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• 8.5. distriktsammankomsten 

(ZOOM) 

• 15.5. virtuell distriktkonferens 

(tillsammans med fyra andra 

distrikten i Finland)

Mer information på D1420 webbsidor 

(D1420-hemsidor)

ROTARYS VERKSAMHET UNDER DEN 

FORTSATTA PANDEMIN
Styrelserna för Rotary International och Rotary 

Foundation sammanträdde i slutet av januari för 

att fatta viktiga beslut som berör hela Rotary-

världen.

Coronapandemin fortsätter i hela världen, och 

inget land eller region är immun mot dess 

effekter. Den viktigaste faktorn som bidrar till 

spridningen av nya virusvarianter och pandemins 

fortsättning är resande. Lokala infektionskedjor 

sätts i rörelse när flera personer träffas. 

Begränsningar vad gäller resor och 

sammankomster är det viktigaste sättet att 

bromsa utvecklingen av pandemin. Detta faktum 

ledde till att Taipei International Rotary Congress 

annullerades som på plats ordnat evenemang 

och ändrades till ett virtuellt evenemang.

Styrelsen gav också andra rekommendationer 

som berör hela rotaryvärlden. 

Distriktsguvernörer och klubbpresidenter 

uppmuntras att hålla virtuella möten. Detta 

beslut är en rekommendation, vilket innebär att 

möten i enlighet med nationell lagstiftning kan 

hållas på plats. Guvernörer eller andra RI-

tjänstemän ersätts dock inte för resekostnader 

för att delta i klubb- eller distriktsmöten, även 

om de under andra omständigheter skulle vara 

berättigade till dem.

Vi berättar mer om förändringarna beträffande 

Rotary Foundation i nästa månadsbrev.

I KORTHET: Rotary International rekommenderar 

att alla återstående möten och andra evenemang 

under detta Rotaryår hålls virtuellt.

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/


Januari 2021

COVID-19 PANDEMIN OCH 

ROTARY-IDENTITETEN
Under det gångna året har jag gjort tre 

resor utanför Finlands gränser – alla till 

Estland. Vi lyckades hålla det estniska 

PETS- och rotarystiftelseminaret strax före 

resebegränsningarna den 6–7 mars. I 

augusti deltog jag i Tallinn RK:s 90-

årsjubileum, och i september hann jag 

knappt besöka Rapla RK före de nya 

begränsningarna trädde i kraft. Det är nu 

klart att jag inte kommer att kunna resa till 

Estland eller någon annanstans utanför 

Finlands gränser under detta Rotaryår. Jag 

får göra mina återstående klubbesök 

virtuellt.

De veckovisa mötena i våra egna klubbar 

hör till de viktigaste för oss rotarianer. 

Veckomöten, att träffa bekanta rotarianer 

och att höra intressanta föredrag har blivit 

en integrerad del av mångas liv och 

identiteter.

Vad återstår av vår rotaryidentitet när 

regelbundna möten med rotarybröder och 

-systrar tas bort? Det har vi säkert alla 

reflekterat över under detta exceptionella 

år. Flera av klubbarna har framgångsrikt 

ordnat nätmöten vilka också har blivit en 

del av våra dagliga liv. Digitala möten gör 

inte möten ansikte mot ansikte onödiga, 

men de kompletterar utmärkt våra 

aktiviteter. Det finns också klubbar som tar 

en paus från alla typer av möten. Deras 

medlemmar är jag lite orolig för. Kommer 

de att engagera sig igen när pandemin är 

över och verksamheten kommer igång?

Att tjäna och till det relaterade projekt 

utgör viktiga delar av att vara rotarian. Alla 

klubbar är engagerade i serviceprojekt –

lokala eller internationella. Många av dem 

har varit tvungna att tillfälligt avbrytas 

eftersom serviceprojekt vanligtvis innebär 

att träffa människor och detta nu har 

begränsats. Även en av Rotarys största 

orsaker till stolthet – det internationella 

ungdomsutbytet – har fått avbrytas för 

minst ett år. 

Nu när det finns mindre att göra lönar det sig att 

reflektera över vad mer det innebär att vara 

rotarian. Kan det, att vara rotarian, utgöra ett sätt 

att respektera andra människor och en önskan att 

arbeta för andras bästa? Vårt motto är ”Osjälviskt 

tjänande”. Vi vill arbeta för att främja fred och 

förståelse i våra egna arbetsgemenskaper, på våra 

hemorter, i vårt eget land och internationellt.

Klubbarna har nu tid att planera vad vi ska göra 

när vi återgår till det normala. Återgår vi till 

punkten där allting började, eller skapar vi något 

nytt? Coronapandemin har visat oss hur starkt 

våra egna liv är sammankopplade med andras, 

både i vår omedelbara omgivning och på andra 

sidan jorden. När världen är stängd förstår vi vad 

en öppen värld betyder för oss. Låt oss göra 

Rotary ännu starkare när det igen blir dags samlas 

och genomföra serviceprojekt. Rotary öppnar upp 

möjligheter.

PETS (President-Elect Training Seminar)
På grund av coronapandemin och relaterade 

sammankomstbegränsningar organiseras PETS i 

Finland virtuellt (ZOOM) i tre delar (deltagande i 

alla är ett krav):

1. Tisdag 27.4. 18–20

Vi går igenom förhandsuppgiften under ledningen 

av biträdande guvernörer.

2. Lördag 8.5. kl. 9.30–11.30

DGE Raine Nikander presenterar RIPE Shekhar

Mehtas mål för 2021–22, vi går igenom 

beredningen av klubbens verksamhetsplan och 

diskuterar utmaningarna relaterade till ledandet 

av volontärer, kommittéerna presenterar sina 

aktiviteter.

3. Lördag 8.5. kl. 12.30–14.30

Vi fokuserar på rekryteringen av nya medlemmar 

och på hur vi kan aktivera och behålla befintliga 

medlemmar.

Deltagarna skickas en personlig inbjudan med 

ZOOM-länkar till utbildningarna.

Därtill ordnas under tisdag den 20.4. kl. 17–20 en 

ytterligare PrePETS för tillträdande presidenter 

och sekreterare som inte har deltagit i PrePETS-

evenemangen i februari. 


