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Ny løsning for kommunikasjon for klubbene 
Det er inngått avtale med Google (gratis) om bruk av de verk-

tøy de har for god kommunikasjon, lagring, gjennomføring av 

møter, mv. Google har gode sikkerhetsfunksjoner innebygget 

noe som vil bedre sikkerheten og problemene med datavirus. 

Les mer om den nye løsningen her. 

Klubber er i gang med digitale møter 

Nettmøter er en kjekk møteform som passer for de fleste og 

som kan brukes av alle i alle aldre. Kongsberg Rotaryklubb, 

Bærum Verk Rotaryklubb, Gol Rotaryklubb, m.fl. er allerede i 

gang, og flere klubber, eks. Oslo Rotaryklubb starter opp nå i 

slutten av april. Les mer her. 

  

Månedens tema for april og mai 
Du kan lese mer om månedens tema på Rotary Norge sine si-

der: For april er det mor og barns helse som er tema og i mai 

er det ungdomstjenesten.  

  

  

Frist for å donere til TRF – The Rotary Foun-

dation inneværende år 
Absolutt siste frist for innbetaling 30. juni (gjelder betaling via 

«moneytransfer»). 

Fornormal innbetaling er fristen 15. juni. 

Les mer her: http://d2310.rotary.no/no/contribution-to-trf-sent-to-the-

europe-africa-office 

Verdens vaksinasjonsuke – 24-30. april 
  

Vaksinasjon er viktig for å hjelpe folk til å holde seg 

friske. 

  

Les mer om World Immunization Week her. 

  

Kontaktinformasjon – 2019-2020 – DG 
Kontaktinformasjon finnes du nederst på nettsidene. 

Distriktsråd og -administrasjon 

Assisterende guvernører 

Nyttige lenker for å forberede neste år 
Regler for styring og organisering av en klubb 

Klubbroller - oversikt over de viktigste rollene med lenker til 

styrende informasjon for den enkelte rolle) 

Komiteer og komitéledere - oversikt over obligatoriske komi-

teer for klubbene med lenker til nyttig informasjon for den en-

kelte komité. 

,   

Klubbstøtte: IT-hjelp 
Kontakt DICO Trygve: 

-        Sette opp nettmøter 
-        Medlemsnett 
-        Rotary Club Central, mv. 

  

Klubbstøtte: Nettsider og Facebook 
Kontakt Web-ansvarlig Irmelin Kårbø: 

-        Korrigering og vedlikehold av nettsider 
-        Bruk av sosiale medier 
-        Send meg artikler for publisering på nettside/Facebook 
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