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ÖSTERSJÖN
Årets höstseminarium arrangeras av Nagu Rotaryklubb
lördagen den 8.9.2018. Seminariets tema är Östersjön.
Efter förmiddagens rotaryärenden, årsmöte och lunch far vi
sjövägen till Nagu universitet på Själö – Skärgårdshavets
forskningscentral vid Åbo universitet. Anstalten koncentrerar
sig på Skärgårdshavets och Östersjöns vetenskapliga
forskning på olika områden, med den marina miljöns tillstånd i
centrum, under ett längre tidsperspektiv.
Förutom den marina utfärden är det nytt att rotarianernas avec
är välkomna till den gemensamma tillställningen. För dem
arrangeras det under förmiddagen ett eget högklassigt
program.
Kom med och trivs!

•

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

GUVERNÖREN 2021-2022

KLUBBAR MED I ETT
GLOBAL GRANTPROJEKT

Guvernören utlyser ansökningstiden för
inkommande guvernör (2021-2022).
Ansökningsblanketten finns på distriktets sidor
under medlemmar > dokument och modeller.
Ansöknings- och beslutsprocessen är den följande:

1.

Distriktet har beslutat att delta i Zagreb
Donji grads rotaryklubbs i Kroatien
Global Grant -projekt. Projektets mål är
att hjälpa barn med sjukdomar
andningsorganen:

Klubben skall skicka in till
distriktsguvernör Risto Suviala
ansökan senast 30.11.2018.
Till ansökan behövs medgivandet till
guvernörskandidat av en aktiv
klubbmedlem. Samtidigt behövs
kandidatens CV.

2.

3.

Valet av guvernör görs av en
nomineringskommitté som
sammankallats av den sittande
guvernören. Kommittén består av
distriktsguvernören, två PDG, som
ingår i distriktsrådet samt fyra
klubbpresidenter, vilka utlottats vid
distriktssamrådet 10.3.2018. Man
strävar till att göra beslutet i
december.

•

Anskaffa utrustning till
barnsjukhuset i Zagreb.

•

Anordna utbildning i
användandet av utrustningen
både för läkarna och den övriga
personalen.

•

Anordna skolning för barnens
föräldrar för att förebygga
andningsorganssjukdomar och
bota dem.

Distriktets andel är max. 5.000 USD.
Distriktet önskar att även distriktets
klubbar skulle delta i projektet.

Nomineringskommitténs beslut
fastställs vid distriktssamrådet
2.3.2019.

Kontakta DG Risto.

HAMBURG 1.-5.6.2019
På grund av det stora intresset för Världskonventionen i
Hamburg har distriktet skaffat från Matkatoimisto Heta
ett resepaket till Hamburg 31.5.-6.6.2019. För att resan
skall bli förutsätts minst 20 passagerare. En resa till
Hamburg anordnas för rotarianer även av Kouvolan
Matkatoimisto och Matkatoimisto Ingsva.
Alla resealternativ är öppna för rotarianer från alla
distrikt, även deras familjemedlemmar. Jag skickar
mera ingående fakta om dessa resealternativ till
klubbpresidenterna och AG:na inom de närmaste
dagarna.
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