
ROTARY CLUB CENTRAL

Distrikt 2290 - PETS 2017

v/ AG/IP Svein Tore Stiansen



Klubbens mål og planer  - Club Central (CC)

• Tidligere på papir (D 2305 2012-13: 5 sider x 55= 330 sider)

• Sendt RI i Zürich punching i India    RI

• Club Central introdusert i 2013, for bruk fra 2013-

14. (D 2305 søkte dispensasjon pga. sen beskjed.)

• RI: Mottas ikke på papir fra 2014-15, kun online

• D 2305 første innføring i CC på PETS 2014,- siden 

PETS 2015, 2016 og nå i 2017

• Positiv mottakelse i klubbene (NB! Støtteapparat viktig!)

• RI-dir., des. 2015: D 2305 best på CC i sonen 
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CLUB CENTRAL – Hva er det?
Et verktøy for klubbene, utarbeidet av RI

• Online registrering av klubbens mål og planer 

for kommende år, med oppfølging/oppdatering 

gjennom Rotaryåret

• Tidshorisont siste 3 år (trends=5) – viktig for 

innkommende pres. /styre mht. å sette mål og 

legge planer for neste år

• DG og AG-ene kan følge opp klubbene bedre

• RI bidrar med data fra sine baser

• Engelsk tekst, men kan skrive inn på norsk
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NB! Planprosessen er som før!
D 2290, 2017-18

• Innk. pres. med sitt styre drøfter mål for neste år 
(Utgangspunkt i Club Centrals måleområder)

• Legger mål/planer inn i Club Central innen 30. 

april 2017. (De som trenger det, får hjelp av støtteapp.)

• Presenterer mål og planer for klubben i et 

klubbmøte (helst før 1. juli 2017)

• Hvis klubben ikke er enig i det som presenteres, 

korrigeres dataene i Club Central

• Oppfølging/oppdatering: - resultater inn, etter 

hvert som de kommer i løpet av året
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Club Central - Støtteapparatet fra distriktet

D 2290: 

• Distriktstrener

• Distriktssekretær (+ DICO fra 2016-17)

• AG-ene (Opplæring på AG-seminar / Midtvegssamling)

 Opplæring

 Oppfølging gjennom året

 Erfaringsutveksling/deling

5



Hvordan opprette konto i  My rotary:

1. Gå inn på rotary.org, klikk på My rotary oppe i 
menyen

2. Du får opp et bilde hvor det står to valg, helt 
oppe til høyre i bildet «Sign in» eller «Register»

3. Klikk på «Register»

4. Du får da opp «Account Registration», hvor du skal 
fylle inn fornavn, etternavn og e-post. NB! e-
postadressen må være den du har oppgitt på 
Medlemsnett. 

5. Klikk på CONTINUE, og du blir ledet videre

6



Veien til Club Central (2)



Rotary Club Central - adgang

• View - Alle medlemmene i klubben kan gå inn og se
målene som er satt for egen klubb

• EDIT - Følgende kan legge inn/endre data:

Sittende, innkommende, og “immediate 
past” klubbledere;  — president, sekretær, 

kasserer, executive secretary, TRF- ansvarlig og  
medlemsansvarlig   
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Club Central er et viktig redskap for deg 

og klubben din, - så «kast deg uti» !

LYKKE TIL!


