
2020 Rotary Virtual  Convention 
Kom ihåg datumet för Rotary Internationals kostnadsfria 
virtuella evenemang.  

Vad - nu mer än någonsin 
förenar Rotary världen: 
Rotary Virtual Convention 
2020  

När  -  20/26 juni 2020, 

besök konferenssidan för 
att få en överblick över 
schemat.  

District membership profile 
Är du intresserad av att ha en överblick av ditt distrikts 
medlemstrender? Ta en titt på dokumentet på en sida som heter 
District Membership Profile som nu är tillgängligt för alla 
distriktsansvariga i avsnittet "Reports" i Rotary Club Central. 
Profilen ger en detaljerad analys av ditt distrikts 
medlemsutveckling under de senaste fem åren, inklusive statistik 
om kön, ålder, kvarhållning, uppsägningar och antaganden. 
 
 

Tack för ditt engagemang!  
Klubb- och Distriktsupport (CDS) vill hjärtligt tacka dig för allt 
hårt arbete under ditt år, särskilt för din anpassningsförmåga, 
solidaritet och uthållighet under pandemin. 

Vi har haft glädje av att arbeta med dig och önskar dig all lycka 
till med dina framtida Rotaryuppdrag. CDS kommer att fortsätta 
att vara till din tjänst när du har frågor eller problem, vi är bara 
ett telefonsamtal eller email bort. 

     Juni 2020 

Månadens tips 

 
Distriktsguvernörer 
 

30-jun-20  
 Returnera ´DGN Data Form´ 
blanketten till din CDS representant.  
 

 
 

Vill du… 
...få idéer om att engagera 
medlemmar medan vi fysiskt 
distanserar oss från varandra? Här är 
några hjälpsamma resurser: 

- Titta på webbseminarier och 
föredrag från de senaste 
konventionerna och International 
Assembly i den nya Club 
Programming collection på Vimeo.  

- Upptäck de professionella och 
personliga utvecklingsmöjligheterna i 
Learning Center och lär dig nya 
färdigheter från ditt hem. 

- Uppmuntra dina medlemmar att 
utbyta idéer och resurser i Meeting 
Online learning topic i Learning 
CenterCenter. 
 

-Konsultera den här sidan för mer 
resurser och glöm inte att 
prenumerera på vårt månadsvisa 
nyhetsbrev Membership Minute. 

Visste du att… 
...Rotary har en ny anpassningsbar 
PowerPoint mall som hjälper 
klubbarna att marknadsföra Rotary-
tjänster, dela sina People of Action-
berättelser och genomföra 
träningssessioner samtidigt som de 
stärker Rotarys varumärke? 
Uppmuntra dina klubbar att 
uppdatera sina presentationer genom 
att ladda ner den nya mallen Brand 
Center. Där hittar du också helt nya 
virtuella bakgrunder för dina online-
möten. Missa inte det! 

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

 

Deadlines 

For District Governors 

NYHETSBREV 

RI Europa/Afrika kontoret 
Klubb- och Distriktssupport 

https://www.riconvention.org/en
https://vimeo.com/showcase/6968893
https://vimeo.com/showcase/6968893
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=secure/13161
https://learn.rotary.org/members/learn/dashboard/channel/67
https://learn.rotary.org/members/learn/dashboard/channel/67
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership
https://my.rotary.org/en/news-media/newsletters
https://my.rotary.org/en/secure/application/136
https://my.rotary.org/en/secure/application/136
mailto:eao@rotary.org

