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Guvernörens månadsbrev nr 10 

Rotaryåret 2019-2020 
 

Rotaryvänner, 

Nästan alla nyheter och kommunikation mellan människor handlar om Covid-19 

och pandemin, något som för oss alla var helt okänt för ett halvt år sedan.  

Det som förutom pandemin i sig är lite komplicerat är hur de stora nationerna 

hanterar fördelningen av sjukvårdsmaterial. Vilket känns främmande för sanna 

Rotarianer. 

Detta DG-brev kommer inledningsvis att handla om hur vi Rotarianer lever upp 

till ”Rotary – En stark del av samhället”, för nu har vi chansen att göra skillnad 

med den palett av möjligheter det innebär att vara Rotarian. 

För några dagar sedan fick distriktets Presidenter en enkät med några frågor avseende hur klubbarnas möten 

påverkas av Corona-epedimin, i vilken form möts man och vilka åtgärder görs för att motverka de negativa 

effekterna. Ofta görs de största innovationerna i det som betecknas som någon form av kris.  

I nuläget har klubbarna fokus på att hantera klubben och närsamhället, ett par frekvent pågående och 

planerade aktiviteter är värt att uppmärksammas. 

Lokalt i klubben och medlemmarna 

President eller styrelsen ringer upp samtliga över 70 år och övriga riskgrupper veckovis och för samtal om 

sådant som är viktigt att prata om, genomgående mycket uppskattat. Typ behov av hjälp, möjligheter att 

hjälpa till, idéer och tankar om klubbens väl och ve. 

Ett par exempel från våra klubbar 

- Mail/infobrev till samtliga medlemmar 1-2 gånger i veckan. 

 

- Styrelsen har börjat köra virituella möten för att träna tekniken och planerar återuppta veckomöten 

fast virituellt. Styrelsemöten utomhus. 
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- Klubbmöten, kommittémöten, styrelsemöten virituellt via ZOOM. Rekommenderar sina medlemmar 

att också prova e-clubmöten. 

 

- Skickar antipuff varje fredag med info om inställt möte veckan därpå, uppmanar medlemmarna att 

höra av sig till varandra för att lindra abstinensen 

 

- Fortsätter projekt- och kommittéarbete för att vara redo när pandomin avtar. 

 

- Frågat medlemmar om behov av hjälp att starta upp ett nytt friskvårdprojekt 

Lokalsamhället och internationellt 

- Bidrar moraliskt och ekonomiskt till mötesrestaurangen för att mildra konsekvenserna och ha en 

plats att återvända till när fysiska möten kan startas upp igen, samt undersöker alternativ möteslokal 

om så kommer behövas 

 

- Rekommenderar medlemmar att stödköpa på restaurang där vi normalt har klubbmöten 

 

- Stödjer projekt genom Rotary Doctors 

 

- Har samlat frivilliga i klubben samt anmält till kommunen att vi hjälper till med att handla och köra 

ut mat till personer i riskgrupper, medverka och göra inköp till äldre äldre 

 

- Vi stödjer Mölndal Second Hand genom frivilliginsatser. ALLA klubbar kan göra så lokalt! 

 

- Skänker 50 000 kr till lokala majblommeföreningar och Smile efter konsert i februari 

 

- Utmanat medlemmar att skänka 100 kr/vardera till Räddningsmissionen 

 

- Engagerat sig i sjukvården 

 

- Engagerar klubbens medlemmar till telefonkontakt med gamla och äldre, ev sponsring av matpaket 

till förskolebarn i utsatta områden, uppmuntran till hemtjänsten genom påskägg, blommor mm 

 

- Rotary har genom klubbarna många bra möjligheter att göra skillnad i samhället och underlätta för 

de som så behöver. Några exempel som gör skillnad och profilerar Rotary. 

 

- Göra inköp av middagar på restaurang (presentkort) och som sedan överlämnas till de som gör 

stora insater inom vården och andra samhällsnyttiga funktioner såsom räddningstjänsten 

 

- Hjälpa vårdsektorn med praktisk avlastning såsom skjutsning mm 

 

- Insamling av ekonomiska medel för skyddshjälpmedel och skyddskläder  

 

- Inom demensvården tar man gärna emot vykortshälsningar eller foton då det enligt personalen gör 

stor skillnad för vårdtagarna 

Ovanstående förslag har kommit från Rotarymedlemmar och om de görs nu är det av stor betydelse för 

dem som arbetar inom vården, för äldre äldre och de som tillhör riskgrupperna. Ta upp detta i era 

klubbar och agera genom att efterhöra behovet inom vårdsektorn och hur ni bäst går till väga. 
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Flyttade distriktsaktiviteter  

 

Gästveckan (v17) är INSTÄLLD  

Även här gör Coronapandemin att det inte under rimliga förhållanden går att genomföra i vår. Premiären blir 

sannolikt i november, men vi får återkomma med vecka när vi koordinerat den i hela Sverige för att få 

maximal kännedomseffekt. Men gör redan nu upp en förteckning över vilka ni vill bjuda in som potentiella 

medlemmar. 

Distriktsgolfen som var planerad till den 27 maj av kända skäl måste flyttas till den 2 september 2020 på 

Ale Golfklubbs hemma bana – Alfhems Kungsgård i Ale kommun. Boka kl 09.00 – 16.00 inkl lunch och 

prisutdelning. Vi börjar med spelinstruktioner kl 09.00 varefter alla börjar spela kl 10.00. Inbjudan kommer 

i Guvernörsbrev no 11 i början av maj, finns också på www.rotary2360.se. 

PDG-lunch (Past Distrikt Guvernor-lunch) är flyttad till den 4 september 2020, inbjudan går till Past 

Guvernors i D2360 

Modul 3 i RLI (Rotary Leadership Institute), d.v.s. Rotarys pilotomgång i Rotarys ledarskapsutbildning är 

flyttad till den 5 september 2020. De som deltagit i de två första modulerna får särskilt meddelande. 

Merparten av övriga möten i Distriktet under våren såsom Distriktsråd, Regionala presidentmöten, 

Guvernörsmöten m.fl. genomförs virituellt genom Zoom eller GoToMeeting, detta för att ingen ska råka ut 

för Coronasmittan vid dessa tillfällen.  

Så sker också i Sverige i övrigt där man genomfört PETS via webben, vilket fungerat bra. Tillsätt gärna 

några personer i klubben som får i uppgift att starta upp virituella möten.  

Naturligtvis lägger ni inte ut inloggningsuppgifterna på hemsidan utan sänds till medlemmarna och de 

Rotarianer som vill besöka er klubb virituellt. Detta verktyg blir med stor sannolikhet av betydelse för 

klubbens och distriktets sammanhållning och utveckling 

Personligen tycker jag detta är en intressant utveckling och deltar gärna, i mån av tid, om ni sänder mig eller 

er assisterande guvernör uppgift om mötestid och länken till klubbmötet. Lycka till. 

 

The Rotary Foundation 

Som ni kanske noterat genom rekommendationer och resonemang från bl a företrädare för Rotary och TRF 

kan vår respons på pandemin just nu bäst bli “to support local activities, like purchasing thermometers, 

protective medical gear, or other items to donate to medical professionals who need them”. 

  

I det korta perspektivet kan vi (D 2360) göra det på lokalplanet genom det som vi som medmänniskor kan 

och skall göra för vårt samhälle. Problematiken med skyddsutrustning, testkapacitet och vårdpersonal stavas 

inte pengar utan fysisk tillgång som beror på tillverkning/tillgång och logistik. Men vi kan mycket väl göra 

stor skillnad för de som behöver det bäst. 

 

Det som också är viktigt är att ni i klubbarna börjar fundera och diskutera vad du och din klubb kan göra, 

iform av projekt och andra hjälpinsatser när akutläget i Corona-pandemin passerat. Då kommer sannolikt 

behovet av insatser genom Rotaryprojekt att vara stort både lokalt och internationellt. Leta gärna projekt där 

flera klubbar kan samverka och se den digitala webbkommunikationen som ett användbart 

kommunikationshjälpmedel. 
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För några dagar sedan fick distriktets Presidenter en enkät med några frågor avseende hur klubbarnas möten 

påverkas av Corona-epedimin, i vilken form möts man och vilka åtgärder görs för att motverka de negativa 

effekterna. Ofta görs de största innovationerna i det som betecknas som någon form av kris. 

Resultat från enkät utsänd till klubbpresidenterna den 31 mars 2020 

Fråga1 

 

Någon större procentuell skillnad i svarsfrekvensen mellan antal deltagande klubbar i de 6 regionerna kunde 

inte ses. 

Diagrammet visar svarsprocenten i respektive region, totalt svarade 39 klubbpresidenter på frågorna. Ovan 

är inte alla klubbar uppräknade i repektive region. 

 

Fråga 2 

  

 

Av de 66 % (39 av 59 klubbar) som svarade så har 37 ställt in de vanliga klubbmötena, allt från 14 dagar till 

längre uppehållsperioder. En av klubbarna har möte genom att göra gemensam morgonpromenad - ett 

fysiskt möte utomhus, medan åter 4 klubbar har veckomöten online. I skrivande stund har 2 klubbar också 

genomfört hybridmöten, d.v.s webbmöten via Zoom. I Hybridmöten deltar några fysiskt, medan andra deltar 

i via Webb/Zoomuppkoppling. Fördelen med online och zoomuppkoppling är att alla som är uppkopplade 

deltar i mötet från platser, där de inte riskerar överföring av coronavirus ex.vis hemmet, kontoret osv. 

Positiva effekter med Webb/Zoommöten är att även de som har fysiska nedsättningar eller befinner sig på 

annan ort kan delta, detta då det är så lätt att lösa uppkopplingen via dator eller smartphone. Dessa får då 

uppkoppling med både ljud och bild men det går att delta enbart via ljud. Naturligtvis sker 

närvaroregistrering precis som i ett fysiskt möte. 

Tekniken rekommenderas också för styrelsemöten, projektmöten och andra typer av möten där man inte vill 

riskera överföring av Coronavirus mellan deltagarna.  

 



GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NR 10 2019-2020 – DISTRIKT 2360 5 

 

Fråga 3 

 

Fråga 4 

 

 
  

Lär dig mer om Rotary.org och en ny värld öppnar sig 

Användbara Resurser för Dig som 
Klubbfunktionär  

• Sponsrar din klubb redan en Rotaractklubb?  

• Senaste Rotaract-policy uppdateringar  

• Vilka är dina förmåner i My Rotary? 

• Förmåner i Learning Center i My Rotary 

• Vad erbjuder dig Brand Center? 

• Europa/Afrika kontoret – Dina kontaktpersoner  

Nu under pandemiperioden så lär dig mer om Rotary – ju mer du vet desto trevligare blir det. 

Titta i bilagan Användbara Resurser för Dig som Klubbfunktionär och gå därefter vidare till 

www.rotary.org    

 

Se till att du skapar ett konto i rotary.org. Vet du inte hur du gör så kolla med din President, så får du hjälp. 

Då öppnar sig en mycket intressant Rotaryvärld. 

http://www.rotary.org/
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Bra kan bli bättre 

Tillsammans kan det som är bra bli ännu bättre, vi i Guvernörsteamet uppskattar idéer och förslag som 

utvecklar Rotary, dess klubbar och medlemmar. Det finns många fler i vårt samhälle som skulle ha nytta av 

vårt nätverk eller varför inte tillföra mervärden. 

Prata gärna Rotary med dina vänner, bjud med dem som gäster på klubbmöten. Vi har fantastiska program, 

trevliga och kunniga medlemmar och ett attraktivt yrkesnätverk. Vi är vad vi gör det till – vi är People of 

actions! 

Klubbutmaningen - Tre PHF-erkännande kommer att delas ut – även om inte fokus i nuläget ligger på 

medlemrekrytering av kända orsaker så pågår tävlingen till den 30 juni 2020. 

Medlemsutveckling med medlemsökning är fokus för året, vi vill också se en jämnare fördelning ur ett 

genusperspektiv varför vi kommer att premiera med en PHF inom respektive bedrift nedan: 

1. Den president som leder sin klubb och som uppvisar den största nettoökningen i antal 

yrkesverksamma betalande medlemmar under 55 år 

2. Den president som leder sin klubb som uppvisar den största nettoökningen i antal yrkesverksamma 

betalande kvinnor under 55 år 

3. Den president som leder sin klubb och föryngrar sin klubb mest utan att tappa äldre medlemmar 

(betalande medlemmar) 

Då syftet med detta är att premiera aktivt ledarskap, teamarbete, medlemsökning, bättre genusbalans, 

sänkning av genomsnittsåldern och spridning över distriktet så kan bara en PHF delas ut till samma 

president. Perioden för klubbutmaningen är 1 juli 2019 till 30 juni 2020.  

Vilka är vi i distriktsrådet och styrelsen 

Du hittar information om oss på www.rotary2360.se och känn dig välkommen att kontakta oss med de som 

känns viktigt, tillsammans skapar vi Rotary. 

Det händer i distriktet 

Under denna rubriken vill jag informera er om de aktiviteter som arrangeras eller medarrangeras av våra 

Rotaryklubbar och som har ett upptagningsområde som är större än den enskilda klubben.  

Fick tips från en Rotarian om virituell öl och vinprovning för klubbens medlemmar – tänk kreativt hur gör 

man det? 

 

Glad Påsk &Varma Rotaryhälsningar, 

 

Jerry Brattåsen 

Distriktsguvernör 2019-2020 

Distrikt 2360 

jerry@brattasen.se 

073 - 550 19 09 

www.rotary2360.se  

http://www.rotary2360.se/
mailto:jerry@brattasen.se
http://www.rotary2360.se/


Angående COVID-19 och klubbmöten 

 

De flesta klubbar har nu ställt in sina möten fram till Påsk och funderar på hur man skall göra 

i april. Vi kanske får förbereda oss på en längre tid utan fysiska möten och då kan möten på 

webben eller via telefon kan vara alternativ. Komplettera era klubbmöten med videomöten, 

där medlemmar i riskgrupper kan delta hemifrån i klubbens möten. 

 

Första mötet kanske bara är för att presentera hur programmet fungerar, tala om förvarandra 

hur man mår samt hur man hanterar smittspridningen. Några klubbmedlemmar kanske också 

behöver hjälp av andra för att få hem mat och annat. Har ni tur dyker det även upp 

medlemmar som inte besökt klubben på ett tag.  

 

Det finns idag en rad tämligen lättanvända system för webbmöten. Alltså möten där man kan 

både se och höra varandra. För detta behövs ett webmötesprogram som sköts av en 

administratör i klubben, kanske är detta klubbens IT-samordnare. Denne bjuder in deltagarna 

och startar mötet, som sedan alla andra medlemmar kan gå in på via sin dator, platta 

eller smarta telefon.  

 

Ett bra exempel på program är Zoom (https://zoom.us/), som är gratis om du begränsar mötet 

till 40 minuter. Om klubben vill köpa en Zoom Pro licens för längre möten än 40 minuter, har 

Rotary 20 % rabatt genom Rotary Global Rewards, https://tinyurl.com/shnpkuf. Kostnaden 

ligger då på ca 150 kr för en månad. 

 

Är det då svårt att använda ett webbmötesprogram?  

Egentligen inte. När det gäller Zoom får man först ladda ner en programvara till sin dator. 

Själva programmet är sedan enkelt att hantera och den som ska vara med på mötet går in i 

mötet med en webbadress och en mötesunik kod. Det som kan vara ett problem är att man 

måste öppna datorns kamera och mikrofon så att man hör, syns och kan prata. Helst bör man 

ha ett s k Headset, med hörlurar och mikrofon. Ett tips är att gå in i mötet i god tid före 

starttiden, så att man kan testa uppkopplingen utan stress. 

Zoom kan även användas med en telefon. Då ringer man in på ett vanligt telefonnummer, som 

man får med inbjudan, och slår en kod. Man kan då höra allt som sägs och själv prata. Det kan 

vara enklare för den som inte är vän med sin dator. 

          
Några bra zoom-länkar 

• https://blog.rotary.org/2020/03/23/embracing-virtual-meetings-for-your-club/ Embracing 
virtual meetings for your club 

• https://www.youtube.com/watch?v=E3O7i4OHFJY Information om hur ett Zoom-möte i 

Rotary kan fungera. 

• https://www.youtube.com/watch?v=-ik5o6WptX0 How to Use Zoom Online Meetings - 

Setting up an account and hosting a meeting tutorial 

• https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ Join a Zoom Meeting 

• https://www.youtube.com/watch?v=FnFSBjFvK2o&t=19s HOW TO USE ZOOM | Video 

Conferencing Tutorial for Beginners 

Om klubben behöver mer hjälp kan man alltid vända sig till Rotary IT Support,  

it-samordnare.2360@rotary.se, med frågor. Supportgruppen håller för tillfället på att testa 

olika webbmötesprogram. Vi är även beredda att vara värd för ett första zoom möte i er klubb. 

https://zoom.com/
https://zoom.us/
https://tinyurl.com/shnpkuf
https://blog.rotary.org/2020/03/23/embracing-virtual-meetings-for-your-club/
https://www.youtube.com/watch?v=E3O7i4OHFJY
https://www.youtube.com/watch?v=-ik5o6WptX0
https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ
https://www.youtube.com/watch?v=FnFSBjFvK2o&t=19s
mailto:it-samordnare.2360@rotary.se


 

RI Europa/Afrika kontoret, Klubb- och Distriktsupport, Mars 2020 

 

  

 

 

 

 

Användbara Resurser för 
Dig som Klubbfunktionär 

• Sponsrar din klubb redan en Rotaractklubb? 

• Senaste Rotaract-policy uppdateringar 
 

• Vilka är dina förmåner i My Rotary? 
 

• Förmåner i Learning Center i My Rotary 
 

• Vad erbjuder dig Brand Center? 
 

• Europa/Afrika kontoret – Dina kontaktpersoner 
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Grattis!  

Visste du att… 

• Rotary International presenterar en årlig Rotaract Outstanding Project Award ?  

• varje år i mars hålls det en World Rotaract Week för att fira Rotaract? 

• dedikerade Rotaractklubbar kan bli belönade med Rotary Citation?  

• Rotaractklubbar ombedda att regelbundet rapportera deras data till Rotary International?   

• det finns olika resurser tillgängliga för Rotaract? 

o Facebook och Twitter – utbyta idéer och nätverka 

o Nyhetsbrev “Young Leaders in Action” om Rotaract och andra Rotary ungdomsprogram 

o Rotaract produkter från Rotarys licensierade leverantörer 

o Brand Center och Rotarys “Voice and Visual Identity Guidelines”: Rotarys Ungdomsprogram 

o Rotaract Handbok och Guide för Distriktets Rotaractrepresentanter 

 

Diskutera inom din klubb möjligheten att starta en Rotaractklubb!  

• Lär dig på www.rotary.org vad Rotaract är och vad du än inte känner till om Rotaractors. 

• Hur man startar en Rotaractklubb på 10 steg!  

• Om du har några frågor, kontakta ditt Distrikts Rotaractordförande och Rotaractrepresentant.  

 

 

 

JA

 

NEJ 

 

IST IHR CLUB BEREITS PATE EINES 

ROTARACT CLUBS? 

SPONSRAR DIN KLUBB REDAN EN 

ROTARACTKLUBB? 

https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-topic/awards
https://www.facebook.com/events/rotaract/world-rotaract-week-2020/2503761136401766/
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/rotary-citation
https://my.rotary.org/de/document/how-update-rotaract-and-interact-club-information
https://www.facebook.com/rotaractor
https://twitter.com/rotaract?lang=de
http://rotary.highroadsolution.com/ri_preference_center/Form.aspx
https://my.rotary.org/en/manage/products-services/licensing
https://brandcenter.rotary.org/en-GB
https://my.rotary.org/en/document/rotaract-handbook
https://my.rotary.org/en/document/guide-district-rotaract-representatives
http://www.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/rotaract
https://www.rotary.org/en/7-things-you-did-not-know-about-rotaract
https://my.rotary.org/document/how-to-start-rotaract-club
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I april 2019 ändrade Lagrådet Rotary Internationals grundlagdokument och inkluderade Rotaractklubbar 

som en medlemskapstyp i Rotary International. 

 

Viktiga Ändringar:   
 

• Status för Rotaractklubbar har höjts. Definitionen av medlemskap i Rotary International har utvidgats till att 

omfatta Rotaractklubbar, så att Rotaractklubbar är medlemmar i Rotary International och inte längre bara ett 

program. 

• Rotaractklubbar är öppna för alla unga vuxna som är minst 18 år gamla. En Rotaract-klubb kan, men är inte 

skyldig, fastställa övre åldersgränser, under förutsättning att klubben (i enlighet med dess stadgar) får 

medlemmarnas och sponsorklubbens (om tillämpligt) samtycke. 

• Rotaractklubbar kan sponsras av en eller flera Rotaryklubbar eller av en annan Rotaractklubb. 

• Rotaractklubbar kommer också kunna etablera en ny klubb utan sponsor.  

 

Andra viktiga beslut: 

 

• Vid RI styrelsens möte i januari 2020 fastställdes en årlig avgift för Rotaract per capita på 5,00 USD för 

universitetsbaserade klubbar och 8,00 USD för community-baserade klubbar, och kommer gälla från och 

med 1 juli 2022. Styrelsen enades även om att engångsavgiften på 50 USD för nya Rotaractklubbar kommer 

att tas bort från och med 1 juli 2022. 

• RI-presidenten, RI-styrelsen och Rotary Foundation Trustees bör överväga hur Rotaractors kan råda dem i 

Rotaract-frågor. 
 

 

Läs mer: 

 

Läs mer i detalj om policy ändringar relaterade till Rotaract, som gäller från 1 juli 2020 

Läs mer om den uppdaterade Standard Rotaract Club Constitution, som gäller från 1 juli 2020 

Lär mer om Rekommenderade Rotaractklubb Stadgar, som gäller från 1 juli 2020 

 

SENASTE ROTARACT POLICY 

UPPDATERINGAR 

https://my.rotary.org/en/document/changes-rotary-code-policies-elevate-rotaract
https://my.rotary.org/en/document/standard-rotaract-club-constitution-effect-1-july-2020
https://my.rotary.org/en/document/recommended-rotaract-club-bylaws-effect-after-1-july-2020
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Har du redan ett konto? – Logga in här – och upptäck dina förmåner!  
 

Du kommer ha vissa åtkomsträttigheter som inkommande klubbfunktionär; 

fulla åtkomsträttigheter ges endast under ämbetsåret: 

 

 

• Redigera medlemskapsdata – endast för nuvarande klubbfunktionärer (inte 

tillämpligt för dataintegrerade klubbar) 

• Överblicka alla klubbars fakturadetaljer (inklusive dina 

tidningsprenumerationer) 

• Kolla nuvarande klubbalans  

• Redigera fakturapreferenser  

• Hantera “membership leads” för potentiella medlemmar 

• Uppdatera och överblicka Rotaractklubb och medlemsdata - endast för 

nuvarande klubbpresidenter 
 

 

 

• Överblicka din klubbs medlemskapsdata 

• Kolla in dina klubbmedlemmars My Rotary-kontostatus  

• Håll reda på din klubbs medlemskaps utveckling och mångfald 

• Håll reda på din klubbs medlemskapsretention 

• Hitta programdeltagare och alumner I ditt distrikt 

• Överblicka din klubbs PHF-situation  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

VILKA ÄR DINA FÖRMÅNER I MY ROTARY? 

Hantera din klubb 

My Rotary | Manage | Club Administration 

 

 

  

  

  

Hålla reda på  

My Rotary | Manage | Reports 

  

  

  

Planera strategiskt och sätt mål i  

Rotary Club Central  

My Rotary | Member Center | Rotary Club Central 

• Överblicka de viktigaste klubbtrenderna (ålder, kön, projekt, Årlig 

Fond) i Rotary Club Central  

• Sätt dina mål beträffande medlemskap, donationer, service, unga 

ledare, PR och Rotary Citation 

• Håll reda på din klubbs måluppfyllelse över åren 

• Registrera din klubbs projekt och importera existerande projekt från 

Showcase 

• Håll reda på din klubbs projekt beträffande volontärstimmar och 

finansiering 

• Hitta en överblick av användbara resurser om medlemskap, 

donationer, service, unga ledare, PR och Rotary Citation 

 

RESURSER 

 

Hur Man Skapar Ett My 

Rotary Konto  

 

Rotary.org FAQs 

 

Rotary Club Central 

Resurser (online kurs) 

 

Förstå Medlemskaps 

Rapporter: Kom igång 

 

Leverantörer för data-

integrerade klubbar 

https://my.rotary.org/en
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/rotaryorg-frequently-asked-questions
https://learn.rotary.org/members/learn/course/8/RotaryClubCentralResources
https://learn.rotary.org/members/learn/course/8/RotaryClubCentralResources
https://my.rotary.org/document/understanding-membership-reports-getting-started
https://my.rotary.org/document/understanding-membership-reports-getting-started
https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/club-management-systems-website-vendorshttps:/my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/club-management-systems-website-vendors
https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/club-management-systems-website-vendorshttps:/my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/club-management-systems-website-vendors
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Strategisk Planering 

 

Bidragsansökningar 
 

Internationellt Nätverk 

 

 

a 

Bekanta dig med Rotarys 
Handlingsplan och använd den 
Strategiska Planeringsguiden 
för att hjälpa dig sätta dina 
klubbmål. Används dessa tips 
för att utveckla din egen 
Handlingsplan.   

Lär dig mer om Rotary 
Foundation och hur man kan 
skicka bidrag. Ansök om Bidrag 
online eller visa Rotarianers 
insatser med erkännande.  
 

Hitta klubbar genom Club Finder 
och deras kontaktuppgifter i 
Official Directory. Nätverka med 
andra community-medlemmar 
genom Search People in My 
Rotary. 

 

Public Image 

 

RI Policys 

 

Statistik 

 
 

 

   
Upptäck våra skräddarsydda 
mallar i Brand Center. Skapa 
din egna klubblogga och ladda 
ner annonseringsmaterial, 
bilder & videos. 
 

Rådgör med 
Procedurhandboken om 
relevanta Rotary Internationals 
grundlagdokument.  

Använd Rotary Club Central 
som din strategiska 
planeringresurs. Analysera data 
och trender på klubb/distriktsnivå 
och globalt.  

MY ROTARY VID DINA FINGERSPETSAR 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/strategic-plan
https://my.rotary.org/en/document/strategic-planning-guide
https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/en/donate/recognition
https://my.rotary.org/en/search/club-finder
https://my.rotary.org/en/search/official-directory
https://my.rotary.org/en/search/people
https://brandcenter.rotary.org/en-GB
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/Approval/AdrenalineTemplate/Details/19
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Ads
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Images-Video
https://my.rotary.org/document/3336
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-documents
https://my.rotary.org/document/331598
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Ditt konto i My Rotary ger åtkomst till Learning Center.  

Lär dig… 

• hur du och klubbstyrelsen kan förbereda för ert ämbetsåret genom att fullfölja online-utbildningsplanerna 
som ersatte klubbfunktionärernas handböcker.   

• hur du kan använda Rotary Club Central för att sätta dina klubbmål.  

• hur du kan hjälpa din klubb att uppnå större mångfald bland sina medlemmar.   

• hur man hanterar potentiella konflikter i din klubb.  

• och mycket mer! 

En kort översikt över kurser som erbjuds i Learning Center finns i kurskatalogen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRMÅNER I LEARNING CENTER  

I MY ROTARY  

https://my.rotary.org/en
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog
https://my.rotary.org/en/document/learning-center-course-catalog
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Du kan komma åt Brand Center efter att du loggat in på My Rotary via Member Center | Online Tools. 

Här är fem goda anledningar till att använda Brand Center.  

Som klubbpresident kan du….  

• hitta material till att skapa din klubbs People of Action kampanj 

• hitta riktlinjer om hur man använder Rotarys logotyp  

• skapa klubblogotyper med Rotarys “master brand signature” och spara dessa och annat 

material på din dator  

• skapa professionellt material, pressmeddelande och nyhetsbrev som är i enlighet med Rotarys 

visualella identitet 

• ladda ner annonsmaterial för att främja Rotary i ditt samhälle 

• hitta videos och foton för att använda för din klubbs hemsida eller sociala medier 

 

  

VAD ERBJUDER DIG BRAND CENTER? 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB
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Beställ Rotarys publikationer direkt online på https://shop.rotary.org/ eller via e-mail till eao.order@rotary.org. 
(Vänligen notera att Rotary Shop kommer att läggas ner i april 2020) 

 

 

Klubb- och Distriktsupport (CDS) 
 

 
Information om Rotarys program, legala dokument och andra administrative procedurer 
 
Sari Miettinen 
Specialist | Nordic Countries 
Tel: +41 44 387 7130 
E-mail: Sari.Miettinen@rotary.org  

  

 

Anna Maria Rhodenlind 
Advisor | Nordic Countries 
Tel: +41 44 387 7130 
E-mail: annamaria.rhodenlind@rotary.org 
 
 
 
 

The Rotary Foundation (TRF) Service 
 

 

Information om Paul Harris Fellow (PHF) certifikat, bidrag och andra gåvor till Rotary 
Foundation 
 

Anja Stokke 
Advisor 
Tel: +41 44 387 7144  
E-mail: Anja.Stokke@rotary.org  
 

Finansavdelningen  
 

 

Information om inbetalning från klubbar till Rotary  
 

 
Sivananthini Rathirajan 
Accountant 
Tel: +41 44 387 7182 
E-mail: Sivananthini.Rathirajan@rotary.org  
 

Beställningsavdelningen  
 

EUROPA/AFRIKA-KONTORET 

DINA KONTAKTERPERSONER  

https://shop.rotary.org/
mailto:eao.order@rotary.org
mailto:annamaria.rhodenlind@rotary.org
mailto:Anja.Stokke@rotary.org
mailto:Sivananthini.Rathirajan@rotary.org

	Användbara resurser för dig som Klubbfunktionär.pdf
	00_SV_Försättsblad_FINAL
	01_SV_Rotaract_Beslut_FINAL
	02_SV_Förmåner_My Rotary_FINAL
	03_SV_Learning Center_FINAL
	04_SV_Brand Center_FINAL
	05_SV_Kontaktinformation

	Guvernörens månadsbrev no 10 2019 2020.pdf
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