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DISTRIKTSKONFERENS D2360
Med Rotary på väg in i framtiden bjuder vi in till en festlig heldag på
vackra Hällsnäs med inspirerande talare och god mat.
Dagen avslutas med en utsökt middag med underhållning.
För den som önskar finns möjlighet till övernattning.
Boka direkt med hotellet

Christer Liljenberg:
Lerum Aspen RK,
PDG
och inspiratör
distrikt 2360
(2020-2021)

Hör mer om:
- Rotary igår, idag och imogon
- Nätverk och Mervärden
- Inspiration- och Medlemsrekrytering

info@hallsnas.se
alt.tel 031-916466 Ange kod 023328
Obs! Begränsat antal rum. Först till kvarn ...
Dag: Lördagen 24 oktober 2020
Plats: Hällsnäs, Långenäsvägen 150
435 35 Mölnlycke
Konferens: kl 08.30-17.00 (lunch och fika)
Middag: kl. 19.00- Välkomstdrink från 18.30
3- rätters meny, underhållning. Klädkod kavaj
Visst vill du vara med?

Alla är välkomna, klubbkompisar, respektive, vänner
Årsmöte D2360 äger rum söndagen 25 oktober 10 - 12
Vi utgår från att pandemin lagt sig men följer folkhälsomyndighetens ev.
riktlinjer. Plan B kan vara en konferens i hybridform.
Världklubb för distrikt 2360

2020-2021

Landvetter-Råda
Rotaryklubb

Kadir Meral:
Kungälvs RK,
lärare, föfattare,
underhållande föreläsare

Konferencier
Jan Marklund
Alingsås RK
GongGång Ledarutveckling

Katarina Brud:
Göteborg Lindholmen
International RC,
entreprenör

Stig Ottosson:
Carl-Wilhelm
Öckeröarnas RK,
Stenhammar:
Past President
Göteborgs RK,
RI-president 2005–2006
Ann-Britt Åsebol:
Falun Kopparvågen RK
Past RI-Director
Riksdagsledamot

Karl Beijbom:
Köpings RK, DG
distrikt 2340,
journalist och skribent

EN HEL DAG FYLLD AV ROTARY IN I FRAMTIDEN
Den röda tråden är Rotary Yrkesnätverket med Mervärde.
Vi skall: Förändra, Tänka nytt, Göra klubben attraktiv

YRKESNÄTVERKET
MED MERVÄRDE

UR DAGENS PROGRAM
• Carl-Wilhelm Stenhammar
Rotary igår, idag och imorgon
• Christer Liljenberg/Katarina Brud
Vi är Rotary
• Karl Beijbom/Stig Ottosson
Lyckad medlemsrekrytering
• Kadir Meral
Rotary-nätverket som en viktig kugge
i Sveriges integrationsarbete
• Maria Masoomi
Kulturkompetens och kulturkrockar på Marias vis
• Ann-Britt Åsebol
Convention 2021 Taipei, Rotary Peace Center
• Många tillfällen till mingel, Lotterier med fina priser, Utställning

Konferens: 350:-/person
Festmiddag: 600:-/person
Lunch årsmöte: 115:-/person

Betala till…
Swish: 123 4536207
BG: 376-4578

Att lyfta fram värden i Rotary är vår viktigaste uppgift. Det är med intressanta värden vi får
medlemmar att stanna kvar och nya att ansluta sig.
Tillsammans skall vi göra Rotary till nätverket som är mer attraktivt än andra nätverk.
Tillsammans skall vi få gäster som besöker oss att finna det så intressant och trevligt att man
helt enkelt inte kan säga nej till att bli medlem.
Vad är ett nätverk/yrkesnätverk?
Ett nätverk innebär att knyta kontakter, som man i framtiden, kan vända sig till för att
hantera olika slags utmaningar. Ett starkt nätverk bygger på ömsesidigt förtroende. Man
måste kunna lita på varandra.
Rotary är sedan starten 1905 ett yrkesnätverk, vilket innebär att vi med våra professioner och
kompetenser kan vara till hjälp för varandra och andra.
Nätverket- till nytta både yrkesmässigt och privat. Rotarys värdegrund och etiska moral ger
ett unikt nätverk.
Vad menas med Rotarys mervärden?
Här ligger allt som finns i Rotarys stora säck, allt som kan göra det intressant för just mig att
bli medlem. Vi är alla olika, har olika behov och intressen men det som är fantastiskt är att i
Rotary finns något för ALLA. Här är några exempel:
Nätverkande, personliga möten, fysiska eller digitala, Friendship/vänskap, Fellowships, RFE
Internationella vänskapsutbyten, Humanitära projekt, RLI (Ledarskapsutbildning),
Mentorskap, Ungdomsutbyten, Fredsarbete, världskonvent och mycket mer.
PETS 7 mars fylldes av många goda exempel på Rotarys mervärden. På dagens festliga
konferens fylls inspirationen på med färgstarka talare och många tillfällen till mingel.
Vi avslutar dagen med en festmiddag och fin underhållning
Jag hälsar alla varmt välkomna till en dag med Rotarys framtid i fokus.

Anmäl dig här
Sista anmälningsdag 12 oktober 2020
Världklubb för distrikt 2360
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Landvetter-Råda
Rotaryklubb

Ulla-Britt Andreasson
Guvernör distrikt 2360 2020-2021
Landvetter Råda Rotaryklubb värdklubb för distrikt 2360 2020-2021

