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STADGEÄNDRINGAR
1.7.2019
Rotarys lagråd (COL) 2019 sammanträdde 14.-18.4.2019 i
Chicago. Av världens 538 rotarydistrikt var 532
representerade, från Finland alla sex distrikt. De gjorda
stadgeändringarna berör såväl den enskilde klubbmedlemmen,
klubben, distriktet som Rotary International. Ändringarna träder
ikraft redan 1.7.2019. Några ändringar:
•

Rotaract-klubbarna blir Rotary Internationals officiella
organ (dock inte som rotaryklubbar och rotaractarna blir
inte rotarianer).

•

RI:s per capita -avgift stiger med en dollar per år ända
till COL 2022 (68 USD 2019-2020, 71 USD 2022-2023).

•

Ifall klubben inte hittar en ny president inom stadgad tid
(ett år innan presidentperioden inleds) fortsätter den
sittande presidenten högst det följande året.

Som bilaga till månadsbrevet ett sammandrag från COL
2019.

Maj 2019

Viktiga datum
-

Distriktsbidragsansökningarna
före 31.5.2019

-

Världskonventionen 1.5.6.2019 Hamburg, Hamburg
Messe

-

Höstseminarium och årsmöte
14.9.2019 i Urjala, Urjalan
yhtenäiskoulu

-

Rotary Institute 27.-29.9.2019
Gdansk, Polen

-

Riksomfattande
rotaryseminarium 31.12.2.2020 i Helsingfors

-

PETS och distriktssamråd
229.2.2020 i Pargas

-

Distriktskonferens 25.26.4.2020

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

BOKFÖRINGSPROGRAM
FÖR KLUBBARNA

Under min guvernörsrunda tillfrågades jag
från klubbarna om bra bokföringsprogram för
klubbarna. Här några gratisprogram som kan
rekommenderas. Kommentarerna är Jaana
Hertell-Amokranes från Finlands
Rotarykontor.

1.

TILL HAMBURG FÖR ATT
RO
Vid världskonventionen i Hamburg 1.5.6.2019 har vårt eget distrikt och Nyland
och Estlands distrikt en gemensam
avdelning i Hamburg Messes
konventionshalls House of Friendship.
Avsikten med tillställningen är att befrämja
skyddet av Östersjön och visa de finska
distriktens projekt för Östersjöns väl.

Tilitin
https://helineva.net/tilitin/
“Har använt det, helt OK.”

2.

Finago
https://finago.com/fi/taloushallinto/
sahkoinen/procountortaloushallinto/ominaisuudet/kirjanp
ito-ohjelma/

Som en del av Östersjö-temat anordnas en
roddtävling med kyrkbåtar 3.6. på sjön
Alster.

“Det här verkar också bra. En liten
kostnad, men inte farligt.”

3.

Mera information och registrering till rodden
www.silakkasoutu.fi

Meriaktiva
https://www.meriaktiva.fi/kirjanpitoohjelma/

Ytterligare information ger ordförande för
distriktets Östersjökommitté , AG och år
2021-2022 DG Mikko Lindeman .
tuohimaki@gmail.com , gärna.

“Ytterligare ett bra program. Mycket
spelrum även i gratisversionen.”

ROTARY-REKVISITA
Vårt distrikt har ganska vitt sortiment av Rotaryrekvisita. Till exempel flera Finlands, Ålands och
Rotarys flaggor av olika storlek, stora Rotary-banner,
“talarstol”-banner, Roll-Up, gula västar och halsband.
Dessutom är Rotary-tält och två Rotary Beach Flag.
Klubbarna kan låna de här tillbehör för deras tillfällen.
Distriktsguvernör vet bäst var finns Rotary-rekvisita.
Distriktet har inget lagret eller kontoret för Rotaryrekvisita.
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