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Rotaryvänner! 

Coronaviruset sprider sig i landet, allt flera arrangemang ställs in. Vi i Rotary måste också se över våra 

möten och arrangemang. Rotary International har uppmanat oss att lyssna till nationella myndigheter och 

att följa deras anvisningar. RI har meddelat följande: 

Guvernörer har till följd av COVID 2019 (Coronaviruset) rätt att ställa in, försena (längst t.o.m. 30 juni) 
eller hålla följande distriktsmöten online. 

• Distriktskonferens 

• PETS 

• Distriktssamråd 

För oss i distrikt 2410 återstår endast våra Distriktssamråd som är obligatoriska enligt RI:s regelverk. 

Omröstning planerat vid distriktssamråd kan genomföras som poströstning. 

Utöver de ovan nämnda aktiviteterna har distriktet också Ny i Rotary och RYLA i kalendern de närmsta 

månaderna. Vad gör vi? 

• Vi ställer in Ny i Rotary i Riga som fysiskt möte den 3 april 

• Vi ställer in Distriktssamråd i Riga som fysiskt möte den 4 april 

• Vi ställer in Distriktssamråd i Vimmerby som fysiskt möte den 25 april 

• Vi återkommer snarast med besked om aktiviteter planerade i maj 

• Vi återkommer snarast med besked om hur distriktssamråden genomförs 

Hur skall våra klubbar agera? 

Regelverket för klubbar framgår i grundlagen, kapitel 7, moment 1, punkt d3. Denna punkt ger styrelsen 

rätt att ställa in ordinarie möten till följd av ”en epidemi eller katastrof som berör hela samhället”. Det är 

alltså upp till varje klubbstyrelse att fatta beslut. Råden jag vill ge er är följande: 

• Använd sunt förnuft 

• Lyssna på och följ myndigheternas anvisningar 

• Ta personligt ansvar och stanna hemma om du är förkyld eller hostar 

• Undvik att handhälsa, kramas och kindpussa 

• Tvätta händerna ofta och noga 

• Håll klubbmedlemmarna informerade 

 

Sköt om er och var försiktiga! 
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