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Rotarys kjerneverdier

• FELLESSKAP

• INTEGRITET

• MANGFOLD

• TJENESTE

• LEDERSKAP



Paul Percey Harris 1868 – 1947                                Arch C. Klumph 1869 - 1951



The Rotary Foundation                               Motto:  Doing good in the world

• Fond opprettet etter 
Convention i Atlanta 1917 –
etter forslag fra RI president 
Arch Klumph

• Mål: Å hjelpe Rotary til å gjøre 
noe godt i verden, i form av 
veldedighet, utdannelse og 
andre samfunnsgavnlige
servicetiltak

• Fikk et eget styre i 1928

• Aktivt fra 1930: Prosjekt for 
funksjonshemmede barn



1929: The objects of Rotary



• Er det sant?

• Er det rettferdig overfor alle det angår?

• Vil det skape forståelse og bedre 
vennskap?

• Vil det være til det beste for alle det angår?

RID Herbert J. Taylor

Tatt i bruk fra 1943 

Copyright for Rotary fra 1954

4-spørsmålsprøven



• 1911: “He Profits Most Who Serves Best» 
og «Service, Not Self”

• 1950: “He Profits Most Who Serves Best” 
og “Service Above Self”

• 1989: «Service Above Self» primær motto

• 2004:  “They Profit Most Who Serve Best”

• 2010: One Profits Most Who Serves Best.

Motto



Gjennom fellesskap bygger vi livslange 
forbindelser som fremmer større global 
forståelse

• Klubbmøter

• Felles arbeid i prosjekter

• Rotary friendship exchange (RFE)

• Fellowships

Rotarys kjerneverdier: Fellesskap



Med integritet fremhever vi våre 
forpliktelser og opprettholder etiske 
standarder:

• Er det sant?

• Er det rettferdig overfor alle det angår?

• Vil det skape forståelse og bedre 
vennskap?

• Vil det være til det beste for alle det angår?

Rotarys kjerneverdier:  Integritet



Vårt mangfold setter oss i stand til å knytte 
sammen ulike perspektiv og angripe 
problemer fra mange sider

• Mange forskjellige yrker representert

• Både kvinner og menn

• God aldersspredning

• Flere nasjonaliteter

Rotarys kjerneverdier:  Mangfold



• Individual effort when well directed can
accomplish much, but the greates good
must necessarily come from the combined
efforts of many men. Individual effort may
be turned to individuel needs but
combined effort should be dedicated to the
service of mankind. The power of
combined effort knows no limitation

Paul Harris, Atlanta  sommeren 1917



Vi bruker vår yrkesmessige ekspertise, 
tjeneste og lederskap til å møte noen av 
verdens største utfordringer.

• Polio+

• Rotary Peace Centers (Fredsstudier)

• Ungdomsutveksling og stipender

• Prosjekter – lokale og globale

Rotarys kjerneverdier Tjeneste og lederskap


