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MÅNADEN FÖR FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV 

SJUKDOMAR

Rotary dollar = 0,84 €

• 16.2.21 PrePETS, ZOOM

• 18.2.21 Distriktledningens 

seminarium

• 23.2.21 PrePETS, ZOOM

• 25.2.21 PrePETS, ZOOM

• 19.-20.3.21 PETS i Estland

• 27.3.21 PETS och 

distriktsammankomsten 

Mer information på D1420 webbsidor 

(D1420-hemsidor)

Månadens tema är mer relevant än 

någonsin

Den andra vågen av Covid19-pandemin pågår 

i Finland, Estland och på andra håll i Europa, 

och begränsningarna vi fick erfara under 

våren har på nytt införts. Många klubbar hann 

under hösten hålla fysiska möten, men under 

de senaste veckorna har man återgått till 

möten på distans eller haft uppehåll. Låt oss 

hand om vår egen, andra rotarianers och våra 

närståendes säkerhet. Jag uppmuntrar 

klubbarna att fortsätta med sina möten på 

distans efter årsskiftet! Om er klubb behöver 

hjälp med att hålla sina möten på distans, ber 

jag er kontakta er assisterande guvernör, 

ordföranden för distriktets IT-kommitté eller 

undertecknad.

Förändringar gällande assisterande 

guvernörer

Ahti Kara (Hyvinkää-Hyvinge RK), som har 

tjänat som assisterande guvernör i det Norra 

Området, ansökte om att avgå av personliga 

skäl, och ersattes av AG Eija Mattila

(Hyvinkää-Hyvinge RK). 

AG Jari Porthén (Tikkurila-Dickursby RK) tog 

över Eija Mattilas uppgift som assisterande 

guvernör i det Norra Helsingfors och Vanda 

området.

Jag vill rikta ett varmt tack till Ahti för hans 

utmärkta arbete och önskar Eija framgång 

som assisterande guvernör också i det nya 

distriktet. Jag välkomnar Jari till det krävande 

men inspirerande uppdraget som 

assisterande guvernör! 

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
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Tillkännagivande av nomineringen av 

PP Ritva Semi som 

guvernörskandidat för 2023–24

Rotary Internationals stadgar (Bylaws) 

Paragraf 12 (2019 Manual of 

Procedure), Guvernörens 

tillkännagivande till presidenterna i 

klubbarna i rotarydistriktet 1420.

Vid distriktsmötet den 24 oktober 2020 

valdes distriktsrådet som 

nomineringskommitté för 

guvernörskandidaten för rotaryåret 

2023–2024, kompletterat av 

assisterande guvernörer Teuvo 

Metsäpelto och Aune Past. 

Vid sitt möte den 15 december 2020 gick 

nomineringskommittén för 

Rotarydistriktets 1420 guvernör igenom 

de ansökningar som mottagits inom 

tidsfristen, den 30 november 2020. 

Nomineringskommittén föreslog enhälligt 

PP Ritva Semi (Pasila RK-

Fredriksbergs RK) som 

guvernörskandidat (DGN) för året 2023–

2024.

I enlighet med paragraf 12.030.10 i 

stadgarna utser jag 

nomineringskommitténs kandidat PP 

Ritva Semi till distriktets 1420 

guvernörskandidat för 2023–24.

DG Sakari Karjalainen

Utnämning av generalsekreterare

Finlands Rotaryservice rf nuvarande

generalsekreterare, PDG Harry 

Hedman, fortsätter som

generalsekreterare till slutet av sin

nuvarande mandatperiod, till och med

den 30 juni 2022. PDG Pentti Aspila 

tillträder som generalsekreterare den

1 juli 2022 och fortsätter i tre år fram

till den 30 juni 2025. Vårt distrikt

framför sina gratulationer till båda två

och önskar dem framgång i den för 

rotarianerna i Finland och Estland

viktiga uppgiften!

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
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Fördjupad Rotaryutbildning under 

början av år 2021

Vår distriktsutbildningskommitté kommer 
under vintern att arrangera en tredje 
tredelad “Fördjupande Rotaryutbildning”. 
Utbildningsdagarna är 13.2, 6.3 och 
20.3. Tillställningarna börjar klockan 9 
och slutar klockan 16. Utbildningsplatsen 
är Hanaholmen Kulturcentrum i Esbo. 

Utbildningen lämpar sig för alla 

rotarianer, såväl nya som erfarna 

rotarianer, som önskar fördjupa sina 

rotarykunskaper. Utbildningen lämpar sig 

särskilt väl för dig som vill utveckla din 

klubb och för dig som är intresserad av 

att engagera dig i distriktets aktiviteter.

Utbildningens tre teman utgörs av: Jag 

som rotarian, min egen rotaryklubb och 

min expanderande rotaryvärld. 

Utbildningen kan också genomföras i 

delar, varvid en enskild del, om 

tidpunkten inte är lämplig, antingen kan 

genomföras under de följande åren, eller 

via en utbildning som anordnas av ett 

närliggande distrikt. Utbildningen utförs i 

enlighet med principerna för Rotary 

Leadership Institute (RLI).

VARFÖR DELTA?

Utveckla ditt ledarskap

Få fördjupad information om Rotary

Framför idéer – och utbyt idéer

Utveckla och led klubbprojekt

Förbättra kommunikationen

Registreringslänk: 

https://www.lyyti.fi/reg/696325-

342390220

JAG ÖNSKAR ALLA 

ROTARIANER I VÅRT 

DISTRIKT OCH DERAS 

NÄRMASTE EN RIKTIGT 

GOD JUL OCH ETT GOTT 

NYTT ÅR!

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://www.lyyti.fi/reg/696325-342390220

