ROTARYDISTRIKT 1410
MÅNADSBREV

KOM OCH SKAPA KONTAKTER,
LÄR DIG NYA SAKER OCH HA DET
TREVLIGT I ÅBO 6.-7.4.2019
Den för alla rotarianer och deras följeslagare öppna
distriktskonferensen koncentreras kring Rotarys
tyngdpunktsområden och främjandet av fred. Rotary är
världens största fredsorganisation, som har en imponerande
historia och en viktig framtid för byggande av fred i ett globalt
perspektiv.
Följeslagarna har två möjliga alternativa lördagsprogram
jämsides med huvudprogrammet.

Mars 2019

Viktiga datum

° Kurser för skapande av nya
klubbsidor ordnas 12.3. och
19.3.2019 kl 18-20 på Scandic
Julia i Åbo
° Distriktskonferens 6.-7.4.2019
i Åbo, Statens ämbetshus
° Världskonventionen 1.5.6.2019 i Hamburg, Hamburg
Messe

Till de utländska utbyteselevernas program hör att delta i
distriktskonferensen.
Anmälan och program finns på adressen
www.turkusamppalinnanrotaryklubi.fi
Följeslagarnas program finns på ovanstående länk under
inbjudan , Kutsu-osio. Utbyteselevernas program har skickats

till dem.

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

ÖSTERSJÖ-EVENEMANG I
HAMBURG 1.-5.6.2019

DET FÖRNYADE PETS
2.3.2019 I FORSSA
PETS som fått en god start och nya drag
hölls lördag 2.3 i Forssan yhtieslyseo under ledning av vår nästa guvernör
Heidi Cavén.

Vårt distrikt och distrikt 1420 arrangerar ett
gemensamt Östersjö-evenemang
i samband med världskonventionen i
Hamburg 1.-5.6.2019.

Vid detta distriktsmöte bestämde
klubbarna bland annat att

Målet för evenemanget är att
-

-

-

förmedla fakta om situationen i
Östersjön och motivera varför det är
värt också för rotarianer att skydda
den
presentera projekt som förverkligas av
finländska rotarianer liksom pågående projekt för Östersjön och
närliggande vatten
ta första steget mot för rotarianerna
gemensamt Östersjö-nätverk (The
Rotarian Baltic Sea Network).
Konferensen i Hamburg ger en
möjlighet för alla rotarianer i staterna
runt Östersjön att uppmärksamma
saken.

➢ varje klubb årligen rekryterar minst två
nya medlemmar, av vilka den ena är
kvinna och årligen höjer sitt
nettomedlemsantal med åtminstone en
➢ klubbarna informerar aktivt om sin
egen verksamhet och sina projekt på
sina www-sidor, i sociala medier och
via andra informationskanaler.
Kommunikationen utvecklas för att
förbättra kännedomen om Rotary
och för att den officiella bilden av
organisationen skall bli bättre.
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