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FÖRSLAG TILL GUVERNÖR FÖR PERIODEN 2024–2025

I enlighet med Rotary Internationals (RI) regler
är det är dags att börja leta efter en guvernör
för perioden 2024–2025. För valet av 
guvernörskandidat (District Governor -Nominee , DGN) 
ber jag klubbarna ge sina förslag formuläret i 
MyRotary. Klubben kan endast föreslå en egen
medlem för uppdraget.
Guvernören fungerar som RI-representant och
behörighets-kraven och uppgifterna har fastställts i 
RI:s stadgar (bylaws).
All nödvändig information finns i RI:s publikation
Manual of Procedure, där Rotarys uppdaterade
stadgar och riktlinjer har sammanställts. 
Kandidaten till guvernörsposten bör vara en 
respekterad Rotary-medlem i sin egen klubb och bör
ha varit klubbens president under en hel period. 
Dessutom bör hen
vara motiverad och redo sköta alla guvernörsuppdrag.
Formuläret ska innehålla presidentens, sekreterarens
och guvernörs-kandidatens underskrifter. Jag ber om
förslag senast fredag den 10.12.2021 till adressen:
DG Raine Nikander, Karikuja 3 03250 OJAKKALA.
Märk kuvertet med texten "GUVERNÖRSFÖRSLAG"

Viktiga datum

Rotarystiftelsens seminarium den
18.11 kl. 17 

Hotell Hilton Fiskartorpet

YouTube-kanalen
Som ni kanske känner till har vårt distrikt
en egen YouTube-kanal. Du hittar den
genom att öppna YouTube i din
webbläsare och söka efter "Rotarypiiri 
1420" eller direkt via denna länk
Rotarypiiri 1420 - YouTube.
Där hittar du många intressanta videor om
vårt End Polio-projekt, vår Stiftelse, våra
kurser och som senaste tillägg en 
introduktionsvideo för vårt distrikt som
presenterades av IPDG Sakari vid den
senaste distriktskonferensen. Den kan till
exempel användas vid rekryteringen eller
introduktionen av nya medlemmar.”

ShelterBox
En presentation av ShelterBox på plats
eller på distans kan ordnas som program
för klubbmötet. Som ämne t.ex. "Aktuella
bidragsprojekt", "Beaktande av 
miljöfrågor i bidragsprojekt" eller av 
klubben önskat ämne relaterat till
bidragsverksamheten. Språket är
förhandlingsbart. Kontakt i ärendet
tapio.vihersaari@shelterboxtuki.fi (tfn
+358 400 335358).

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
mailto:tapio.vihersaari@shelterboxtuki.fi
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Vårt distrikts kampanj i sociala medier börjar i november

Kommunikationskommittén har planerat och tagit fram en reklamkampanj för sociala medier. Syftet är
att göra vårt arbete känt och bredda bilden av rotarianer. Dessutom vill vi locka med nya människor i vår
fina verksamhet.
Vår verksamhet presenteras genom rotarianers egna, intressanta berättelser. Sex rotarianer från Nyland
och Estland medverkar. Vår målgrupp är personer i åldern ca 40 år, som bor i vårt distrikt. Annonser
visas på Facebook och Instagram. Dessutom ser vi till att Googles sökfunktion hittar information om oss
bättre än vad den gör nu.
Du kan läsa berättelserna från och med måndag 29 november på vårt distrikts webbplats på adressen
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.
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