Distrikt 2390
Vision & Strategidokument 2018 - 2023
Distriktets roll - Dokumentets syfte
I Rotary står klubbarna och dess medlemmar i centrum. Alla övriga organ i Rotary har som mål att
stödja klubbarna. Distriktet leds av en distriktsguvernör, DG.
Se vidare i Procedur handboken och i Rotarys olika handböcker.
Ett sätt att stödja klubbarna är att vara drivande i processen att skapa gemensamma mål och
strategier. Detta dokument är framtaget för att:
•Peka ut gemensamma mål
•Säkerställa kontinuitet
•Vara ett stöd för klubbarna (presidenter och övriga i styrelserna)
•Vara till ledning för Distriktsorganisationen
•Vara till hjälp att använda våra resurser på bästa sätt

Värderingar
Rotarys mångåriga historia av yrkesarbetande som går samman för att använda sina kunskaper och
sin passion för att göra skillnad i sina samhällen.
Rotarys Kärnvärden, fastslagna i Rotary Internationals Strategiska Plan är:
•Service
•Vänskap
•Mångfald
•Integritet
•Ledarskap
Värderingarna uttrycks bland annat i Fyrfrågeprovet vilket är ett verktyg för alla Rotarianer, som kan
användas i Rotary och i vardagslivet i allmänhet, för att finna handlingsvägar på hög etisk nivå:
•Är det sant?
•Är det rättvist mot alla parter?
•Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?
•Kommer det att vara till fördel för alla det berör?

Verksamhetsidé
Rotary är ett ledande yrkesnätverk för personer med framträdande positioner i sitt yrke med
olika bakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som bygger relationer till
ömsesidig nytta och gör humanitära insatser samt arbetar för att främja samförstånd,
goodwill och fred i världen.
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Distriktets verksamhet
Stöd till klubbarna
Genom ett antal kommittéer, för bland annat marknadsföring och information, rekrytering av nya
medlemmar och utbildning, stödjer distriktet klubbarnas verksamhet.
För att hjälpa klubbarna att delta i lokala och internationella projekt, både praktiskt och ekonomiska,
finns dels kommittéer för samhällstjänst och för The Rotary Foundation (TRF), dels U-fonden och
Rotary Doctors (Läkarbanken) och även Shelter Box.
Distriktet har vidare sju assisterande guvernörer (AG). Dessa har ansvar för sju till tio klubbar
vardera i olika områden av vårt distrikt. AGs främsta uppgift är att stödja och hjälpa till att följa

upp klubbarnas arbete, men också underlätta kommunikationen mellan DG och
distriktsorganisationen. AG har också i uppgift att uppmuntra och stödja samverkan och
erfarenhetsutbyte mellan klubbarna i sitt område.

Gemensamma prioriteringar 2018 – 2023
Medlemsutveckling
•Öka mervärdet för befintliga medlemmar
•Öka andelen kvinnliga medlemmar
•Öka antalet yngre medlemmar
•Klubbar med upp till 50 medlemmar bör minst ha en medlem till listad 2019-06-30
•Klubbar med 51 eller flera bör ha minst 2 medlemmar listade 2019-06-30

Förslag på hur
•Illustrera Rotarys inverkan lokalt och i världen genom att aktivt uppdatera hemsidor och
sociala medier
•Utöka användandet av sociala medier för att nå ut till fler
•Stärk imagen och kännedomen genom att använda Rotarys märken/mallar och andra
resurser i all kommunikation

Utbildning om Rotary
•Regelbundna utbildningar – allt ifrån utbildningar för nya medlemmar till årligt Rotary
Leadership Institute (RLI)
•Alla distriktets klubbar är representerade på distriktsseminarierna
•Alla distriktets klubbar är representerade på distriktskonferensen med minst två deltagare per
klubb
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Övriga mål
•Öka antalet Rotaract klubbar i distriktet, med målet att ha en Rotaract klubb i varje AG-område, vilka ska
vara sponsrade av Rotaryklubbar
•Klubbarna är aktiva med att initiera och driva projekt inom TRF
•Öka stödet och engagemanget till Rotary Doktors, U-fonden och Shelter Box
•Det ska vara naturligt för varje medlem i klubbarna att vilja engagera sig i olika kommittéer/projekt
•Varje klubb har som mål att driva eget/delta i en annan klubbs projekt eller intercity projekt.
•Initiera och uppmuntra till nytänkande vad gäller klubbmöten som t.ex. e-klubbar och satellit klubbar m.m.
•Öka kännedomen för att få fler ungdomar att se möjligheterna och fördelarna med Rotary Youth
Exchange programmet
•Öka intresset för och kännedomen om Rotary Youth Leadership Awards, RYLA
•Uppmuntra och inspirera till att få fler rotarianer att ta del utav Rotarys olika verksamheter och program
•Årligt Yrkesgruppsutbyte, Vocational Training Exchange, VTE
•Öka och synliggöra Rotary Friendship Exchange, RFE
•Öka delaktigheten i samhällsutvecklingen med insatser som b.la. främjar integrering, läxhjälp och
mentorskap m.m.
•Anta utmaningen att ha roligt och synliggöra Rotary genom nytänkande, PR och sociala media.

Uppföljning/Utvärdering
Inkommande distriktsguvernör, District Governor Elect, DGE, ansvarar för att ta initiativ till att utvärdering av
denna plan sker och att strategidokumentet uppdateras årligen.
För information om Rotary International, klubbar, funktionärer, projekt mm se
www.rotary2390.se och www.rotary.org
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