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Månadens tema: 

Månaden för 
sjukdomsprevention

Rotary dollar
= 0,89 €

I Finland, Estland och övriga
Europa pågår covidpandemins
tredje våg i form av varianten
omikron.

Det enda råd jag kan ge är att man
ska följa myndigheternas direktiv
och uppföra sig ansvarsfullt , vilket
rotarianerna har tagit ansvar för 
också hittills.

Jag tackar alla rotarianer i vårt
distrikt för ett gott arbete i dessa
krävande tider.

Alla distriktets rotarianer och deras
anhöriga tillönskas en riktigt god
jul och ett framgångsrikt nytt år.

Raine 

Viktiga datum

Rotaryforum i Åbo 4.2–6.2.2022
anmälan 11/2021
www.rotary1410.fi/åbo-rotary-
forum-2022

Nomineringar till guvernör för året
2024–2025

I enlighet med stadgarna för Rotary International 
(RI) är det dags att inleda processen för att hitta
en ny guvernör för året 2024-2025. Inför valet
av en guvernörskandidat (District Governor-
Nominee, DGN) ber jag klubbarna komma in 
med förslag på en blankett som finns på
distriktets webbsajt.
För uppdraget kan klubben endast föreslå en av 
sina egna medlemmar. Guvernören är en RI-
funktionär vilket betyder att behörighetsvillkor
och uppgifter finns definierade i RI:s stadgar
(bylaws). All relevant information finns i RI:s
publikation Manual of Procedure, där Rotarys
aktuella reglementen och direktiv finns samlade. 
Guvernörskandidaten ska vara respekterad i sin
egen klubb och hen ska ha innehaft uppdraget
som klubbens president i en hel mandatperiod. 
Dessutom ska hen vara motiverad och redo att
åta sig alla guvernörens uppgifter.
Blanketten ska vara undertecknad av 
presidenten, sekreteraren och
guvernörskandidaten. Jag ber om förslag senast
måndagen 31.01.2022 på adressen:
DG Raine Nikander Karikuja 3, 03250 OJAKKALA. 
Märk kuvertet ”GUVERNÖRSFÖRSLAG”

http://www.rotary1410.fi/%C3%A5bo-rotary-forum-2022
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Distriktets kampanj i sociala medier har kört i gång

PR-kommittén har planerat och kläckt idéerna för en reklamkampanj som genomförs i sociala medier. 
Syftet är att sprida kunskap om vårt arbete och bredda bilden av rotarianerna. Dessutom vill vi locka
nya människor att delta i vår fina verksamhet.

Vår verksamhet beskrivs genom rotarianers personliga och intressanta berättelser. I galleriet ingår sex
rotarianer från Nyland och Estland. Som målgrupp har vi personer i 40-årsåldern bosatta inom vårt
distrikt. Annonserna visas i Facebook och Instagram. Dessutom säkerställer vi att en Googlesökning
bättre än hittills resulterar i information om oss.

Berättelserna kan du läsa på distriktets webbsajt, adress https://rotary.fi/d1420/.

KURSER

Distriktsledningens utbildningsseminarium
12.2.2022 Tallinn AG och distriktskommittéernas ordföranden Den blivande guvernören

Utbildningskommittén
Pre-PETS
15.2.2021 Zoom kl. 17–19 De blivande klubbpresidenterna och sekreterarna Den blivande guvernören
22.2.2022 Zoom (nya) Tillsammans med Estlands presidenter Den arrangerande klubben

lär vi via ett online möte känna distriktets Utbildningskommittén
organisation, utbildningsprogram etc.

24.2.2022 Zoom Vi lär oss presidentens och sekreterarens uppgifter,
i teorin, vi lär känna RI och distriktets
strategi och webbplatser och av de 
tidigare presidenterna får vi tips om god praxis.

1.3.2022 Online, Estland
18–19.3.2022 Pölva, Estland De blivande estländska presidenterna och sekreterarna Utbildare från

Estland

PETS
26.3.2021 Helsingfors          Vi lär känna RI:S mål, prioriteringar och organisation.

Vi diskuterar i grupp planeringen av klubbarnas mål
och stimuleringen av klubbaktiviteter
samt tar modell av andra klubbars bästa
praxis. Vi avtalar om samarbetsformer med de 
biträdande guvernörerna.

Vårt distrikt har en 
egen YouTube-kanal
Rotarydistrikt 1420 –
YouTube. 

Titta på videon som
presenterar
rotaryverksamheten i 
Estland.

https://rotary.fi/d1420/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC6k1eydy9EwPYsdfl_w9I2Q&data=04%7C01%7C%7Ce4812f59463b44e2b12c08d960081086%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637646410020855482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3LhhRUzE03pypVZQEgbmANytIZKRAY4RBN5qMMVfdxo%3D&reserved=0
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