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”Vad Rotary än betyder för oss, 

så kommer organisationen att bli 

känd i världen för de resultat den 

åstadkommer.”

– Paul Harris, 1914
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2 Grundläggande fakta om Rotary

VAD ÄR  
ROTARY?

Rotary är en internationell 
medlemsorganisation som består av 
människor som brinner för att förbättra 
våra samhällen och göra livet bättre för 
människor runtom i världen. Det finns 
Rotaryklubbar i nästan alla världens länder. 
Våra medlemmar åstadkommer förändring 
där de bor och samarbetar dessutom med 
andra klubbar om internationella projekt 
som inriktar sig på dagens mest angelägna 
utmaningar. Genom att vara medlem i 
Rotary har man möjlighet att aktivt göra 
skillnad, samtidigt som man får personlig 
tillfredsställelse och livslånga vänskapsband 
på köpet.  

VISSTE 
DU? 
Namnet Rotary 

valdes ut av 

de första 

medlemmarna 

för att 

mötesplatserna 

roterade 

mellan deras 

arbetsplatser.
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HUR ÄR ORGANISATIONEN 
ROTARY UPPBYGGD?

ROTARYKLUBBARNAS 
MEDLEMMAR
Det finns drygt 1,2 miljoner 
Rotaryklubbmedlemmar, eller rotarianer, 
i hela världen. Din potential att göra gott 
i ditt samhälle som rotarian är betydligt 
större än den var innan du gick med i 
Rotary. Du har privilegiet att arbeta med 
andra yrkesarbetande och möjlighet att 
göra skillnad i andras liv genom att samla er 
expertis, kunskaper och resurser.  

ROTARYKLUBBAR
Klubben är den viktigaste komponenten 
i Rotarys organisatoriska struktur. Det 
finns drygt 35 000 Rotaryklubbar i över 
220 länder och geografiska områden. 
Rotaryklubbarna är självstyrande, så hur 
det är att vara medlem varierar från klubb 
till klubb. Klubbarna fungerar emellertid 
samtliga på liknande sätt. Alla klubbar har exempelvis presidenter, 
sekreterare och skattmästare, samt kommittéer som hjälper dem att 
fungera smidigt. Varje Rotaryklubb betraktas som medlem i Rotary 
International. Starka, välorganiserade klubbar får våra medlemmar 
att trivas bättre och gör dessutom värdefulla insatser för våra 
samhällen.

VISSTE 
DU? 
Om du känner 

någon som 

skulle kunna 

bli en bra 

Rotarymedlem 

men som inte 

kan delta i era 

klubbmöten, 

kan du hänvisa 

personen ifråga 

till en annan 

Rotaryklubb 

genom 

Member 

Center. 

https://my.rotary.org/en/member-center
https://my.rotary.org/en/member-center
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KLUBBMÖTEN
Rotaryklubbarna håller regelbundna möten 
där deras medlemmar träffas för att umgås 
och diskutera sina aktuella projekt, andra 
Rotaryärenden och yrkesmässiga frågor. Även 
om de flesta klubbar träffas personligen, finns 
det även klubbar som huvudsakligen har sina 
möten online eller som har en kombination 
av personliga möten och onlinemöten. Rotary 
är både icke-politisk och icke-religiös och 
Rotaryklubbarna uppmuntras att skapa en 
välkomnande miljö för alla klubbmedlemmar vid sina möten. Mötena 
kan vara formella eller informella och kan inkludera mat och dryck, 
talare, ett öppet forum för diskussion eller gruppaktiviteter. Ju mer du 
deltar i din klubbs möten och aktiviteter, desto bättre kommer du att 
trivas som medlem.  

DISTRIKT OCH ZONER
Rotaryklubbarna är indelade i distrikt. Distriktsguvernörerna spelar 
en viktig roll i Rotary. De nomineras av klubbarna i sina distrikt för 
sina ledaregenskaper, sin erfarenhet i Rotary och sitt engagemang 
för hjälparbete. De får en omfattande utbildning både i sina 
regioner och tillsammans med andra vid International Assembly. 
Distriktsguvernörerna tjänstgör i ett år och leder ett team med 
assisterande guvernörer och distriktskommittéer som stöder och 
stärker klubbarna och motiverar dem att genomföra hjälpprojekt.  
Guvernörerna besöker alla klubbar i distriktet under året, övervakar 
bildandet av nya klubbar och planerar distriktskonferensen och 
andra speciella evenemang. Distrikten är i sin tur indelade i 
regionala zoner, som leds av team av regionala ledare. Slutligen 
tillhör din Rotaryklubb den globala organisationen Rotary 
International (RI), som leds av RI-presidenten och RI-styrelsen.

VISSTE 
DU?
Den första 

Rotaryklubben 

höll sitt första 

möte i Chicago 

den 23 februari 

1905.



Grundläggande fakta om Rotary 5

HÖGT UPPSATTA LEDARE
RI-presidenten tjänstgör i ett år och under denna tid leder hon eller 
han RI:s styrelse. RI-styrelsen och Rotary Foundations styrelse 
styr vår organisation och dess Foundation. Styrelsen fastställer 
policyer som är till för att hjälpa klubbarna att växa och lyckas. 
Klubbarna väljer ledamöter till styrelsen varje år vid Rotary 
International Convention. Varje styrelseledamot tjänstgör i två år 
och representerar en av Rotarys zoner. RF-styrelsen sköter Rotary 
Foundations verksamhet. Rotary Internationals tillträdande 
president utser ledamöter till RF-styrelsen för fyra år i taget. 

Det finns drygt 35 000 

Rotaryklubbar indelade i 

cirka 530 distrikt. Distrikten 

är i sin tur uppdelade i  

34 regionala zoner.

  ZONER  DISTRIKT

KLUBBAR
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De första fyra 

rotarianerna: Gustavus 

Loehr, Silvester Schiele, 

Hiram Shorey och Paul P. 

Harris, omkring 1905–12. 

HUR HAMNADE  
VI HÄR?  

Vi har skapat historia och fört människor närmare varandra i över 
100 år. Den första Rotaryklubben startades i Chicago, Illinois, USA 
år 1905 av en advokat som hette Paul Harris. Paul ville samla en 
grupp yrkesarbetande med olika bakgrunder och kunskaper för att 
utbyta idéer och stifta meningsfulla bekantskaper. I augusti 1910 
bildade sedan de 16 Rotaryklubbar som då fanns i USA National 
Association of Rotary Clubs, numera kallad Rotary International.  
År 1912 expanderade Rotary till ytterligare några länder och i juli 
1925 fanns det Rotaryklubbar på sex kontinenter. Idag finns det drygt  
35 000 klubbar i nästan alla världens länder. För mer information om 
Rotarys historia, gå till rotary.org/history.

http://rotary.org/history
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VAD VI  
VÄRDERAR  

Rotary grundades på principer som än idag står i centrum för 
organisationen. Dessa principer återspeglar våra kärnvärderingar 
– integritet, mångfald, hjälparbete, ledarskap och kamratskap, 
eller vänskap. Våra kärnvärderingar utgör teman i våra vägledande 
principer. 

TJÄNSTEGRENARNA
Vi kanaliserar vårt engagemang för hjälparbete genom fem 
tjänstegrenar, som ligger till grund för vår klubbverksamhet.

•  Klubbtjänst fokuserar på att göra klubbarna starka.  
En framgångsrik klubb är förankrad genom starka relationer 
och en aktiv plan för medlemsutveckling. 

•  Yrkestjänst uppmanar alla rotarianer att arbeta med integritet 
och att bidra med sin expertis för att göra något åt problem 
och behov i samhället. 

•  Samhällstjänst uppmuntrar alla rotarianer att hitta sätt att 
förbättra livskvaliteten för människor i deras samhällen och 
att ta hänsyn till allmänhetens bästa. 

•  Internationell tjänst är ett exempel på vår globala räckvidd 
när det gäller att främja fred och förståelse. Vi stöder denna 
tjänstegren genom att sponsra eller ställa upp som frivilliga 
vid internationella projekt, använda lokala medlemmars 
expertis för att bygga upp långsiktiga partnerskap för hållbara 
projekt, leta reda på samarbetspartner för hjälpprojekt 
utomlands osv.  
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FOKUSOMRÅDENA
De ideal vi inriktar oss på för att maximera 
vår inverkan kallas för våra fokusområden. Våra mest framgångsrika 
och hållbara projekt och aktiviteter tillhör dessa områden. Genom 
globala bidrag och andra resurser hjälper vi klubbarna att fokusera 
på sina hjälpinsatser inom följande områden:

• Främja fred
• Bekämpa sjukdomar
• Tillhandahålla rent vatten
• Rädda livet på mödrar och barn
• Stödja utbildning
• Få lokala ekonomier att växa

Projekt som fokuserar på dessa ideal kvalificerar sig för finansiering 
genom globala bidrag från Rotary Foundation.

•  Ungdomstjänst ger erkännande åt 
betydelsen av att ge unga och unga 
yrkesarbetande möjligheter genom 
program för för ledarutveckling,  
som Rotaract, Interact,  
Rotarys utbildningsprogram 
för ungdomsledare (RYLA) och 
Rotarys ungdomsutbyte.

Symboler för 

fokusområdena

VISSTE 
DU?
Rotarys motto, 

osjälviskt 

tjänande, 

återspeglar vår 

tro på osjälviskt 

volontärarbete.

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/rotaract-clubs
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/interact-clubs
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/start-exchange
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FYRAFRÅGEPROVET
De första Rotarymedlemmarna betonade vikten av att agera 
ansvarsfullt och etiskt och att använda våra yrken som en möjlighet 
att hjälpa andra. Att infria våra löften, hur djärva de än må 
vara, är typiska ideal för en rotarian. 1932 togs Fyrafrågeprovet 
fram av Herbert Taylor, medlem i Rotaryklubben i Chicago 
och RI:s president 1954–55, för att vägleda hans försök att 
rädda ett aluminiumföretag i svårigheter. Rotary antog senare 
Fyrafrågeprovet, vilket betonar Rotarys integritetsvärde. 
Fyrafrågeprovet har länge fungerat som en etisk vägledning för 
medlemmarna att leva efter i sina relationer både privat och i 
yrkeslivet.

OM SAKER VI TÄNKER, SÄGER OCH GÖR:  

1. Är det SANT? 

2. Är det RÄTTVIST för alla parter? 

3.  Kommer det att skapa GOODWILL och BÄTTRE 
VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN? 

4. Kommer det vara till FÖRDEL för alla det berör?
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ROTARYS SYFTE
Under Rotarys första årtionde fastställde medlemmarna vägledande 
principer som utvecklades till det som nu kallas Rotarys syfte. 
De lade till främjande av fred år 1921 och gjorde språket mer 
könsneutralt 1989 och 1995. 

Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som 
grundval för all värdig affärsverksamhet och särskilt 
att uppmuntra och främja:  

1. Personlig bekantskap som ett medel att tjäna.

2.  Höga etiska krav inom näringsliv och yrken. Erkänna 
värdet och behovet av alla yrkesgrupper och att hedra 
varje rotarians yrke som ett sätt att tjäna samhället.

3.  Varje rotarians tillämpande av tjänandets ideal som 
människa, yrkesperson och samhällsmedborgare.

4.  Internationell förståelse, god vilja och fred genom 
ett världsomfattande kamratskap av personer från 
näringsliv och yrken, förenade genom tjänandets ideal.

Även om din klubb kanske inte lägger tonvikt på alla dessa principer, 
är det viktigt att förstå dem för att sätta ens Rotaryklubbmedlemskap 
i perspektiv och få det att kännas meningsfullt att vara en del av den 
här organisationen.
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MÅNGFALD
Som internationell organisation värderar Rotary sin mångfald 
runtom i världen och i varje klubb. Alla klubbar strävar efter att 
återspegla mångfalden i sina samhällen genom att inkludera 
medlemmar med olika yrken, kön, åldrar och etniska tillhörigheter. 
Att ha medlemmar med olika bakgrund och synpunkter ger 
klubben en större förståelse för samhället, dess problem och gör 
den bättre rustad att hitta lösningar. Precis lika viktigt är det att 
skapa en kultur av inkluderande där dessa skillnader respekteras, 
stöds och värdesätts. Rotary är icke-politisk och icke-religiös och 
diskriminerar inte mot kön, ras, hudfärg, tro, nationalitet eller 
sexuell läggning. 

Klubbarna fungerar allra 

bäst när de återspeglar 

det samhälle de är 

verksamma i.
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One Rotary Center i 

Evanston, Illinois, USA 

ROTARY  
INTERNATIONALS  
KONTOR

Rotary International styrs av sekretariatet, som består av 
generalsekreteraren och nästan 800 anställda som arbetar för att ge 
stöd till klubbar och distrikt i hela världen. Rotarys huvudkontor ligger i 
Evanston, Illinois, USA, i en byggnad som heter One Rotary Center.  
I den här byggnaden finns ett auditorium med 190 sittplatser, Rotarys 
arkiv och en svit med konferensrum för RI-styrelsen och Rotary 
Foundation-styrelsen samt kontor för RI-presidenten och andra högt 
uppsatta funktionärer. Här finns även en exakt kopia av rum 711, där 
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det allra första Rotaryklubbmötet ägde rum. 
Personalen vid de sju internationella kontoren 
är en del av sekretariatet, och ger stöd till 
rotarianerna i sina respektive regioner.

Rotarys personal ger stöd till Rotarys 
medlemmar och arbetar för att få Rotary 
International och Rotary Foundation att 
fungera smidigt och effektivt.

CDS-representanter erbjuder vägledning 
och besvarar de frågor som du eller klubbens 
ledare kan tänkas ha. De deltar också i  
vissa klubb- och distriktsmöten för  
att träffa rotarianer och utbilda ledare.  
Hitta din klubbs CDS-representant på 
rotary.org/cds. Du kan också kontakta 
Rotarys supportcenter på +1-847-866 3000 
eller supportcenter@rotary.org om du har 
frågor om Rotary.

Rotary Internationals 

presidents kontor på 18:e 

våningen på One Rotary 

Center har utsikt över 

Lake Michigan.

VISSTE 
DU? 
One Rotary 

Center tar 

emot drygt  

2 000 

rotarianer och 

gäster varje år. 

Gratis guidade 

turer på flera 

språk erbjuds 

måndag–

fredag. Skicka 

e-post till 

visitors@

rotary.org om 

du vill få en 

guidad tur.   

https://my.rotary.org/en/contact/representatives
mailto:supportcenter%40rotary.org?subject=
mailto:visitors%40rotary.org?subject=
mailto:visitors%40rotary.org?subject=
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Rotary Internationals huvudkontor och internationella kontor: 
•  One Rotary Center, Evanston, Illinois, USA
•  Europa- och Afrikakontoret, Zürich, Schweiz
•  Sydasienkontoret, New Delhi
•  Brasilienkontoret, São Paulo
•  Japankontoret, Tokyo
•  Koreakontoret, Seoul
•  Södra Stilla havet och Filippinerna, Parramatta (Sydney),  

New South Wales, Australien
•  Södra Sydamerika-kontoret, Buenos Aires, Argentina

•  Rotary International i Storbritannien och Irland (RIBI), 
Alcester, England, ett oberoende kontor, som ändå är anslutet 
till Rotary
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ROTARY  
FOUNDATION 

År 1917 kungjorde Rotarys president Arch Klumph sin idé om en 
gåvofond avsedd för att ”göra gott i världen”. Med det här korta 
uttalandet inspirerade Klumph grundandet av Rotary Foundation. 
Idag hjälper Rotary Foundation klubbarna och distrikten att arbeta 
tillsammans för att man ska kunna genomföra meningsfulla, 
hållbara hjälpinsatser. Vår topprankade, prisbelönta Foundation 
har spenderat över 3,7 miljarder USD på livsavgörande hållbara 
projekt som hjälper behövande människor i hela världen att få 
tillgång till rent vatten, sjukvård, läs- och skrivutbildning och andra 
nödvändigheter.

Våra medlemmars och andra personers bidrag till Foundation 
gör det möjligt för oss att bringa hållbar förändring till behövande 
samhällen. Fråga ordföranden i din klubbs Rotary Foundation-
kommitté eller gå till rotary.org/donate för att ta reda på hur du kan 
stödja vår Foundation. För mer information, ladda ner The Rotary 
Foundation Reference Guide eller ta kursen Rotary Foundation 
Basics i Rotarys Learning Center. 

En rotarian ger 

poliovaccin till ett barn  

i Nigeria i Afrika 

https://www.rotary.org/donate
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/rotary-foundation-reference-guide
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/rotary-foundation-reference-guide
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
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UTROTA POLIO I HELA 
VÄRLDEN
En av förmånerna med att vara rotarian är 
att man kan vara stolt över att vara en del av 
en organisation som verkligen gör skillnad 
i världen. Sedan 1985 har rotarianerna 
fungerat som samhällsbaserade personer 
som mobiliserar för polioutrotning, och har 
motiverat internationella grupper, regeringar, 
privata organisationer, samhällen och 
privatpersoner att hjälpa till i den globala 
insatsen att utrota polio i världen. Rotary 
samarbetar med partners i det globala 
initiativet för polioutrotning (GPEI), inklusive 
Världshälsoorganisationen (WHO), U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), FN:s barnfond 
(UNICEF), Bill & Melinda Gates Foundation, och världens regeringar 
för att uppnå det här historiska målet för folkhälsan. 

Som en del av det här arbetet bidrar rotarianer med sin tid och sina 
pengar för att samla in pengar, förespråka statligt stöd, fungera 
som volontärer för att hjälpa till att vaccinera barn och sprida 
information i deras samhällen.  Rotarys bidrag till det globala arbetet 
för polioutrotning uppgår nu till över 1,6 miljarder USD, inklusive 
matchande bidrag från Gates Foundation. Hundratusentals 
volontärer har hjälpt till under nationella vaccineringsdagar. Sedan 
1988 har drygt 2 miljarder barn fått oralt poliovaccin, och vi har nu 
uppnått en minskning på 99,9 % av poliofall. Detta kan betraktas 
som den största humanitära insatsen någonsin i världen, och alla 
rotarianer kan vara stolta över den här bedriften.

För att ta reda på hur du kan stödja Rotarys arbete för polioutrotning, 
besök endpolio.org. 

VISSTE 
DU?
Rotary  

International 

påbörjade sin 

kamp mot polio 

år 1979 med 

ett vaccinerings-

projekt i  

Filippinerna 

som pågick i 

flera år.  

http://www.endpolio.org/
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ROTARYS FREDSCENTER
Rotarys fredscenter vid sju ledande universitet på olika platser i 
världen erbjuder utbildningsmöjligheter på hög nivå för Rotarys 
fredsstipendiater, yrkesarbetande som vill ägna sig åt eller avancera 
i en karriär inom fredsbyggande och konfliktlösning. Varje år väljs 
upp till 100 stipendiater från hela världen för att påbörja antingen 
en magisterexamen eller ett certifikatprogram inom konfliktlösning, 
fredsstudier eller internationella relationer. Rotarydistrikten 
kan nominera hur många kandidater de vill till urvalsprocessen 
som sker genom konkurrensförfarande varje år. Varje år deltar 
cirka 100 stipendiater från olika länder. Rotarys fredsstipendiater 
har gått vidare till att tjänstgöra som ledare i regeringar, ideella 
organisationer, inom försvarsmakten, polismyndigheter, 
utbildnings- och humanitär verksamhet, reparativ rättvisa och 
internationella organisationer som Förenta nationerna.

ROTARYBIDRAG
Rotary Foundation erbjuder bidrag som stöder humanitära projekt, 
stipendier och yrkesutbildningsteam. Globala bidrag ger stöd åt 
stora, internationella projekt med långsiktiga, hållbara resultat 
inom ett eller flera av Rotarys fokusområden. Bidragen ligger 
vanligtvis på mellan 30 000 och 200 000 USD. Distriktsbidragen 
finansierar mer småskaliga och kortsiktiga projekt som inriktar sig 
på akuta behov på er hemort eller i utlandet. Klubbarna kan använda 
Rotary Foundations bidrag med DDF-medel och SHARE-pengar 
för att maximera projektens inverkan. Mer information kan fås 
från ordföranden i klubbens eller distriktets Rotary Foundation-
kommitté eller på rotary.org/grants. 

https://www.rotary.org/en/our-programs/grants
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ROTARYS IMAGE

En positiv bild av Rotary hos allmänheten förbättrar vår förmåga att 
göra gott i världen. Som rotarian representerar dina ord och handlingar 
Rotary, och att gå med i Rotary innebär att förbinda sig att leva efter 
Rotarys värderingar. Var och en av oss har möjlighet att förbättra 
allmänhetens förståelse för Rotary genom att berätta Rotarys historia 
och varför vi är stolta över att vara en del av denna. Genom att berätta 
våra historier ser vi till att Rotary får uppmärksamhet för de goda 
insatser vi gör. Som medlem kan du föreslå nya medlemmar till din 
klubb. Prata med klubbens ledare för att ta reda på hur detta går till. 

Rotarys paraplymärke 

är den huvudlogotyp 

som alla Rotaryklubbar i 

världen kan använda.

ROTARY.ORG 
Rotarys officiella webbplats, Rotary.org, erbjuder information om 
medlemskap, stipendier, Rotaryevenemang, möjligheter att ge bidrag 
online, senaste Rotarynytt, och berättelser om hjälpprojekt och andra 
Rotaryaktiviteter på olika platser i världen. När du registrerar dig för 
ett konto får du tillgång till en mängd olika resurser:

•  Brand Center – Hitta riktlinjer för budskap och visuellt 
material tillsammans med anpassningsbart material som kan 
anpassas för att göra PR för er klubb, projekt och program

https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/136?deep-link=https%3A//brandcenter.rotary.org/en-GB
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•  Discussion Groups – Utbyt idéer med medlemmar i 
Rotaryfamiljen från hela världen om hundratals ämnen

•  Grant Center – Ansök om och hantera klubbens bidrag
•  Learning Center – Hitta onlinekurser om olika Rotaryämnen 

och yrkesutveckling
•  Rotary Club Central – Se klubbens profil och mål
•  Rotary Global Rewards – Utforska vårt program för 

medlemsförmåner för att få rabatter på resor, hotell, middagar 
och underhållning

•  Rotary Ideas – Hitta finansiering, partners, material och 
volontärer för hjälpprojekt

•  Rotary Showcase – Lägg upp era avslutade projekt och läs 
om andras projekt för att få nya idéer för ert nästa projekt

Med ett konto på Rotary.org kan du också anmäla dig till 
internationella evenemang och nätverka med andra yrkesarbetande. 
Läs mer om hur man skapar ett konto på Hur man skapar ett  
My Rotary-konto. 

Rotarianer visar prov på 

sin handlingskraft genom 

sitt humanitära arbete.

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/en/secure/application/236
http://learn.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/secure/13301
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/secure/15486
https://my.rotary.org/en/secure/showcase
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
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INTERNATIONELL 
ERFARENHET 

En annan förmån man har som medlem i en Rotaryklubb är möjligheten 
att få internationella erfarenheter och kontakter.  Vare sig du är värd 
för en utbytesstudent, deltar i ett internationellt Rotarymöte eller 
samarbetar om ett projekt med en klubb i ett annat land, erbjuder Rotary 
många sätt att få kontakt med människor från hela världen.  

ROTARY INTERNATIONAL 
CONVENTION
Rotary International Convention äger rum 
varje år i maj eller juni. Alla medlemmar och 
deras familjer är välkomna till evenemanget. 
RI Convention anordnas vanligtvis i olika 
städer i världen varje år och normalt sett 
kommer mellan 20 000 och 40 000 personer 
dit. RI Convention är en möjlighet att fira 
Rotary och att nätverka och få kontakt med 
rotarianer från hela världen. 

Rotary är ett nätverk 

med medlemmar från 

hela världen som arbetar 

tillsammans med att 

utbyta idéer och agera.

VISSTE 
DU?
Rotary Conven-

tion anordnades 

för allra första 

gången i  

Chicago, Illinois, 

USA i augusti 

1910.
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ROTARYS FELLOWSHIPS  
OCH ROTARYS AKTIONSGRUPPER  
Rotarianernas intressen och hobbyer är precis lika olikartade som 
rotarianerna själva. Två typer av internationella grupper erbjuder 
rotarianerna möjligheter att ägna sig åt intressen de har gemensamma 
med andra medlemmar runtom i världen: Rotarys fellowships, 
som koncentrerar sig på gemensamma fritids- eller yrkesmässiga 
intressen, samt Rotarys aktionsgrupper, som fokuserar på specifika 
områden för hjälpinsatser.

Rotarys fellowships representerar en uppsjö olika fritidsintressen, 
inklusive tennis, musik och paddling, samt yrkesmässiga intressen 
som medicin, upprätthållande av lag och ordning, samt fotografi. 
Deras aktiviteter varierar lika mycket som deras intressen. Läs mer 
på rotary.org/fellowships.

Rotarys aktionsgrupper (RAGs) hjälper Rotaryklubbar och distrikt 
att planera och implementera storskaliga projekt inom deras 
expertisområden. Rotarys aktionsgrupp för vatten och sanitet 
(WASRAG) fungerar till exempel som expertkonsultenhet som 
ger klubbar och distrikt råd om hur de ska genomföra vatten- och 
sanitetsprojekt med verklig inverkan. Rotarys aktionsgrupp för 
familjehälsa och förebyggande av AIDS mobiliserar rotarianer att hjälpa 

Deltagare vid 2016 års 

Rotary International 

Convention i Korea 

http://www.rotary.org/fellowships
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tiotusentals människor i samhällen som 
saknar resurser att få tillgång till omfattande 
vårdtjänster och kontroller till låg kostnad.  
Läs mer på rotary.org/actiongroups.

ROTARYS VÄNSKAPSUTBYTE
Vänskapsutbytet ger deltagarna möjligheter 
att utforska nya kulturer och upptäcka 
olika perspektiv. Att delta i ett utbyte är 
ett fantastiskt sätt att få nya vänner, bilda 
internationella partnerskap för hjälpprojekt 
och att stärka internationell förståelse. 
Från och med den 1 juli 2017 är även icke-
medlemmar välkomna att delta i programmet.

ROTARYS SAMHÄLLSKÅRER
En Rotary samhällskår (RCC) är en 
grupp icke-rotarianer som sponsras av en 
Rotaryklubb, och som vill hjälpa sitt eget 
samhälle genom hjälpprojekt. Rotarianerna 
tillhandahåller professionell expertis, 
vägledning, uppmuntran, organisatorisk 
struktur och viss materiell hjälp till 
samhällskåren, vars medlemmar bidrar med 
arbete och kunskap om samhällets behov. 
Det här samhällsbaserade hjälpprogrammet 
påbörjades 1986 för att förbättra livskvaliteten i byar, grannskap och 
andra samhällen. 

VISSTE 
DU?
Det finns  

Rotaryklubbar 

på alla konti-

nenter. Du kan 

uppleva nya 

Rotarykulturer 

genom att be-

söka andra 

klubbar. An-

vänd verktyget 

Club Finder på 

Rotary.org, lad-

da ner appen 

Club Locator 

eller leta på 

klubbarnas 

webbplatser 

för att hitta 

mötesinforma-

tion och kon-

taktuppgifter. 

http://www.rotary.org/actiongroups
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STÄRKA VÅRA 
UNGDOMAR

Vi tror på att investera i vår framtid genom att ge unga ledare 
möjligheter, hjälpa dem att lära sig ledaregenskaper, och ge dem 
möjligheter att få mångkulturella erfarenheter.

Rotaracts medlemmar 

träffas varje år innan  

RI Convention.

UNGDOMSUTBYTET
Rotarys ungdomsutbyte verkar för internationell förståelse och 
livslånga vänskapsband genom att låta unga människor se annan del 
av världen. Utbytena kan vara långtidsutbyten eller korttidsutbyten. 
Korttidsutbyten kan vara i allt från några dagar till flera månader och 
sker ofta under skollov. Eleverna bor vanligtvis med en lokal familj i 
värdlandet, men de kan också delta i ett ungdomsläger eller resa runt i 
landet tillsammans med andra utländska elever. Under ett långtidsutbyte 
tillbringar eleverna ett år i ett annat land, går i skolan och bor hemma 
hos värdfamiljer. Utbytena varierar väldigt mycket mellan olika distrikt. 
Kontakta ordföranden i ditt distrikts ungdomsutbyteskommitté för att se 
vilka möjligheter som finns där du bor. 
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INTERACT OCH ROTARACT
Interactklubbar ger ungdomar i åldrarna 12–18 år möjlighet att 
arbeta tillsammans och ha roligt samtidigt som de lär sig om 
hjälparbete och främjar internationell förståelse. Varje klubb måste 
genomföra minst två stora projekt per år, ett för att hjälpa samhället 
och ett för att främja internationell förståelse.

Rotaractklubbar är klubbar för ungdomar i åldrarna 18–30 år 
som fokuserar på vikten av ledarskap och samhällsengagemang. 
Rotaractmedlemmar kan gå med i Rotaryklubbar och vara med i 
bägge klubbarna tills de lämnar Rotaract.

Interact- och Rotaractklubbar sponsras av närliggande 
Rotaryklubbar. Hör med ledarna i din klubb hur du kan engagera dig 
om du skulle vilja arbeta med lokala Interact- och Rotaractklubbar.

RYLA-evenemang 

förmedlar värderingar om 

hjälparbete och ledarskap 

från tidig ålder.

ROTARYS UTBILDNINGSPROGRAM FÖR 
UNGDOMSLEDARE (RYLA)
Varje år väljs tusentals ungdomar ut till att delta i Rotarysponsrade 
läger eller seminarier om ledarskap genom Rotarys utbildningsprogram 
för ungdomsledare (RYLA). I en informell miljö tillbringar grupper 
med framstående ungdomar i åldrarna 14–30 år flera dagar i ett 
stimulerande program med ledarutbildning, handledda diskussioner, 
inspirerande tal och sociala aktiviteter som avser förbättra personlig 
utveckling, ledaregenskaper och god medborgaranda. 
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UTBILDNING OCH 
KOMPETENSUPPBYGGNAD

Din klubb kan erbjuda nya medlemmar 
ett formellt informationsprogram som 
gör dem bekanta med Rotary och klubben. 
Medlemmarna kan också ta kurser om 
ämnen de är intresserade av i Learning 
Center (learn.rotary.org) eller gå med 
i Rotarys diskussionsgrupper för att få 
mer information. Din klubb kan även 
erbjuda ledarutbildning. Prata med din 
klubbmentor eller dina klubbledare och ta 
reda på hur du kan engagera dig.  

Ditt distrikt anordnar också seminarier om Rotaryämnen som 
medlemsutveckling, offentlig image, Rotary Foundation och 
hantering av bidrag, för alla intresserade medlemmar. Alla 
distrikt håller också årliga distriktskonferenser för att fira 
årets prestationer. Rotarymedlemmarna och deras familjer 
är välkomna att delta och ta del av de inspirerande talen och 
underhållningen och stifta nya bekantskaper. Dessa personliga 
utbildningsmöten och evenemang är ett utmärkt sätt att träffa 
personer som delar intresset för hjälparbete och samhället. 

VISSTE 
DU? 
Du kan lära dig 

mer om Rotary 

genom att ta 

kurser i Rotarys 

Learning 

Center. 

http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/


26 Grundläggande fakta om Rotary

Distrikten anordnar även rollbaserade utbildningsevenemang 
för klubbarnas presidenter, sekreterare, skattmästare och 
kommittéordförande, samt för medlemmar som tjänstgör som 
assisterande guvernörer och ordförande i distriktskommittéer. 
När du engagerar dig som talare eller instruktör får du 
lära dig saker som projekthantering, tala inför publik och 
evenemangsplanering, som även kan hjälpa dig i ditt privatliv och 
i ditt yrkesliv.  
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VAD HÄNDER  
SEDAN?

Nyckeln till att få ut mesta möjliga av ditt 
medlemskap är att engagera dig på de sätt 
som passar dina intressen bäst. Den tid och 
energi som du investerar i Rotary kommer 
att ge dig oerhört mycket tillbaka. Du kan 
själv forma ditt medlemskap i klubben 
genom att prata med klubbledare om dina 
idéer, och som medlem är även du behörig att 
bli klubbledare. Med tiden upptäcker aktiva 
medlemmar att de kontakter de får genom 
Rotary blir till livslånga vänskapsband. 

För att se hur du kan engagera dig, gå 
till bilaga A: Få ut mesta möjliga av ditt 
medlemskap i Rotary. Du kan också ta en titt 
på vår publikation Connect for Good där 
det finns en översikt över möjligheter att bli 
en engagerad Rotarymedlem.  

VISSTE 
DU? 
Medlemmar 

har rätt till 

rabatt på en 

mängd olika 

tjänster i hela 

världen genom 

Rotary Global 

Rewards. Gå 

till Member 

Center på 

Rotary.org  

för mer 

information.

https://my.rotary.org/en/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/member-center
https://my.rotary.org/en/member-center
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BILAGA A:   
FÅ UT MESTA MÖJLIGA  
AV DITT MEDLEMSKAP  
I ROTARY 

�  Delta i så många klubbmöten och evenemang som du kan. Se till 
att du pratar med olika personer vid varje möte.

�  Erbjud att ställa upp med din expertis genom att ta på dig en 
roll som kommittéledamot, webbadministratör eller hälsa 
välkommen vid möten.

�      Identifiera ett behov i ditt samhälle och föreslå ett konkret 
projekt som tar itu med detta.

�  Delta i, eller erbjud din expertis till, ett program för 
ledarutbildning på klubbnivå.

�  Berätta för vänner och kollegor hur din klubb ger tillbaka till 
samhället, och betona den unika möjlighet som Rotary erbjuder 
att nätverka med ledare från många olika yrken.

�  Engagera dig i klubbens internationella hjälpprojekt.
�  Läs om hjälpprojekt som genomförts på olika platser i världen 

på rotary.org/showcase.
�  Gå med i någon av Rotarys diskussionsgrupper för att få 

kontakt med andra som delar dina intressen.
�  Upptäck Rotary Voices från hela världen på blog.rotary.org.  

blog.rotary.org.
�  Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrev 

från Rotary International på rotary.org/newsletters, läsa 
klubbens och distriktets nyhetsbrev, och besöka klubbens 
och distriktets webbplatser samt Rotary.org.

https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups
http://blog.rotary.org/
http://www.rotary.org/newsletters
https://www.rotary.org/en
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�  Hjälp din klubb eller ditt distrikt att samla in pengar för att 
utrota polio.

�  Sätt upp ett personligt mål för bidrag för att stödja din klubbs 
mål för gåvor till Årliga fonden eller donera genom Rotary 
Foundations program för periodiska gåvor, Rotary Direct.

�  Föreslå en vän eller kollega för medlemskap i din klubb. 
�  Hör med dina klubbledare hur du kan engagera dig i Rotarys 

ungdomsutbyte, Interact eller Rotaract. 
�  Prata med klubbens ledare om var din expertis behövs mest.
�  Besök Rotary Ideas för att få idéer till klubbprojekt eller bidra 

till andra klubbars projekt. 
�  Lägg upp ett avslutat hjälpprojekt på Rotary Showcase för att 

dela era framgångar och inspirera andra.
�  Delta i din klubbs nästa samråd och hjälp till att planera 

aktiviteter.
�  Ställ upp som frivillig för att hjälpa till med din klubbs 

signaturprojekt - ett projekt som din klubb är känd för i 
samhället.

�  Ta en titt på Member Center och andra resurser på Rotary.org. 
�  Gå med i något av Rotarys fellowships och träffa rotarianer från 

andra länder som har samma intressen som du själv.
�  Delta i distriktskonferensen och i Rotary International 

Convention.
�  Var med på ett klubbmöte i en annan Rotaryklubb. Kontakta 

först ledarna i klubben i fråga för att stämma av med dem.
�  Ta en kurs i Learning Center.

http://www.rotary.org/en
http://learn.rotary.org/
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BILAGA B:   
ORDLISTA MED 
ROTARYTERMER

aktiv medlem
En aktiv medlem är en medlem som har valts ut till medlem enligt 
en yrkes- eller företagsklassifikation och som har samtliga de 
förpliktelser, ansvar och privilegier som medlemskapet medför i 
enlighet med RI:s grundlag och stadgar.

beslutsmässigt antal
Det minsta antal deltagare som måste vara närvarande när en 
omröstning ska ske. Enligt Rotarys rekommenderade stadgar utgör 
detta antal en tredjedel av klubbens medlemmar för klubbeslut och 
en majoritet av styrelsemedlemmarna för klubbstyrelsebeslut.

DDF-medel
Pengar som distrikten använder för att finansiera projekt: 50 procent 
av distriktets bidrag till Årliga fonden-SHARE tre år tidigare plus 
eventuell avkastning på eventuella utbetalbara intäkter från dess 
bidrag till Gåvofonden-SHARE.

distriktets medlemskommitté 
Kommittén som identifierar strategier för att stärka medlemmarna 
och främjar dem bland klubbarna i distriktet.

distriktsguvernören (DG) 
En RI-funktionär som arbetar med ett distriktsteam för att leda distriktet, 
motivera och utbilda klubbarna och hjälpa dem att hitta resurser. 
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distriktskonferensen 
Ett årligt firande av distriktets prestationer och ett möte där 
distriktsbeslut fattas. Öppen för alla medlemmar i distriktet.

distriktsutbildningssamrådet 
Ett utbildningsevenemang där tillträdande klubbledare förbereds för 
sina roller.

fokusområde 
De ideal som Rotary fokuserar på inkluderar fred och förebyggande/
lösning av konflikter, förebyggande och behandling av sjukdomar, 
vatten och sanitet, mödra- och barnavård, grundläggande utbildning 
och läs- och skrivkunnighet och ekonomisk utveckling och 
samhällsutveckling.

generalsekreteraren 
Generalsekreteraren, som är chef för sekretariatet, har hand om 
personalen vid Rotary Internationals huvudkontor och Rotarys 
internationella kontor.

grundlagsdokument 
RI:s styrande dokument är RI:s grundlag, RI:s stadgar samt Enhetlig 
grundlag för Rotaryklubbar. Dessa dokument kan endast ändras av 
lagrådet.

hedersmedlem 
Dessa medlemmar, som även kallas hedersrotarianer, har rätt 
att besöka vilken Rotaryklubb som helst, men de får inte rösta 
eller tjänstgöra som klubbfunktionärer. Klubbarna kan utse 
personer som har utmärkt sig när det gäller humanitära insatser, 
eller som på annat sätt har exemplifierat Rotarys värderingar, till 
hedersmedlemskap. 
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Högt uppsatta Rotaryledare 
Innevarande, tillträdande och före detta RI-presidenter, 
styrelsemedlemmar och RF-styrelsemedlemmar. 

Interact 
Klubbar för ungdomar i åldrarna 12–18 år som vill få kontakt med 
andra i sitt samhälle eller i sin skola. Medlemmarna har roligt 
samtidigt som de genomför hjälpprojekt och lär sig om världen. 
Interactklubbarna sponsras av Rotaryklubbar.

International Assembly 
Ett årligt internationellt utbildningsevenemang där tillträdande 
distriktsguvernörer från alla Rotarydistrikt utbildas tillsammans. 

klubb- och distriktssupport (CDS) Rotarypersonal som är kunnig 
om specifika regioner och specialiserar sig på stöd till medlemmar, 
utbildning samt Rotarypolicyer och procedurer.

lagrådet (COL) 
Ett möte där representanter från Rotarys 530 eller fler distrikt röstar 
om policyer som påverkar alla klubbar i världen. Mötet äger rum var 
tredje år. 

nominerade distriktsguvernören (DGN) 
Den person som kommer att tjänstgöra som guvernör om två år. 
Distrikten måste utnämna sina guvernörer 24 månader i förväg. De 
blir då nominerade distriktsguvernörer. Året innan de tillträder sina 
befattningar är de tillträdande distriktsguvernörer.
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Official Directory 
En publikation med information om Rotarys styrelse, RF-styrelsen 
och kommittéer, samt en lista över zoner, alumnföreningar, Rotarys 
fellowships samt Rotarys aktionsgrupper. En onlineutgåva inkluderar 
kontaktuppgifter till de över 35 000 Rotaryklubbar som finns i världen. 

ordföranden för distriktskommittén för Rotary Foundation 
(DRFC) 
Kommitténs ordförande som lär klubbarna om Foundation och 
inspirerar dem att stödja dess program och aktiviteter. 

Paul Harris Fellow 
En person som har bidragit med 1 000 USD till Rotary Foundations 
Årliga fond, PolioPlus eller godkända Foundation-bidrag. 
Foundation uppmärksammar dessa personer med en Paul Harris 
Fellow-medaljong, en kavajnål och ett diplom. 

Paul Harris Society 
Medlemmar i Paul Harris Society förbinder sig att ge minst  
1 000 USD per år till Årliga fonden, PolioPlus eller godkända 
Foundation-bidrag.

PolioPlus 
Det program som lanserades av Rotary International 1985 för att ta itu 
med den globala polioutrotningen genom massvaccinering av barn.

Procedurhandboken 
En kortfattad version av Rotarys policyer och procedurer, som 
uppdateras var tredje år efter lagrådet.
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regional samordnare för Rotary Foundation (RRFC) 
En regional ledare som stöder och främjar Foundations bidrag och 
dess insamlingar för program, som PolioPlus och Rotarys fredscenter.

regionala ledare 
regionala samordnare för Rotary Foundation, Rotarysamordnare, 
Rotarys samordnare för resursgruppen Public Image (RPIC), och 
rådgivare för Gåvofonden/större gåvor.

resolutionsrådet 
Ett möte som hålls online varje år för att rösta om föreslagna 
resolutioner som uttrycker åsikter och ger rekommendationer till 
RI-styrelsen.

RF-styrelsemedlem 
En medlem i Rotary Foundation-styrelsen, utsedd av den 
tillträdande RI-presidenten.

RI-presidenten 
Den medlem som tjänstgör som ledare för organisationen i ett år. 

RI-styrelsemedlem 
En rotarian som tjänstgör i RI-styrelsen under en tvåårsperiod. Varje 
styrelsemedlem nomineras av en klubb i hans eller hennes zon men 
väljs ut vid RI Convention av alla klubbar, vilket innebär att varje 
styrelsemedlem representerar alla klubbar som drivs av Rotary.

Rotaract 
Klubbar för ungdomar i åldrarna 18–30 år på universitet och 
i samhällen i hela världen som anordnar hjälpverksamhet, 
utvecklar sina ledaregenskaper och yrkeskunskaper och har roligt. 
Rotaractklubbarna sponsras av Rotaryklubbar men sköter och 
finansierar sina klubbar oberoende av dessa.
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Rotarian 
En aktiv medlem i en Rotaryklubb.

Rotary Foundation (TRF) 
Rotarys välgörenhetsorganisation, som skapats för 
humanitära syften och utbildningssyften, står i spetsen för 
polioutrotningsarbetet och för att verka för fred. Rotarianer och 
Rotaryvänner stöder Foundations arbete genom frivilliga bidrag. 
Foundation arbetar för att utrota polio, finansiera projekt genom 
bidrag och påtar sig andra globala initiativ.

Rotary Global Rewards 
Ett program för medlemsförmåner som ger rotarianer och 
Rotaractmedlemmar specialerbjudanden på varor och tjänster, 
inklusive underhållning, resor, företagstjänster, försäkringar, 
middagar och diverse andra inköp. Rotarianerna kan också lägga upp 
erbjudanden till programmet.  

Rotary International (RI) 
Syftar på organisationen som helhet, exklusive Rotary Foundation.

Rotary International Convention 
Det årliga möte som anordnas i olika städer i världen varje år för att fira 
Rotarys prestationer, höra uppdateringar och inspirerande historier och 
lära mer om Rotary.

Rotary International i Storbritannien och Irland (RIBI) 
En oberoende Rotary International-organisation, med förbehåll för 
vissa godkännanden enligt RI:s grundlag.



36 Grundläggande fakta om Rotary

Rotaryalumner 
Personer som har deltagit i något av följande program: Interact, 
Rotaract, Rotarys ungdomsutbyte, utbytet för nya generationer, 
Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare (RYLA), Rotarys 
fredsstipendier, Rotarystipendier (finansierade genom globala bidrag 
eller distriktsbidrag), yrkesutbildningsteam och andra program. 

Rotaryfamiljen 
Rotaryfamiljen inkluderar alla icke-rotarianer som påverkas av 
Rotarys arbete, inklusive Rotaryprogrammens alumner och de som 
gynnas av Rotarys projekt.

Rotarys aktionsgrupper (RAG) 
En självstyrande grupp med rotarianer, familjemedlemmar, 
programdeltagare och alumner som är experter på ett visst område, 
som mikrokredit eller vatten och sanitet, och ger råd till klubbarna 
och distrikten om hjälpprojekt.

Rotarys fellowships 
Internationella grupper som har ett gemensamt yrkesmässigt 
intresse eller fritidsintresse. Ett exempel är International Skiing 
Fellowship of Rotarians.

Rotarys hedersomnämnande 
En utmärkelse som klubbarna kan få om de uppnår ett antal mål som 
fastställts av RI-presidenten. 

Rotarys samhällskårer (RCC) 
En grupp icke-rotarianer som delar vårt engagemang för hjälparbete, 
planerar och genomför projekt i sina samhällen och stöder de lokala 
Rotaryklubbarnas projekt.
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Rotarys samordnare för resursgruppen Public Image (RPIC) 
En regional ledare som utses av RI-presidenten, på grund av sin 
expertis inom PR, journalism och kommunikation, för att ge råd till 
klubbarna om offentlig image.

Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare (RYLA) 
Ett program för ledarutbildning för studerande eller unga vuxna som 
anordnas av en klubb, ett distrikt eller flera distrikt.

Rotarys vänskapsutbyte 
Ett självfinansierat internationellt utbyte för Rotarymedlemmar, 
deras respektive och icke-rotarianer.

Rotarysamordnaren (RC) 
En regional ledare, som utses av RI-presidenten, och som erbjuder 
stöd och praktiska strategier för att få fler att bli medlemmar i 
klubbarna och att hålla medlemmarna engagerade.

Rotaryåret 
1 juli–30 juni.

rådgivare för Gåvofonden/större gåvor (E/MGA) 
En regional ledare som fungerar som expertiskälla för frågor som 
gäller större gåvor och Gåvofonden. 

Sekretariat 
Personalen på Rotary International och Rotary Foundation, 
som arbetar på Rotary Internationals huvudkontor och Rotarys 
internationella kontor och leds av generalsekreteraren.

seminariet för tillträdande guvernörer (GETS) 
Ett årligt utbildningsevenemang där tillträdande distriktsguvernörer 
utbildas för sina roller av sina regionala ledare.
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SHARE 
Det system som förvandlar gåvor till Rotary Foundation till bidrag 
och program.

tillträdande distriktsguvernören (DGE) 
Den person som valts ut att bli distriktsguvernör för det kommande 
året.

Tillträdande RI-presidenten 
Den medlem som kommer att tjänstgöra som ledare för 
organisationen under det kommande året.

utbildningsseminariet för tillträdande presidenter (PETS) 
Ett seminarium på distriktsnivå som utbildar tillträdande 
presidenter om deras roller och uppgifter. 

yrkesutbildningsteam 
Ett team med yrkesarbetande som reser utomlands för att bygga upp 
sina egna kunskaper eller kunskaperna i det samhälle de besöker.

zon 
En grupp klubbar, upprättad genom RI:s stadgar och 
definierade av RI-styrelsen, i syftet att välja ut medlemmar till 
nomineringskommittén för presidentposten i Rotary International 
samt för nominering av ledamöter till RI-styrelsen.

zonsamordnare för End Polio Now 
Regionala ledare som fungerar som resurser för lokala insatser för 
polioutrotning.
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