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• Attraktiva klubbar - En självklarhet?

• Rotaryklubbens första 100 år

• Hur kan vi skapa attraktiva klubbar?

• Det finns ett Rotary för alla åldrar

• Det finns ett Rotary för alla individer

• Vad kan de befintliga klubbarna göra?

• Hur gör Futurum Rotary Klubb?

• Sammanfattning
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Attraktiva klubbar, en självklarhet??
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Medlemmar över 70 år
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Orsak och verkan



1905: Rotary grundas

En lång historia kort; Rotarymötets historia

Rotarymötet d. 16:e oktober 2019

Öppning & meddelanden

Måltid

Föredrag

På återseende

2001: e-Klubben grundas

2013: Pilotprojekt för nya medlemsformer

2019: Nya klubbformer tillkommer



Hur kan vi skapa attraktiva klubbar?

Strategi/ 
mission

• Vad ska 
vi göra?

Effekt • Hur gör 
vi det?

Relevans
• Finns 

det ett 
behov?

Attraktion •Då är vi 
attraktiva!



Rotarys Strategiska prioriteringar

Increase
our impact

”Effekt”

Enhance
participant

engagement

”Värde”

Expand our
reach

”Målgruppen”

Increase
our ability
to adapt

”Förnyelse”



Titta på effekten! Hur gör vi det? 



Fråga dig själv: 

Om min Rotaryklubb 
slutar leva i morgon, vad 
vill lokalsamhället då ha 
förlorat?

Och vad vill 
medlemmarna då ha 
förlorat?

En Rotaryklubb måste vara relevant



En definition av en attraktiv klubb

En klubb som 

– lyssnar på sina medlemmar och följer med i 
sin tid

– kan föra ut Rotarys mission lokalt och globalt 
genom lyckade projekt

– är relevant för och syns i samhället 

– kan leverera ledarskap till distrikt och RI

– lägger långsiktiga planer och följer upp dessa

– löpande får nya medlemmar

– samarbetar med andra klubbar och distrikt



Vart tar vi vägen?



Distriktets paradox

• Klubbarna är Rotarys plattform

• När en klubb en gång har etablerats 
lyssnar den (ofta) inte så mycket på vad RI 
(eller distriktet) säger

• Därför är det lättare för distriktet att skapa 
nya klubbar, än det är att få de befintliga 
klubbarna att ändra sig 

• Trots det får distriktet som oftast OTACK 
(av grannklubbarna) för initiativet



Det finns ett Rotary för alla åldrar
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• Rotary har mycket fokus 
på ungdomar. 
Ungdomar är väldigt 
positiva för Rotarys idé

• Våra olika program 
levererar alumner till 
varandra

• Attraktiva klubbar 
jobbar proaktivt med 
alla kanaler

• Glöm inte bort Round 
Table, JCI osv som källa 
till medlemmar



Who is our next generation Rotarian?Våra kundsegment

Född Ålder nu Kallas Karakteristisk 
drag

Engagerar sig i

1945-
1960

60-75 BabyBoomers, 
“68-erna”

Självförverk-
ligande

Revolutioner, uppror mot 
det auktoritära, bilda nya 
boendeformer,  att vara 
krävande

1960-
1975

45-60 Generation X Att jobba Karriär, familj, äktenskap, 
ett givande liv privat och 
yrkesmässigt, work/life
balans

1975-
1990

30-45 Generation Y
”Millenials”

Passion Sitt unika avtryck på 
världen, att dela o skapa, 
sina vänner, ett perfekt 
(iscensatt) liv och sina 
anpassade prylar

1990-
2005

15-30 Generation Z Själv-
medvetande

Allt meningsfullt t ex
klimatet & sitt ego, följer 
andra utifrån värdegrund 
och inte status & hierarki



Två viktiga balanser

Service 
Club

Business 
Network

Self 
above
service

Service 
above

self

För klubben För medlemmen



Hur kan det ta sig ut?



Nya klubbtyper till olika målgrupper

Klubbtyp Beskrivning Lämplig för

Traditionell Yrkesverksamma och blivande ledare 
som träffas regelbundet

Individer som söker nätverk, traditioner och 
möjlighet att tjäna andra

Satellit klubb En ”dotter” av en traditionell klubb som 
har egna möten, aktiviteter, stadgar och 
styre

De som vill ha en annan mötesupplevelse, 
mötesform eller mötestid än vad som erbjuds av 
traditionella klubbar i området

E-klubb En Rotaryklubb som främst träffas 
online

Människor som reser mycket eller vars schema 
inte passar till ett fysiskt möte, eller som föredrar 
en online upplevelse

Passport klubb En klubb som tillåter medlemmarna att 
vistas i andra klubbar så länge de träffas 
i egen klubb ett bestämt antal gångar 
per år

De som reser mycket, är väldigt intresserade av att 
göra gott, vill ha olika mötesupplevelser och som 
gillar att träffa många nya människor

Företagsklubbar
”Corporate”

En klubb vars medlemmar i huvudsak 
kommer från samma företag

Anställda i en verksamhet som vill göra gott i 
samhället och skapa nätverk på kors och tvärs av 
verksamheten

Orsaksbaserade 
klubbar
”Cause-Based”

En klubb vars medlemmar är upptagna 
av en enskild orsak/större sak och vill 
fokusera sin insats inom det området

De som vill träffa nya människor samtidigt som de 
vill göra gott inom ett område de är uppslukade av

Alumni-baserade 
klubbar

En klubb vars medlemmar i huvudsak 
är f.d. deltagare i Rotarys eller TRFs-
program

Huvudsakligen yngre människor som deltagit i 
Rotaryaktiviteter utanför en klubb

Rotaractklubbar En klubb för de på 18-30 år som 
sponsras av en Rotaryklubb och ofta 
hjälper till i denna klubbs projekt

Huvudsakligen yngre människor som vill göra 
gott eller ”betala tillbaka” till samhället, ha kul och 
utvecklas på ett personligt plan längs vägen



Framtidens Rotaryerbjudande 

Välkomna! 
I Rotary 
D-2360 

erbjuder 
vi….

Tradi-
tionell
klubb

E-klubb

Satellit-
klubbar

‘Passport’
-klubbar

Företags-
klubbar

Orsaks-
baserade 
klubbar

Alumni-
baserade 
klubbar

• Veckomöten
• Vart 14e dags möten
• Morgon, lunch, 

kväll, natt
• Sju dagar i veckan
• Oberoende av tid 

och plats
• Familjemedlemskap
• Företags-

medlemskap
• Dubbelt 

medlemskap



• Hitta sitt eget DNA

• Omfamna det nya. En 
reserverat hållning till 
utveckling är från 
forntiden

• Klubbens succé är 
Rotarys succé

• Analysera behoven i 
lokalsamhället. Ingen 
klubb har monopol på 
sitt område

Vad kan de befintliga klubbarna göra?



Futurum Rotary Klubb-koncernen

Futurum Rotary Klubb

Bildades på 
60’talet. 60 
medlemmar. 

Lekrum Rotaract klubb

Bildades på 
90’talet 
tillsammans med 
två andra 
Rotaryklubbar. 
18 medlemmar.

Yttre rymden Satellitklubb

Bildas 2020 för 
de som vill 
träffas online

Orsaksklubb

Bildas 2022 som 
satellit för de 
som vill göra 
gott inom rent 
vatten. 
Avknoppas när 
den är tillräckligt 
stor



Sammanfattning

• Gör vi som vi alltid har gjort, får vi samma 
resultat som alltid. Situationen kräver handling

• Rotaryklubbar kan inte skapas enligt ”one size
fits all”-principen. Olika faser av våra liv innebär 
olika intressen och behov

• Det som är attraktivt för dig behöver inte vara 
det för mig. De yngre generationerna blir allt 
mer individuella i sina behov och vaner

• Klubbarna är Rotary. Det är klubbarna som 
måste göra jobbet med assistans från distriktet 
och zonen


