Välkommen till Trollhättan
den 19 oktober på årets
distriktskonferens!
Boka din plats senast 31 augusti och delta i utlottning av en veckas boende
på franska Rivieran, se m er på www.solem ar.nu (Gäller endast för Rotarianer)

Årets konferens kommer att äga rum i Högskolan Västs lokaler i Trollhättan, en modern högskola som
har ett nära samarbete med näringslivet och samhället, något som vi tycker passar utmärkt för Rotary.
Under konferensen kommer vi att möta och lyssna på representanter från Rota rys mångfacetterade
verksamhet, men vi får även kunskap och inspiration från andra aktörer i vårt samhälle.
Ett samhälle som Rotary i allra högsta grad är en aktiv del avi vardagen.
Årets distriktskonferens har siktet inställt på att skapa kraft och utveckling hos oss själva
och i våra klubbar. Att nyfiket och medmänskligt möta framtiden
och fortsätta att göra skillnad i världen.

KONFERENS UNDER DAGEN

BANKETT UNDER KVÄLLEN

FÖRMIDDAG

9 :0 0 -1 2 :3 0

PAUS I PROGRAMMET 17:00 -19:00

9:00 - 9:30 Registrering, kaffe och smörgås
9:30
Invigning

Du checkar in på hotell och/eller gör dig redo
för en spännande kväll i sann Rotaryanda.

LUNCH

EFTERMIDDAG

CHECKLISTA

1 2 :3 0 -1 3 :3 0

MIDDAG FRÅN 19:00

13:30

Vi träffas för en härlig trerättersmeny på
Scandic Swania och umgås med inslag av
gäster och underhållning.

Inbjudna gäster anländer

1 3 :3 0 -1 7 :0 0

Ett urval av programpunkter under dagen
- Trollhättans Stad och Högskolan Väst
- ROTAXPERIENCE - framtidsdialog
- Attraktiva klubbar - Jens Erik Rasmussen
- World Children Prize
- Shelterbox
- End Plastic Now
- Rotaract
- Tillsammansprojektet - Christer Olsson
- Utställningsmässa med nätverksmöjligheter

Rotary

( ) Boka din plats redan nu
( ) Bjud in nya medlemmar
i klubben för att uppleva
vad Rotary verkligen är
( ) Åk kollektivt eller i grupp
för vår miljö
( ) Lägg dig tidigt kvällen
innan så du har energi
( ) Kom i tid så du inte
missaratt nätverka

DANS OCH MUSIK CIRKA 21:00

Vad är en middag utan dans och musik.

För mer information, program och självklart
din bokning besök vår hemsida redan idag

ww w.19tio19.se
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