


PETS 2019 

Kontinuitet är det viktigt ?



PETS 2019 

Rotary året  går fort!

Vad vill vi uppnå?

Vad kan vi / vad hinner vi uppnå?

Fokusera!



PETS 2019 

En tillbakablick på klubb besöken i D 2360 DG året 2018-2019

Tre kategorier av klubbar inom vårt distrikt

1. Klubbar som det går riktigt bra för
2. Klubbar som har förstått att man måste agera

3. Klubbar som inte har medlemsutveckling eller rekrytering på 
agendan

Vilken klubb vill du vara medlem i ?



• Gäster
• Nya medlemmar lite då och då
• Aktiverar / tar hand om nya medlemmar
• Projekt som länkar samman klubben
• Samverkar med andra klubbar
• Struktur på möten
• Tydliga regelverk
• Aktiviteter (syns i det lokala samhället)
• Långsiktig kontinuitet för styrelsemedlemmar

Klubbar som det går bra för



• Ser över sina regelverk
• Bruttolistor över tänkbara medlemmar
• Nya aktiviteter ex utanför klubblivet
• Sneglar på framgångsrika klubbars aktiviteter
• Arbetar med att få en kontinuitet i styrelsen

Klubbar som har förstått att man måste
agera



• Klubbarbete som det alltid har varit, förändringar är inte av
godo

• Ingen strategi för att nå nya medlemmar ( vi har det ganska bra )
• Svårt att rekrytera styrelsemedlemmar (ingen kontinuitet)
• Syns inte i lokalsamhället
• Klubben är relativt sluten

Klubbar som inte har medlemsutveckling / 
rekrytering på agendan



Går det att flytta en klubb till en “högre
kategori”

Självklart !!

Vem och vad avgör det?



Kontinuitet inom D 2360

• Guvernörskedjan

• Överlappning inom Distriktsrådet

• Presidentkedjan inom klubben

• Överlappning i klubbens styrelse

• Medlem “ut” / medlem in

• Långsiktighet, styrdokument





End Polio Now

• Fram till den 15 februari 2019 INGET nytt poliofall i världen

• Under 2018 totalt 33 poliofall (varav 21 iAfghanistan och 12 i Pakistan) stor
screening utförs i Nigeria 

• Största internationella Rotary projektet någonsin

• Hur länge skall vi hålla på? Kanske kan vi sluta vaccinera 3 år efter det sista
polioutbrottet (världen kan vara poliofri om 3-10 år om vi har tur!)

• Det krävs att vi inte ger upp och att vi har KONTINUITET i vårt givande!



Tack för ordet och 
L Y C K A  till!

rotary.org • rotary.se • rotary.fi

Christer Liljenberg - DG distrikt 2360 2018/2019


