (c. 42 €) gäller till 

7.5.2021. Därefter är avgiften 65 USD.

Före konferensen äger en förkonferens 

(preconvention) rum 10–11.6. för 

funktionärer inom de internationella 

kommittéerna (ICC), Rotaract och Rotarys 

ungdomsutbyte. För dem betalar var och en 

20 USD (c. 17 €) utöver den egentliga 

deltagaravgiften.

Avgifterna täcker inträde till den virtuella 

utställningen (House of Friendship).

Du kan i Facebook hålla kontakt med 

rotarianer som deltar i den virtuella 

konferensen. Där hittar du nyheter om 

evenemanget och information om 

programmets höjdpunkter!

https://www.facebook.com/events/315599

316507109

Anmäler dig gör du här:

https://convention.rotary.org/en/taipei

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://www.facebook.com/events/315599316507109
https:///
https://convention.rotary.org/en/taipei
https://convention.rotary.org/en/taipei
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Distriktens gemensamma virtuella konferens 

15.5.2020 klo 9–11
I stället för egna distriktskonferenser ordnar fyra Rotarydistrikt i 

Finland och Estland (1385, 1390, 1420 och 1430) en gemensam 

virtuell konferens lördagen den 15 maj kl. 9.00–11.00. Den 

virtuella konferensen äger rum på nätrotarianernas plattform 

https://us02web.zoom.us/my/verkkorotary (Lösenord: 1111). 

Bifogat finns evenemangets program, med tyngdpunkten i 

miljöfrågor. Som talare eller intervjuobjekt får vi höra bland 

andra RI:s president Holger Knaack, RI:s styrelsemedlem Virpi 

Honkala, Meteorologiska världsorganisationens 

generalsekreterare, professor Petteri Taalas och Milla Bruneau, 

som leder projektet för Lahtis som europeisk miljöhuvudstad.

Alla med, ingen förhandsanmälan! De 300 första ryms med på 

evenemanget. Varmt välkomna!

https://us02web.zoom.us/my/verkkorotary
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Bästa rotarian, gå med i Rotarystiftelsens verksamhet!

Bara genom samverkan – din klubb och vårt distrikt – kan vi förbättra livskvaliteten 
såväl i ditt eget närsamhälle som globalt.

(Rotary Internationals vision: ”Tillsammans ser vi en värld där människor förenas och 
agerar för att skapa bestående förändring – över hela världen, i våra samhällen och i 
oss själva.” I visionen förverkligas Rotarys motto ”Osjälviskt tjänande”.)

Rotary Internationals Rotarystiftelses (TRF) vision: Rotarystiftelsen omvandlar det du 
donerar till stiftelsen till serviceprojekt som skapar bestående förändring, lokalt och 
globalt. 

Rotarystiftelsens uppgift är att ge rotarianerna möjlighet att främja globalt 
samförstånd, god vilja och fred. Detta gör stiftelsen genom att främja hälsa, stödja 
utbildning och lindra fattigdom.

Uppgiften för Rotarystiftelsekommittén i vårt distrikt 1420 är att koordinera och 
främja Rotarystiftelsens medelanskaffning lokalt och att inom distriktet stimulera till 
att delta i programmen. Stiftelsekommitténs uppdrag är framför allt att stödja och 
inspirera klubbarna att starta projekt antingen ensamma eller tillsammans med andra 
klubbar. Vår uppgift är att utbilda klubbarna och ge dem råd så att de blir 
framgångsrika i både små lokala och mer omfattande projekt.

Hur vi verkar? I samband med att vi önskar klubbarna välkomna med i verksamheten 
synliggör vi ansvarspersonerna i underkommittéerna till distriktets stiftelsekommitté 
och deras uppdrag. Vi vill erbjuda ordförandena och medlemmarna i klubbarnas 
stiftelsekommittéer samt andra intresserade en möjlighet att delta i kommitténs 
verksamhet, genom att ordna webbinarier om ämnen som intresserar klubbarna. Vi 
kommer att erbjuda ”hands-on” stöd för klubbarnas bidragsprojekt. Vi ser att 
klubbarnas intresse för att starta projekt främjas av mångsidig utbildning och ”hands-
on”-stöd, framför allt för GG (Globala bidrag)-projekt men också för 
distriktsbidragsprojekt. Vår förhoppning är att vi ska få klubbarnas distriktsbidrags- och 
GG-projekt / -planer / -idéer i god tid, distriktets stiftelsekommitté till kännedom, för 
att säkra rationellt stöd och projektfinansiering (planer 2021–2024).Distriktets 
stiftelsekommitté har som mål att förnya utbildningen genom att utnyttja nya metoder. 
Målet är att seminarier och kurser i anslutning till bidragsansökningar, administration 
och certifiering av klubbar ska ordnas på webben som så kallade webbinarier. 
Dessutom kommer vi att erbjuda 1–2 GG-workshoppar (kan bli Zoom-workshoppar) 
där erfarna sakkunniga ger råd och konkret handledning.

Stiftelsekommitténs arbetsfördelning under mandatperioden 2021–2022, det vill säga 
de primära uppgifterna: Erkki Ilus och Maritta Turunen (Distriktsbidrag), Erkki 
Teräväinen (Globala bidrag), Fredrik Pressler och Rein Liivoja (Stiftelsedonationer), 
Markku Nieminen (Stipendier & Fredsstipendier), Merja Roivainen (PolioPlus) och 
Irmeli Viherluoto-Lindström ordförande för Distrikt 1420 Rotarystiftelsekommitté. Vårt 
team för stiftelsedonationer behöver förstärkning på den finländska sidan. I distriktets 
strategiska mål ingår att den monetära ambitionsnivån för frivilliga EPN- och andra TRF-
donationer måste höjas kännbart för att vi ska kunna bevilja skäliga bidrag för 
klubbprojekten inom vårt distrikt. 


