
 

Klubbens mål og planer for rotaryåret 2017-18. 

RI-presidenten for 2017-18, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og 
planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. 

Dette området finner vi i MY ROTARY under online tools. 

Rotary Club Central har tre faner, Your Club, Service og Foundation giving. Helt 
øverst i det blå feltet til høyre kan du velge språk, og ett av Rotarys språk er svensk, 
men du må gjerne bruke det som kommer opp, nemlig engelsk. 

I D-2290 har vi oversatt spørsmålene som du skal svare på online. Vi ber om at du 
som innkommende president bruker denne papirutgaven som en kladd, og så kan du 
fylle ut online senere sammen med ditt styre. 

Din klubb (Your Club) 

Rotaryklubber som driver godt når målene sine ved å være aktive, fleksible og 
innovative. På de neste sidene kan du se klubbens utvikling når det gjelder 
medlemskap, Rotary-engasjement, klubb-kommunikasjon og klubbens mål for 
ekstern kommunikasjon (PR). 

Informasjonen på disse sidene kan endres av forrige, nåværende og neste president, 
av sekretær, kasserer, executive sekretær, leder av TRF-komitéen og leder av 
medlemskapskomitéen (forutsatt at de er registrert som det). Alle medlemmer kan se 
de målene klubben har satt seg, og hva som er oppnådd.  

Trender 

Nedenfor kan du følge medlemsutviklingen i klubben din de siste fem årene. Velg 
hvilket år du vil redigere og trykk på «EDIT» eller «REDIGERA»  

Klikk på etiketten (fliken) i den forklarende teksten for å legge til eller fjerne 
opplysninger. Hold musetasten over linjer og søyler for å se detaljer. Husk å trykke på 
lagre:  «SAVE», eller «SPARA» når du er ferdig. 

Opplysningene nedenfor viser utviklingen i klubben når det gjelder antall 
medlemmer, kjønnsfordeling og alderssammensetning. 

 

 



 

Medlemstrender 

Medlemskap 

Spørsmål Totalt for 
2016-17 

Mål for 
2017-18 

Til dato 

Eks 50 Eks 50 Eks 53 Eks 50 
    
 

Rotarianernes engasjement. 

Spørsmål Totalt for 
2016-17 

Mål for 2017-18 Til dato 

Medlemmer som deltar i klubbens 
aktiviteter 

   

Medlemmer som rekrutterer nye 
rotarianere 

   

Medlemmer i program eller 
aktiviteter for lederutvikling 

   

Medlemmer i Rotarys 
aksjonsgrupper 

   

Medlemmer i kameratskapsgrupper 
(Fellowships) 

   

Medlemmer som deltar på 
distriktskonferansen 

   

Komiteledere som deltar på 
distriktskonferansen 

   

 

Klubbkommunikasjon 

Effektiv kommunikasjon styrker klubbens engasjement i samfunnet, og bidrar til at 
alle medlemmer er informert om klubbens aktiviteter. Sett opp klubbens mål og 
rapporter klubbens resultat gjennom året.  

 Sett opp og rediger målene dine 

  Forrige år 
år 

Sammenlagt 
mål  

Vår klubb har en treårsplan (strategisk plan) som blir 
rullert 

-  

Resultat   

Vår tilstedeværelse på nettet avspeiler klubbens 
nåværende aktiviteter 

-  



Resultat   

Antall sosiale aktiviteter for medlemmene pr år i 
tillegg til klubbmøtene 

-   

Resultat    
PR 

Spørsmål Totalt for 
2016-17 

Mål for 
2017-18 

Til dato 

Antall ganger som vi oppdaterer 
hjemmesiden pr måned 

   

Antall saker i media (radio, TV og/eller 
aviser) om klubbens prosjekter pr år 

   

Vi bruker RI-produsert 
reklame/kampanjemateriell 

   

 

 

Serviceprosjekt og aktivitet. 

Dette kapittelet lar deg sette og følge opp mål for serviceprosjekter og planlegge 
ressursbehov. Videre planlegge arbeid med Rotaract og interactklubber, Ryla og 
ungdomsutveksling. De tallene du legger inn vil vises i trendfeltene slik at du kan se 
hva du har oppnådd og utviklingen år for år. 

Mål og oppnåelse. 

Deltakelse i aktiviteter 

Her kan du legge inn de serviceprosjektene klubben skal gjennomføre. Videre føre 
opp de ressursene som vil medgå, både timer, penger og andre ytelser. 

PROSJEKTNAVN 1 

Max 50 tegn. Eksempel: Busstur med eldrehjemmet «Stokkeli» 
 
 
PROSJEKTBESKRIVELSE 

Max 100 tegn. Eksempel: Utfart med buss til Vakkerbu Kafe i Vakkerlia på 
Vakkerland. Servering av lunch, og medbrakte wienerbrød gitt av Godsmak Bakeri 
 
 
PLANLAGT RESSURSBRUK 

Timeforbruk frivillige Antall frivillige Kontantbidrag USD 
Eksempel 10 700 
Andre ytelser, gaver 



Type Antall Totalverdi USD 
Eksempel; Wienerbrød 50 150 
 
PROSJEKTNAVN 2 

Max 50 tegn. 
 
 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

Max 100 tegn.  
 
 
PLANLAGT RESSURSBRUK 

Timeforbruk frivillige Antall frivillige Kontantbidrag USD 
   
   
Andre ytelser, gaver 

Type Antall Totalverdi USD 
   
 
PROSJEKTNAVN 3 osv osv 

 

Klubber for yngre generasjoner. 

Dette er målet for antall nye klubber for unge mennesker som er planlagt chartret. 

Antall Forrige år Totalmål 
Rotaract klubber   
Interactklubber   
 

  

Deltagelse i ungdomsprosjekter 

Dette er mål for hvor mange deltagere klubben har planlagt å sende på 
ungdomsutveksling og RYLA 

Antall Forrige år Totalmål 
Innkommende studenter   
Utsendte studenter   
Deltagere på RYLA   
 



Bidrag til TRF. 

Gjennom Rotaryfondet kan din klubb gjøre en forskjell i livet til mange i verden. 
Bidrag til TRF-fondet setter Rotarianere i stand til å utføre humanitært arbeid og 
utdanningsprosjekter. Oversikten nedenfor er en hjelp til klubbene for å se egen 
innsats gjennom 5 år. 

Trender. 

Trykk på punktene i linjediagrammet for å se egne innbetalinger. Trykk på «EDIT» 
eller «REDIGERA» for å legge inn egne mål for din klubb. 

Mål og oppnåelse for min klubb. 

Forrige, innkommende og nåværende leder som har registrert tilgang, kan redigere 
denne siden. Alle klubbmedlemmene kan se det som er registrert på denne siden. 

Velg hvilket år du vil redigere og trykk på «EDIT» eller «REDIGERE»  

Husk å trykke på «LAGRE» «SAVE», eller «SPARA» når du er ferdig. 

Annual Fund. (TRF-fondet) 

Målet for klubben finner du ved å gange antall USD pr medlem med antall 
medlemmer. Summen skal være i USD 

 Høyeste beløp de siste 
årene 

Mål for 
2017-18 

Innbet. 
til dato 

Annual Fund    
Resultat    
 

Polio pluss-fondet 

 Høyeste beløp de siste 
årene 

Mål for 
2017-18 

Innbet. 
til dato 

Polio Pluss    
Resultat    
 

Større gaver og permanente fond. 

 Høyeste 
beløp de siste 
årene 

Mål for 
2017-18 

Innbet. 
til dato 

Annual Fund    
Resultat    



 

 


