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• 16.2.21 PrePETS, Ostrobotnia

• 18.2.21 Distriktledningens 

seminarium

• 23.2.21 PrePETS, 

Seurakuntaopisto

• 25.2.21 PrePETS, Vihdin

koulukeskus

• 19.-20.3.21 PETS i Estland

• 27.3.21 PETS och 

distriktsammankomsten 

Mer information på D1420 webbsidor 

(D1420-hemsidor)

Rotarystiftelsens månad

Som bäst pågår Rotarystiftelsens månad och nu 

passar det ovanligt bra att göra en donation till 

Rotarystiftelsen. Jag uppmuntrar alla klubbar att 

leva upp till principen: Every Rotarian Every Year. 

På webbsajtens ingångssida finns en knapp som 

enkelt för dig till MyRotary-sidorna där du kan 

donera och välja ut ett objekt för din donation. 

Detta kräver ett aktiverat användarnamn för 

MyRotary. Anvisningar för att skapa en inloggning 

hittar du till exempel via denna länk 

https://drive.google.com/file/d/16vz12G17U6V9rkg

VamuXD63qOVlAXNAG/view.

Flaggskeppet bland rotarianernas serviceprojekt 

har varit programmet End Polio Now som syftar till 

att eliminera sjukdomen polio globalt. Programmet 

är också ett av Rotarystiftelsens donationsobjekt. 

Vårt distrikt har producerat videor om polio som 

kan ses på Rotarydistrikt 1420:s Youtube-kanal. 

Där finns också en inspelning av 

webbdiskussionen som sändes 24.10., där tre 

sakkunniga diskuterar det hot mot människan och 

mänskligheten som smittsamma sjukdomar utgör.

https://www.youtube.com/channel/UC6k1eydy9E

wPYsdfl_w9I2Q

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://drive.google.com/file/d/16vz12G17U6V9rkgVamuXD63qOVlAXNAG/view
https://www.youtube.com/channel/UC6k1eydy9EwPYsdfl_w9I2Q
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Klubbarna fortsatt aktiva

En tredjedel av rotaryåret har gått. Trots 

Covid19-pandemin har klubbarna verkat aktivt 

och beaktat myndigheternas rekommendationer 

om hur möten kan ordnas på ett säkert sätt. 

Stämningen i klubbarna är positiv och 

entusiastisk trots alla motgångar som pandemin 

har orsakat. Undantagsförhållandena gör att 

rotaryverksamheten upplevs som ännu viktigare 

än annars.

Jag har nu besökt 48 klubbar i Finland och en i 

Estland. Framför mig har jag besök i 19 klubbar i 

Estland och fem i Finland. Besöken i de 

estniska klubbarna återupptas när 

reserestriktionerna mellan Finland och Estland 

hävs.

Vårt distrikt har en ny strategi – men arbetet 

har bara börjat

Distriktsmötet godkände 24.10. Rotarydistrikt 

1420:s nya strategi för åren 2021–25. Som 

bilaga innehåller strategin en tabell med 

definition av framgångsmätare för hur olika mål 

har uppnåtts. Kommittén för ungdomsutbyte har 

föreslagit tre tillägg i tabellen. Distriktets 

kommittéer bereder i början av året en 

verkställighetsplan för ”sina” mål och de 

assisterande guvernörerna handlägger 

verkställigheten i samband med att 

presidenterna för respektive distrikt träffas. 

Klubbarna är varmt välkomna att höra av sig 

direkt till guvernören med feedback om 

strategin. På distriktskonferensen återkommer vi 

till verkställighetsplanen. Strategin finns på 

distriktets sajt på adressen 

https://rotary.fi/d1420/blog/ajankohtaiset/piirille-

paivitetty-strategia/.

Hur ordnar jag ett lyckat 

distansmöte

Finlands Rotaryservice rf:s IT-

kommitté har utarbetat anvisningar 

för hur plattformen ZOOM kan 

användas för webbmöten. 

Anvisningarna finns på adressen: : 
https://sites.google.com/view/srp-zoom

På samma adress finns anvisningar 

för hur klubben förmånligt kan hyra 

tillgång till ZOOM. På samma sida 

finns länkar till tydliga videor som 

undervisar i användningen av 

ZOOM.

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://rotary.fi/d1420/blog/ajankohtaiset/piirille-paivitetty-strategia/
https://sites.google.com/view/srp-zoom

