Guvernörens marsmånadsbrev för rotarianerna i Rotarydistrikt 1380
Månaden för vatten och sanitet - Vesi ja saniteettihuollon kuukausi - Water and Sanitation Month

Bästa rotarianer i Österbottens distrikt – Välkomna till vår distriktskonferens!
Om Du inte redan har anmält Dig – gör det nu – Du hinner –
ring 040-543 1290 / Jaakko eller 040-565 6665 / Helena
eller anmäl Dig genom att klicka på nätblanketten här
PETS
Ett stort Tack till alla som deltog i distriktets PETS-möte 16.3.2019, dvs. utbildningen av de kommande
klubbfunktionärerna, en god uppslutning var närvarande. Tack även till huvudorganisatörerna av PETS,
dvs. blivande distriktsguvernör DGE Arja Rantanen och hennes medhjälpare. Både det allmänna och det
funktionärsspecifika instruktions- och utbildningsmaterialet för klubbarna finns på distriktets webbplats
under utbildningsmaterial eller genom att direkt klicka här.
Efter PETS -mötet genomfördes distriktsrådet dvs. vårmötet med klubbrepresentanter från vårt distrikt.
Protokollet kommer att sändas till klubbarna inom det snaraste.
Så till huvudsaken: anmäl Dig (för att säkerställa trakteringsstyrkan) och kom, AVEC, till vårt
rotarydistrikts viktigaste årliga seminarie- och festevenemang dvs. till distriktskonferensen lördag 6.4.2019
kl. 11.30 i hotell Sorsanpesä, Seinäjoki,. Denna händelse är till för alla! Nästan alla våra
ungdomsutbyteselever och Rotaract-funktionärer kommer också!
Du kan registrera dig antingen online eller via telefon: 040-543 1290 / Jaakko eller 040-565 6665 / Helena
när som helst. D
 et är svårt att tro, men det finns klubbar i vårt distrikt som inte har A
 NMÄLT EN ENDA!
●

Nu är det möjligt att tillbringa ett trevligt, inspirerande och internationellt rotaryevenemang i gott
sällskap i vårt eget distrikt – dag, kväll och natt under samma tak! Programmet är uppgjort enligt
en exceptionell fin blandning av intressanta aktörer och ämnen. Kvällsgalan består av ett unikt
program. Kom till platsen - Ni kommer inte att ångra Er!

Programmet finns på distriktets webbplats.
●

OBS – SOM BONUS! Nya rotarianer som anslutit sig till klubbarna i vårt distrikt under
pågående rotaryår kan gratis delta i distriktskonferensen, dvs. ALLA NYA KOM MED NU –
NI BEHÖVER INTE BETALA DELTAGARAVGIFTEN (dag och kväll). Detta gäller de nya
medlemmarna som har anslutit sig till någon av klubbarna i vårt distrikt 1380 efter 30.6.2018 och
som finns registrerade i Finlands Rotarys senast den 5.4.2019.
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Annan viktig information:
●

ÄNNU en påminnelse till alla klubbar som mottog distriktets bidrag enligt ansökningarna
hösten 2018: Klubbarna skall presentera sina projekt vid distriktskonferensen 6.4.2019. Ett
presentationsbord är reserverat för varje projekt i seminarieutrymmet (Holminhovi) vid
Sorsanpesä. Du kan fylla bordet med projektets och klubbens presentationsmaterial la 6.4.
mellan kl. 9-11.30 - och naturligtvis kommer en presentatör med till seminariet – under
pauserna finns det god tid att presentera projektet!

●

Distriktets beslut, som berör de bidragsansökningar som inlämnades senast 15.3.2019, har
meddelats till de klubbar som ansökte. Även Riksdagens talman var också mycket intresserad och
bad undertecknad att presentera dessa projekt via e-post.

●

The Rotary Foundations distriktsbidrag för följande rotaryår dvs. 2019–20 kan sökas senast
15.4.2019. Foundations distriktsbidrag, som kan sökas, omfattar ca. 6 500 USD.
Ansökningsblanketten finns på denna länk, dvs. samma som för andra distriktsstöd.

●

1-6.6.2019: Rotary Internationals kongress i Hamburg – Du hinner ännu anmäla Dig (via Finlands
Rotarys webbplats www.rotary.fi) och upptäcka Rotary i globalskala!

●

Rotarys ledarskapsutbildning - Rotary Leadership Institute
● Vårt distrikt arrangerar tillsammans med District 1400 en GRATIS (du läste rätt, men det
finns ingen gratis lunch, så var och en betalar maten själv) mångsidig utbildning kring
rotaryverksamheten för alla rotarianer under hösten 2019. Om detta får vi ytterligare
tilläggsinformation vid vår kommande distriktskonferens 6.4.2016 i Sorsanpesä,
Seinäjoki: www.rotaryleadershipinstitute.org

UPPREPNING ÄR DET SOM HAR EFFEKT:
Guvernören skidar, guvernören dansar, guvernören talar och
guvernören kräver, men hur klarar guvernören rock´n roll?
KOM TILL DISTRIKTSKONFERENSEN 6.4 TILL
SORSANPESÄ OCH PÅ KVÄLLEN TILL ”PRUNNI”, SÅ SER
OCH HÖR DU NÅGOT SOM MAN tyvärr TALAR OM LÄNGE!

Ändå önskar vi alla rotarianer och partners
i vårt distrikt
en trevlig distriktskonferens – vi ses
i Sorsanpesä!
DG Jaakko och Helena Panula,
båda medlemmar i Kauhajoki rotaryklubb.
Sorvarintie 5, 61800 Kauhajoki, Jaakko@Panula.fi, 040-543 1290,
Helena@Panula.fi, 040-565 6665
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