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Liikme meelespea 2013/2014 
 

Klubi liige, Sa oled  rahvusvaheline organisatsiooni Rotary International (RI) liige, Sa oled rotariaan. 

Rotary liikumise eesmärk on hoida kõrgel ühiskonna teenimise ideaali kui igasuguse väärika ettevõtluse alust. 

Rotary liikumise töövorm on klubi koosolek.  

Meie klubis (THRK) kohtutakse esmaspäeviti, üle kahe nädala ( kuupäevad: 2,16,30 sept, 14,28 okt, 11,25 nov, 9,16 

dets, 6,20 jaan, 3,17 veebr, 3, 17,31 märts, 14,28 aprill, 12,26 mai ja 13.juuni). Koosolek algab  kl 17.00 restoranis 

Polpo õhtusöögiga ning jätkub ametliku koosolekuga 18.00-19.00 hotelli London konverentsiruumis. Hea tava näeb 

ette, et koosoleku ajal on telefon välja lülitatud või hääletu. 

• Koosolekult puudumisest ja söögist loobumisel tuleb teatada hiljemalt sama päeva kl 12-ks II sekretärile 

Martina, martina@studiolingua.ee , mob:5220099.  Etteteatamata puudumisel tuleb tasuda 6 € (toit). Kõik, kes 

süüa ei soovi ja osalevad vaid ametlikul koosolekul  tasuvad 3€ koosolekust osavõtutasu Pille kätte. Selle eest 

serveeritakse ka kohvi või teed.  

• Klubiliikmetel on võimalus osaleda klubi koosolekul ka Skype teel. Selleks tuleb soov edastada klubimeistrile 

Piret ühenduse loomiseks.  

• Ettekannete kohta saata info IT- asjurile - Tiina, tiina@guitra.ee, mob: 5204121 ja klubimeistrile Piret, 

piret.arukuusk@gmail.com , mob: 5069803. soovituslikult 1 kuu enne ettekannet. Multimeedia projektor on 

koosolekutel olemas, samuti arvuti ja WiFi ühenduus, vajalikest erisoovidest teatada hiljemalt 3 päeva enne 

koosolekut klubimeistrile. 

• Kõik ettepanekud ja soovid klubi tegevuse kohta on alati oodatud ja adresseerida juhatuse liikmetele. 
 

Liikmemaks on THRKs 25 € kuus ja see kantakse klubi arvele (hõlmab RI aastamaksu 48 USD, charterürituse 

maksumust klubi liikmele summas 32€ ning hooaja alguse ja lõpu tähistmist summas 13€ liikme kohta). 
 

THRK ürituste liigitamine: 
 

• A - ainult THRK klubi liikmed  • C - kaasatud rotariaanide pereliikmed 

• B - RI liikmetega seotud üritused • D - rotariaanide vabalt valitud kaaslased 
 

Kirjavahetus Hansarotary üldmeili kasutatakse vaid juhul kui kiri on oluline kõigile klubiliikmetele. Muidu suuna kiri 

vaid antud valdkonnaga tegelevatele inimestele. Nii säästad teiste klubiliikmete aega.  e-kirjad on märgistatud 

vastavalt sisule:  

• „oluline“ • „arvamus või ettepanekud“  • „elust“ 
 

Kõik kirjad märkega  „oluline“ on tähtis läbi lugeda, „arvamus või ettepanekud“ ootab alati vastust viidatud 

aadressaadile või juhatusele.   
 

Uusi liikmeid võetakse klubisse klubiliikme poolt esitatud kandidatuuri avaldusega. Klubisse vastuvõtmise korral (vt. 

reglementi eeskirjast) saab uus liige esmased teadmised Rotary-st oma kandidatuuri esitajalt, kes on uuele liikmele 

mentoriks esimese klubiaasta jooksul. Lisaks tegeleb uue liikme informeerimisega klubiteenistus (juht Ellen). Liikmeks 

astumise ühekordne  tasu on 25 USD.  

THRK koduleht www.hansarotary.ee, Rotary infopunkt Eestis www.rotary.ee, RI www.rotary.org 

 


