ROTARY NORDEN

21.10.2015/BTh

SUOMEN VALTUUSTOEDUSTAJA
Tehtäväkuvaus ja pätevyysvaatimukset
Tehtävänä on toimia Suomen Rotaryn edustajana Rotary Norden:in (RN) ylimmässä päättävässä elimessä
eli valtuustossa. Sen lisäksi vuorollaan toimia RN:n hallituksessa.
Julkaisu RN on voimakkaassa muutosvaiheessa, katso liitteenä oleva tilannekuvaus.
Tehtävään valitulta tulisi edellyttää perusteellista tietoa lehden teosta, lehtialan hallinnosta ja
ennenkaikkea siitä muutosprosessista joka liitty siirtymiseen painetusta lehdestä verkkotuotteeseen, tähän
liityvisä ongelmista ja mahdollisuuksista.
Koska kyseessä on yhteispohjoismaalainen foorumi, tehtävä edellyttää hyvää ruotsin kielen taitoa sekä
kykyä ymmärtää sekä kirjoitettua että puhuttua norjaa ja tanskaa.
Jos haluat lisätietoja Rotary Norden:ista, voit kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen:
Rtn Rolf Gabrielsson, toimittaja puh: 040-7199559, E-mail: rolf.g.gabrielsson@gmail.com
PDG Berndt von Veh, hallinto ja talous, puh: 0400-782662, E-mail: bvonveh@gmail.com
PDG Börje Thorström, hall. puheenjohtaja, puh: 0400-474475, E-mail: borje.thorstrom@message.fi
Hakemuksen voi jättää kirjallisena joko Suomen Rotary ry:n hallitukselle tai kiinnostuneet hakijat voivat
asettua ehdolle myös ottamalla yhteyttä SR:n pääsihteeri PDG Berndt von Veh’iin 30.11.2015 mennessä,
puh. 0400-782662, E-mail: bvonveh@gmail.com

FINLANDS FULLMÄKTIGEMEDLEM
Befattningsbeskrivning samt kompetenskrav
Uppgiften är att fungera som Finlands Rotarys representant i Rotarry Nordens (RN) högsta beslutande
organ, fullmäktige. Dessutom att enligt fastställd tur fungera som styrelsemedlem.
Publikationen RN befinner sig i en kraftig omvälvningsprocess, se bifogade översikt.
Den som väljs till uppdraget torde besitta ett gediget kunnande visavi hur man gör en tidning, tidningens
förvaltning samt framförallt kännedom om förändringsprocessen från tryckt tidning till en nätprodukt, de
problem och möjligheter som förknippas härmed.
Eftersom det är fråga om ett samnordiskt forum krävs god kunskap i svenska samt förmåga att förstå
norska och danska i skrift och tal.
Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till
Rtn Rolf Gabrielsson redaktör tel: 040-7199559, E-mail: rolf.g.gabrielsson@gmail.com
PDG Berndt von Veh, ekonomi och administration tel. 0400-782662, E-mail: bvonveh@gmail.com
PDG Börje Thorström, styrelseordförande tel. 0400-474475, E-mail: borje.thorstrom@message.fi
Ansökan kan inlämnas skriftligt endera till Finlands Rotary r.f. styrelse eller hugade intresserad kan
också anmäla sig genom att kontakta FR:s generalsekreterare PDG Berndt von Veh senast 30.11.2015,
tel. 0400 782 662, E-mail: bvonveh@gmail.com

