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Hva er Rotary? 

Kommunikasjonseksperter i RI anbefaler følgende 

kortform: 

- Join leaders 

- Exchange ideas

- Take action 

Fritt formulert- hvorfor ikke si: 

1. Møt ressurspersoner fra forskjellige yrker 

2. Utveksl ideer og erfaringer 

3. Ta del i små lokale og store internasjonale 

samfunnsnyttige prosjekter



Hva er Rotary? 

Hvordan er Rotary organisert?

3. Rotary Foundation som står for Rotarys humanitære arbeid

• er vår «bank» for finansiering av Rotaryprosjekter. 

• 50 % av det klubbene betaler inn til The Rotary Foundation (TRF), får vi tilbake etter tre år

• vi kan bruke disse midlene i globale og egne prosjekter i distriktet og i klubbene. 

2. Rotary International -den juridiske organisasjonen

• som administrerer og organiserer alt praktisk arbeide fra hovedkontoret i Evanstone, 

Illinois i USA 

• har distriktskontorer i flere deler av verden for oss i Zürich. 

1. Rotary organisasjonen som ledes av 

verdenspresidenten – som styrer over

• ca. 550 distriktsguvernører, 

• ca. 34000 klubbpresidenter og 

• ca. 1, 2 millioner medlemmer. 



Hva er Rotary? 

TRFs sine 6 fokusområder

1. Fredsarbeid og konfliktforebygging 

2. Sykdomsforebygging og behandling 

3. Vann- og sanitærforhold 

4. Mødre- og barnehelse 

5. Grunnleggende utdanning og leseferdighet 

6. Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling 



Er klubben en Rotaryklubb?

Følger klubben retningslinjene som ligger i

 Rotarys formål 

 Fire spørsmålsprøven

 Yrkeskodeks for Rotarianere

 Rotarys motto 



Rotary International President (RIP)– årets motto 

Rotary International Verdenspresident for 

2015 – 2016

K. R.  Ravindran - «Ravi» 

«Hver av oss besitter 

unike talenter

• som når vi bruker dem riktig og 

gjennom Rotary 

• vil gjøre verden til et bedre sted å bo for 

oss alle.» 



Hva er nytt av året fra RIP?

Alle nivåer i Rotary –

fra medlemmene/ klubben/ distriktet til og 

internasjonalt nivå vil kunne –

• måle og vurdere egne og andres 

prestasjoner 

• rapportere papirløst ved utfylling av 

skjemaer fra klubbene og fra 

distriktsguvernørene. 

Ravi fokuserer på målsetting og oppfølging -

Verktøy: Club Central

Konsekvens for klubbene - KPM tilpasset Club Central

Alle klubbene har lagt inn mål for 

• antall medlemmer

• bidrag til TRF 

Gjøre det mulig å følge med i hva som er 

oppnådd gjennom de opplysninger som 

klubben selv har lagt inn i databasen til Rotary 

International



Hva arbeider distriktet med?

Mål
1. Støtte og styrke klubbene

2. Fokusere på og øke humanitært arbeid innen TRFs 6 fokusområdene

3. Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary

Visjon:

Vi ønsker at Rotaryklubbene skal være

• prioritert forum i lokalsamfunnet 

• representere et nettverk for sine medlemmer 

o lokalt, 

o nasjonalt og 

o internasjonalt.



Hva arbeider distriktet med?

1. Klubb- og medlemsfornyelse: 

a. Det vektlegges å utvikle klubben for fremtiden

b. Fortsatt være en attraktiv møteplass i lokalsamfunnet. 

c. Resultatet skal være mindre frafall og økt rekruttering.

3. Bruk av Online verktøyet «My Rotary»:

a. Minst 50 % av medlemmene er registrert i «My Rotary» 

b. Minst to medlemmer i klubben deltar i diskusjonsgrupper på nettstedet.

2. The Rotary Foundation; 

a. Oppfordre medlemmer til å gi til TRF ved å bidra med minst 20 $ og 

gi en årlig gave på 100 $ pr år og medlem. 



4. Humanitært arbeide: 

a. Klubben skal bidra i minst et prosjekt som støttes av 

District/Global Grant. 

b. Klubbmedlemmene skal være aktive i lokale 

prosjekter (Måltall 75 % av medlemmene).

c. Forsterke eventuelle prosjekter gjennom et 

samarbeid mellom minst 5 klubber i distriktet og 

gjøre prosjektet mer synlig.

Hva arbeider distriktet med?

6. Omdømmebygging: (Rotarys visuelle retningslinjer ihh. Brand Center.)

a. Alle hjemmesider oppdateres

b. Alt materiell i klubben som brosjyrer og nyhetsbrev oppdateres

5. Ungdomsarbeid: 

a. Hver klubb bør sende minst en kandidat til RYLA.

b. Legge forholdene til rette for langsiktig og kortsiktig ungdomsutveksling. 

c. I den grad forholden ligger til rette for det, støtte opp om Rotaract

klubber



KLUBB OG MEDLEMSFORNYELSE 

Motiver for å møte
• Interessant foredrag 
• Nettverket
• Prosjekter/prosjektutvikling og innsats 
• Koselig å treffe venner/kjente 
• Må møte for å oppfylle møteprosenten
• Må møte for vi er jo så få som ellers møter

Har Rotarymøtene utviklet seg til 
rutiner i  «fastfrosne mønstre»?

Kan vi bryte slike mønstre uten å ødelegge klubbens indre 
liv?

Hva arbeider distriktet med?



Hva arbeider distriktet med?

Fornyelse

Er det rom for nye klubber?

Utvelgelse på basis av 

 Geografi

 Store miljøer 

Kan dere være fadderklubb?



Oppsummering

Hva er det som gjør deres 

Rotaryklubben så attraktiv?

Er det fordi du

1. Møter ressurspersoner fra forskjellige 

yrker ?

2. Utveksler ideer og erfaringer ?

3. Tar del i små lokale og store 

internasjonale samfunnsnyttige prosjekter ?

Hva er viktig i denne klubben her?

• Hva er deres særpreg?

La oss i fellesskap bygge et sterkt Rotary!


