
Rotary 2019-20 RI presidentkonferenser och 
Rotary dagar i Förenta Nationerna   
 

Inspirerad av sitt årstema Rotary förenar världen, har RI 
Presidenten Mark Daniel Maloney sammankallat fem 
presidentkonferenser på FNs vikigaste kontor runt om i 
världen. Träffa 
Rotaryledare, 
internationella 
tjänstemän, vänner 
och gäster för att 
fira FNs 75 års 
jubileum och den 
speciella 
förbindelsen mellan de två organisationerna: 

• 9 november  – Rotary dag på Förenta Nationernas 
huvudkontor, New York, USA 

• 28 februari – Rotary dag  i FN:s ekonomiska kommission 
för Latinamerika och Karibien, Santiago, Chile. 

• 28 March – Rotary dag på UNESCO, Paris, France. 
• 7-8 May –  Rotary dag i FAO (FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation), Rom, Italien. 
• 5 June – Rotary-UN tillställning, Honolulu, USA. 
 

Mer information finner du här.  
 

Kilometerersättning 
RIs kilometerersättning för dina godkända resor under ditt 
DGN, DGE och DG år är nu uppdaterad för år 2019-20.  

Du finner den nya kilometerersättningen här. 

 

 

Rotary kommittéer 
Känner du till Rotarianer i ditt distrikt som skulle vilja 
tjänstgöra i en Rotary kommittée för år 2020-21? De kommittéer 
som söker efter kandidater finns uppsatta på den här listan.  
Uppmuntra kvalificerade kandidater att söka. Deadline för 
ansökan är den 12 augusti 2019.  
 

Presidentens hedersomnämnande 
Motivera dina klubbar att försöka uppnå Presidentens 
Hedersomnämnande. Klubbarna för in sina insatser i Rotary 
Club Central och My Rotary. Alla aktiviteter måste registreras 
före den 30 juni 2020. Mer information finner ni på Rotarys 
webbsida.  

 

   Augusti 2019 

 

 

 
Distriktsguvernörer- 
31.10.19  
Rotary Service Above Self 
utmärkelse  
Du kan nominera Rotarianer för denna 
fina utmärkelse. Nomineringsperioden 
är mellan 1-31 oktober 2019. Du hittar 
formuläret att fylla i här.  
 

Inkommande 
distriktsguvernörer  
Rotary Funding Questionnaire  
Vänligen håll utkik efter ett email från 
dina CDS representanter i vilket du 
ombeds att fylla i ‘Rotary Funding 
Questionnaire’. Dina svar i detta 
‘questionnaire’ utgör en del av hur ditt 
bidrag från Rotary kommer att 
beräknas.  
 

 

Official Directory 2019-20  
Rotarys officiella medlemsmatrikel 
(OD) innehåller kontaktdetaljer till alla 
Rotaryklubbar över hela världen. 
Använd den sökfunktion som finns på 
My Rotary för att hitta det du söker. Du 
hittar även klubbarnas kontaktdetaljer 
i den kostnadsfria appen: Rotary Club 
Locator App.  
 

Basic education and literacy 
month 
September är månaden för ‘Basic 
Education and Literacy’. Gå till den här 
sidan där du kan se hur du kan hjälpa 
till att stödja grundläggande utbildning 
och läskunnighet, minska köns-
klyftorna inom utbildningsväsendet 
och öka läskunnigheten bland vuxna.  

Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland 
Tel:+41 44 387 71 11 Fax: +41 44 422 50 41 Email: eao@rotary.org 

 

 

Deadlines 

Månadens tips 

NYHETSBREV 

RI Europa/Afrika kontoret 

Klubb– och distriktssupport 

För distriktsguvernörer 

https://www.dropbox.com/sh/hmwyosv5qwieohi/AABi232XEWXlyfq-mHNyk3Kga?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p07uqak8wid0rak/Mileage%20Rates%20FY2019-20.pdf?dl=0
https://my.rotary.org/en/apply-serve-2020-21-rotary-committee
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/rotary-citation
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/awards
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QqKGOfQReFIluJ
https://my.rotary.org/en
https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/official-rotary-apps
https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/official-rotary-apps
https://www.rotary.org/en/our-causes/supporting-education
mailto:eao@rotary.org

