Nu söker vi Team Leader och deltagare till
planerat miniutbyte i september/oktober 2021!
Utbyte med D1360 Island (norra delen av Island), utresa planerad 30 september
med avslut 4 oktober 2021.
Notera att utresan startar på plats den 30 september samt avslutas likaså på plats den 4
oktober 2021.
Våra värdar föreslår att vi anländer den 29 september för att ge oss tillsammans
möjlighet att besöka vulkanen Geldingadalir innan vi tar inrikesflyget den 30 september
till Akureyri!
OBS. Vi följer EU:s rekommendationer och räknar med att kravet är att samtliga
utresande och värdar kan uppvisa ett giltigt vaccinationspass.
Team Leader.
Ansökan om att bli Team Leader skickar du snarast eller senast den 17 juni 2021 till ordföranden i RFEkommittén, Gun Klevås, Kristianstad-Nova RK, tel. 070-522 18 24, gun.klevas@gmail.com

Deltagare.
Är du intresserad av att delta i detta utbyte, ska du anmäla ditt intresse från den 20 juni kl 18.00 – den 29
juni kl 24.00 genom att skicka in en ansökan om deltagande på en blankett från distriktets hemsida till den
poängansvarige i kommittén, Bruno Steiner, bruno.steiner@telia.com . Antalet deltagare är maximerat till 12
personer.

Hitresan
Besöket i vårt distrikt är planerat är ännu inte fastlagt men blir antingen i slutet av sommaren 2022 eller
våren 2023.
Vårt mål är att i första hand de, som reser ut blir värdar vid hitresan. Det kan dock för att geografiskt hålla
samman teamet på en eller två orter innebära att vi behöver rekrytera utanför teamet.
.

I detta utskick finns också att läsa bifogat beskrivning av utbytesdistriktet samt
Regler för ”Privatgrupper” till Island. Icelandair har möjlighet att erbjuda en förmånlig gruppresa för min 10 personer Köpenhamn – Akureyri t o r.
Kristianstad i maj 2021

Gun Klevås
Gun Klevås
Ordförande i RFE-kommittén i D 2400

Nedan ett citat från våra RFE Regler och Riktlinjer som kan läsas på distriktets hemsida,
här speciellt riktat till er som inte tidigare deltagit i våra RFE-utbyten:
12. Speciell kvot för RFE-intresserade rotarianer som inte tidigare deltagit i någon utresa:

Miniutbyte: Halva antalet/50 % (eller det heltal som kommer närmast den beräknade kvoten) av
platserna i ett planerat RFE-utbyte tilldelas dem, som inte tidigare deltagit i någon RFE-utresa.
Denna kvot gäller i mån av efterfrågan. Ansökan görs på de tider som anges i inbjudan till
distriktets rotarianer och klockslaget för ansökan är avgörande vid uttagningen. Skulle detta
inte kunna avgöras, avgör i andra hand högsta poäng och i tredje hand sker en lottning bland
de sökande. Antagna under denna kvot, som ännu inte tjänat in några poäng, påtar sig
framtida värdskap enligt punkt 9 ovan.

Mera info finns på D 2400:s hemsida https://rotary2400.se/page/rotary-friendship-exchange.
Under dokument finns all nödvändig information om RFE finns.

