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Håll dig uppdaterad med RIs styrelsebeslut  
Visste du att RIs styrelse nyligen 
gjorde spännande ändringar i 
Rotaract policyerna? Du kan läsa 
mer om hur beslut togs och hur 
utvecklingen av Rotaract kommer 
att påverka klubbar och district på 
denna webbsida.  
 

RIs styrelse träffas en gång i 
kvartalet för att fastställa Rotary 
policy och för att ge vägledning så 
att klubbar kan utvecklas. Om du 
vill veta mer om styrelsens möten 
och känna till dess beslut rekommenderar vi att du besöker den 
här sidan, där du hittar en sammanfattning av de viktigaste 
besluten tagna på varje styrelsemöte samt protokollet i sin 
helhet. Varje styrelsemöte följs av en revision av  

 Rotary Code of Policies, som finns tillgänglig på rotary.org via 
‘Learning & Reference’, under “Governance documents”.  
 

 

 

 

 

Rapportera in inkommande klubbofficerare 
Sista dagen för Rotaryklubbar att välja de inkommande 
klubbfunktionärerna för 2020-21 är den 31 december 2019  
Detta görs online i den lokala databasen för data-integrerade 
klubbar eller via My Rotary.  
 
 

 

 
Distriktsteamet 
Registrera ditt 2020-21 distriktsteam, distriktets Rotaract 
representant och assisterande guvernörer senast den 31 
december 2019. Detta görs i My Rotary med följande sökväg: 
Manage│District Administration│Add/edit/remove Committee 
Officers and Manage│Assistant Governors and Club Groups.  
Vänligen uppmärksamma att ‘District Membership chairs, 
Rotary Foundation chairs och International Service chairs’ 
utnämns för en treårsperiod. Tala därför med din föregångare 
och efterföljare om dessa treårsutnämningar.  
 
Slutgiltligen, om du vill utnämna en ‘District Executive 
Secretary’ med samma tillgång i My Rotary som du själv, ta 
kontakt med din CDS representant.  
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District Governor-elect 
Rotary klubbar 
 
Senast 31-Dec-19  
Deadline för att välja inkommande 
klubbfunktionärer.  
 
Senast 31-Dec-19  
Deadline för att uppdatera alla 
medlemsändringar i den lokala 
databasen för data-integrerade 
klubbar eller via My Rotary. 
 
Inkommande guvernörer 
 
31-Dec-19  
Deadline för att registrera dina 
kommittéeordföranden och 
assisterande guvernörer via ‘District 
Administration’ i My Rotary.  

 

Vocational Service månad 
Januari är ‘Vocational Service’ 
månaden. Vill du lära dig mer om 
vad det innebär? Läs den här  
publikationen så får du idéer om 
hur dina klubbar kan engagera sig i 
det här området.  
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