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MÅNADEN FÖR YRKESTJÄNST

Rotary dollar = 0,82 €

• 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)

ROTARY CONVENTION I TAIPEI 12.–16.6.2021 

Rotary Convention är det viktigaste årliga 

evenemanget inom Rotary-världen, öppet för alla 

rotarianer och deras familjer. Registreringar för 

evenemanget till en lägre registreringsavgift - 365 USD 

- kan fortfarande göras, tills den 15.2.2021. RI följer 

noggrant pandemisituationen och ett slutgiltigt beslut 

om organiseringen av evenemanget fattas inom kort. 

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

Bekanta dig med hjälp av videon med evenemangets 

arrangemang och plats. 

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

UTBILDNING AV TILLTRÄDANDE PRESIDENTER 

OCH SEKRETERARE I FINLAND

Distriktet utbildar tillträdande presidenter och 

sekreterare i flera etapper. Utbildningarna inleds 

med förhandsuppgifter som skickas i samband 

med inbjudan till PrePETS. PrePETS arrangeras 

som tre webbevenemang med identiskt innehåll, 

den 16.2. 23.2. och 25.2. Deltagande i ett 

evenemang är tillräckligt. Alla utbildningar 

omfattar bland annat presidentens och 

sekreterarens uppgifter, klubbens årsklocka och 

Rotarys informationssystem. De som bjuds in till 

utbildningen skickas en personlig inbjudan. 

Förhandsuppgifterna för PrePETS och PETS gås 

igenom vid ZOOM-möten som hålls den 2.2. kl. 17 

och 18. Samtidigt försäkrar man sig om att 

deltagarna känner till och kan använda ZOOM. 

Utbildningen fortsätter senare under våren vid 

det egentliga PETS, som planeras hållas före 

distriktsmötet den 27.3. På grund av 

coronasituationen blir PETS möjligen uppskjutet 

till maj. Utbildningen hjälper dig att planera och 

leda klubben på ett framgångsrikt sätt. 

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://convention.rotary.org/en/taipei/register
https://convention.rotary.org/en/taipei
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Österrikiska rotarianer och rotaractorer gör ett 
serviceprojekt!

DAGS ATT KAVLA UPP ÄRMARNA!

Antalet Rotarymedlemmar har redan under 

flera år minskat i Finland och i de flesta andra 

europeiska länder. Det minskade 

medlemsantalet ledde till att två distrikt i 

Finland sammanslogs i början av detta 

rotaryår. I vårt eget distrikt har 

medlemsantalet minskat med 20 personer 

sedan början av rotaryåret, medlemsantalet 

är för närvarande 2542. Två klubbar har 

under det första halvåret avslutat sin 

verksamhet och sammanslagningar av klubbar 

planeras. Jag vill rikta ett varmt tack till de 

klubbar som aktivt har idkat medlemsförvärv. 

Under våren etableras också distriktets första 

satellitklubb!

Etableringen av nya klubbar utgör en prioritet 

för RI och även för vårt distrikt. Nya klubbar 

ger oss möjligheten att utöka vår 

medlemsbas. Rotary-rörelsen behövs nu, om 

möjligt, ännu mer än tidigare. Å ena sidan 

måste vi återgå till våra rötter (tjänandets 

ideal) och å andra sidan måste vi reformera 

vår verksamhet på ett sådant sätt att allt fler 

människor blir intresserade av att gå med. 

Rotary har en stark etisk grund som tilltalar 

fler än vi tror. 

Januari är yrkestjänstens månad. Det 

påminner oss om Rotarys ursprungliga syfte 

att föra samman yrkesmänniskor från olika 

områden. Det är därför var och en också har 

en yrkesklassifikation som kvarstår när vi går i 

pension. Jag uppmuntrar er klubb att utöka 

sin medlemsbas med representanter från nya 

branscher!

Om du är intresserad av att etablera en ny 

Rotary-klubb eller satellitklubb ber jag dig 

vänligen kontakta mig 

(erkkisakarikarjalainen[at]gmail.com). 

Vi kan göra det tillsammans!

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
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ANSÖKAN OM DISTRIKTSBIDRAG FÖR PERIODEN 

2021–22

Klubbarna i distriktet 1420 kan ansöka om bidrag 

av distriktet – främst för humanitära projekt eller 

ungdomsarbete eller miljöprojekt som främjar 

Rotarys värderingar. Ansökan kan nu skickas till 

distriktets Rotary Foundation-kommitté antingen 

via e-post till erkki.ilus@gmail.com eller med post 

till Erkki Ilus, Holkkvarnsvägen 17, 00920 

Helsingfors. Ansökan bör ha anlänt senast den 

31.3.2021.

Instruktioner för ansökan finns på distriktets 

webbplats https://rotary.fi/d1420/ under 

Jäsenille > Piirin aineisto > Projektit

(Säätiökomitea).

Hösten 2020 anordnade Vihdin Rotaryklubi en 
fototävling för ungdomar med invandrarbakgrund. 
Bijoux Kabangu vann serien över 18 år med sitt 
foto Silent Moment.

ORDFÖRANDEPOSTERNA I FINLANDS 

ROTARYSERVICE RF:S KOMMITTÉER KAN SÖKAS 

Styrelsen för Finlands Rotaryservice rf har 

meddelat att ordförandeskapen för följande 

kommittéer kan sökas/nomineras för 

treårsperioden som inleds den 1.7.2021: 

• Kommittén för ungdomsutbyte och Rotary 

Foundation, som också fungerar som 

multidistriktsorganisation 

Förslagsrätt: Kommittén själv och distrikten 

• Kommittén för publikationer, utbildning, 

översättning och kommunikation 

Förslagsrätt: Kommittén själv, distrikten, 

klubbarna och medlemsbasen 

Ansöknings-/förslagstiden är: 2.1.–13.2.2021 

För mer information om uppgifterna, vänligen 

kontakta generalsekreterare Harry Hedman, e-

post: harry.hedman(at)outlook.com eller 

harry.hedman(at)elisanet.fi eller telefon            

040-742 8063

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

