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Gode grunner til å være rotarianer:

• Treffer nye venner

• Bedre kunnskap om det som skjer lokalt og globalt

• Bidrar til en bedre verden (Rotarys store humanitære 
prosjekter og fredsarbeid)

• Satser på ungdom (Ungdomsutveksling, RYLA, fredsstudier…)

Dette kunne vi gjort hver for oss, men i Rotary er vi mange som 
står sammen, og det får dermed en mye større kraft:
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Hva er nytt i 2017-2018?

• Bruk av digitale verktøy:
– Medlemsnett

– Rotary Club Central

• Klubbenes mål, planer og prosjekter
rapporteres i Rotary Club Central 

• RI mottar ikke rapporter på papir
siden 2014-2015

• Derfor har PETS/Distriktssamlingen
dette året fokus på bruk av digitale
verktøy

• Det er viktig at håndboken benyttes
mye nyttig er beskrevet der.
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Viktig å sikre Rotarys fremtid

Rotary har bare 22 % kvinner

•For 10 år siden var det 13%. Med den hastigheten tar det ca. 
30 år å oppnå kjønnsbalanse. Det er for lenge å vente. Flere 
nye kvinnelige medlemmer må prioriteres.

103 av de innkommende 539 guvernører er kvinner

•Viktig å prioritere kvinnelige ledere

Kun 5 % av medlemmene er under 40 år

•De aller fleste er over 60 år. Flere unge medlemmer må 
prioriteres.

Ungdomsutveksling særlig viktig

•Det er dessuten fredskapende
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RI presidentens konkrete mål:

1. Øk klubbens medlemsantall, mangfold og engasjement 
– Oppnå minst 4 av 8 mål på side 9 i håndboka

2. Fokuser på og øk humanitære innsatser
– Oppnå minst 4 av 9 mål på side 10 i håndboka

Mangler et mål i den trykte utgaven av håndboka her: 

• Oppnå et minstebidrag til Annual Fund på USD 100 per medlem.

3. Forbedre Rotarys omdømme og almenhetens kjennskap til 
Rotary
– Oppnå minst 4 av 8 mål på side 11  i håndboka


