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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
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