
För inkommande distriktsguvernörer 

Rotaryklubbar hjälper att bekämpa Covid-19 

När antalet COVID-19 fall fortsätter att öka visar Rotarianerna att 
även på avstånd finns det sätt att 
hjälpa till. Bekämpning av 
sjukdomar är en av Rotarys 
främsta mål, så medlemmar 
hjälper hälso-myndigheter t.ex. 
genom att stödja donera 
skyddsutrustning och andra 
nödvändigheter till sjukhus som 
är under belastning på grund av 
pandemin. Ta reda på hur med-
lemmarna stöder sina samhällen 
på Rotary.org. Vad gör dina 
klubbar för att möta denna kris? 
Använd #RotaryResponds för 
att dela din berättelse på sociala medier. Eller dela vad du gör på 
Rotary Voices. 

 

 

Utvärdera dina klubbar 
Glöm inte utvärdera dina klubbar online i Rotary Club Central 
under ‘Rate Clubs’. Här kan guvernörer och assisterande 
guvernörer utvärdera klubbar och ge sina kommentarer. Senaste 
datum att göra detta är den 1 juni 2020. Du hittar Rotary Club 
Central i My Rotary via ‘Manage’ , ‘Take Action’ eller ‘Member 
Center’.  

 

 

´District Planning Guide´  
Känner du till District Planning Guide? De är en guide för att 
utvärdera ditt distrikt och som underlag för förbättringar på 
områden där det behövs. Använd den som en hälsokontroll och 
ett planeringsverktyg. Den finns i My Rotary, under Learning & 
Reference på sidorna ägnade för guvernörer och 
distriktskommittéer.   

Sätta mål i Rotary Club Central 
Att sätta mål i Rotary Club Central är viktigt för att hjälpa 
klubbar att ha ett framgångsrikt år under 2020-2021. Vänligen 
uppmuntra Inkommande Klubbpresidenten att sätta mål. 
Tillsammans med dina assisterande guvernörer hjälp dina 
inkommande klubb-presidenter att sätta mål. Följande lathund 
för att sätta mål är hämtad från dropboxen där även andra 
Rotary Club Central (RCC) lathundar finns.   
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Distrikstguvernör 

1-juni-20 Utvärdera klubbar 
som du gör i Rotary 
Club Central  

 
15-juni-20 Skicka in dokument 

för charter av nya 
klubbar, samman-
slagning eller ned-
stängning till ditt CDS 
team, så att det blir 
hanterat under Rotary-
året 2019-20. 

 

 
Rotary Fellowships Month 
Juni är Rotary Fellowships Month. 
Rotary Fellowships består av 
medlemmar som delar olika sorters 
intressen inom rekreation, hobby, 
sport eller yrken. De är öppna för 
Rotarianer, familjemedlemmar, 
deltagare i Rotary program och 
alumni. Är du intresserad av 
veteranbilar, fågelskådning eller 
kanske dykning?  Du hittar mer 
information om Fellowships i My 
Rotary. Finns inte ditt intresse 
representerat? Starta ett nytt 
Fellowship. 
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