INVITASJON TIL DIGITALT PETS 13. og 14. mars 2021
Sokndal Rotary Klubb har gleden av å invitere til PETS. Som tidligere annonsert skulle dette vært
arrangert i Egersund. Av forståelige grunner vil dette nå bli et DIGITALT arrangement!
Møtet vil foregå på Zoom og en link til møtet vil bli sendt til alle påmeldte deltagere i god tid på
forhånd.
Programmet, med forbehold om enkelte endringer, er vedlagt her. Det er variert og berører alle
viktige Rotary-aspekter. Vi vet at det kan være anstrengende å delta lenge på et digitalt møte og
derfor er det lagt inn mange pauser. I pausene vil møtet være åpent for deltagere til uformell
prat.
PETS (President Elect Training Seminar) er obligatorisk for alle innkommende presidenter men
invitasjonen gjelder også, som vanlig, klubb-sekretærer og klubb-kasserere, og en egen bolk er
lagt til for dem. Distriktet vil ta i bruk et Visma eAccounting regnskapsprogram, som også kan ha
interesse for noen klubber, og dette blir presentert.
PETS er også nyttig for Styremedlemmer, Komite-ledere, og andre klubbmedlemmer. Vi
oppfordrer derfor til å sende denne invitasjonen videre til klubbmedlemmene da dette er en fin
anledning til å lære mye om Rotary på kort tid.
Deltager avgift: kr 1000 pr. klubb. Dermed er det gratis for hver deltager utover deltagelsen for
innkommende president. Denne avgiften reflekterer at distriktet har utgifter til PETS, selv om
dette arrangeres digitalt. Siden dette er et obligatorisk kurs for innkommende presidenter, vil
klubber som ikke sender påmelding allikevel bli fakturert for avgiften på kr 1000. Oversikt over
deltagere vil bli sendt ut når listen er klar
Påmelding snarest og innen 20. februar på vedlagte påmeldingskjema.
For å kunne gjennomføre PETS digitalt har vi måtte redusere bolkene noe i tid. For at
innkommende presidenter skal være best mulig forberedt så oppfordrer vi dere til å fullføre
online-kurset «Club President Basics» i My Rotary på forhånd. Se informasjon i eposten.

Da ønsker vi dere hjertelig velkommen til PETS 2021!
Med hilsen,
Tommy Nilsen
President, Sokndal Rotaryklubb

Claus E. Feyling
Innkommende Guvernør

