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Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for
al god virksomhed. Rotary søger at nå dette
mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte
rotarianer til:
1: at udvikle sine bekendtskaber for derved at
kunne tjene andre
2: at lægge høje etiske normer til grund for
det daglige virke, at anerkende ethvert nyttigt
arbejdes værdi samt at højne sit eget arbejde
til gavn for samfundet.
3: at søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at
tjene andre i sit personlige forhold, sit arbejde
og sit samfundsvirke
4: at fremme international forståelse, venskab
og fred gennem et verdensomspændende
fællesskab af mennesker i alle stillinger, der
mødes i ønsket om at tjene andre
5: at fremme international forståelse, venskab
og fred gennem et verdensomspændende arbejde med unge og yngre medlemmers lederudvikling.

Din Rotary Klub

Hvordan er din klub? Er den interessant og energisk?
Skiller den sig ud og gør dig stolt? Har den sin egen
identitet? Er den kendt for en særlig aktivitet? Er dens
medlemmer forskelligartede? Åbne for nye ideer?
Engagerede? Når du tænker på din klub, er den så
alt det, som du ønsker den skal være? Denne guide
giver eksempler på best practice fra succesfulde Rotaryklubber, som kan hjælpe din klub med at blive mere
levende.

Rotarys
tjenestetraditioner
Formålet med Rotary og tjenestegrenene er at indfange den interesse for at hjælpe, som længe har
defineret Rotary. I dag bærer Rotary klubberne tjenestetraditionerne videre ved at opfylde kravene fra sine
medlemmer og ved at forblive relevant, fleksibel og
nytænkende – hver klub på sin egen måde. Tjenestetraditionerne kan antage mange former.
Hvordan vil din klub fortsætte disse traditioner?
Vil din klub benytte sig af sin uafhængighed til at opnå
sit fulde potentiale?

Tjenestegrenene
Klubtjenesten
Erhvervstjenesten
Samfundstjenesten
International tjeneste
Ungdomstjenesten

Denne udgave af Vær en levende klub er en dansk oversættelse af Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan
tidligere benævnt som Klubbens ledelsesplan. Den engelse udgave kan downloades på www.rotary.org
Dansk oversættelse i 2011: Anders Lemmergaard, Assens Rotary Klub
Grafisk bearbejdning: Per Høyen, Aarup Rotary Klub
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Best practice

Stærke klubber fremmer nytænkning og fleksibilitet. Følgende eksempler har til hensigt at styrke klubberne – hvilket
har højeste prioritet i RI’s Strategiske Plan – ved at motivere medlemmerne til at iværksætte nye ideer, som skal
øge livskraften i klubben.
Gode eksempler kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvikling af langsigtede mål for at blive en effektiv klub
Fastsættelse af årlige mål som underbygger de langsigtede mål
At holde alle medlemmer involveret og informeret
Effektiv kommunikation med klubmedlemmer og distriktsledere
At sikre kontinuitet i lederskabet fra år til år
Tilpasse vedtægterne så de afspejler klubbens aktiviteter
Jævnligt at give mulighed for at øge fællesskabet
Aktivt involvere alle klubbens medlemmer
At tilbyde regelmæssig, sammenhængende udvikling
Udpege udvalg som støtter klubbens operationelle behov,
herunder administration, medlemskab, public relations,
service projekter og Rotary Foundation

Har din klub
gennemgået
klubbens
traditioner, procedurer og vedtægter med henblik
på at vurdere
klubbens levedygtighed?

Nogle af eksemplerne er måske allerede indarbejdet i din klubs procedurer, og når du læser denne guides eksempler, så fokusér på dem, som din klub kunne implementere eller forbedre.

At komme i gang
Brug guiden til at overveje din klubs nuværende procedurer og indfør nogle af de anbefalede eksempler for at øge
medlemmernes involvering, samfundets kendskab og klubbens effektivitet. At vurdere sin klub og overveje nye
måder at gøre tingene på er ingen let opgave, men det er bestemt tiden og besværet værd for alle medlemmer.
Overvej at holde et dagslangt debatmøde eller en serie af møder seks måneder før
det nye Rotary år starter, hvor I kan diskutere, hvordan klubben kan indarbejde
nye procedurer og måske implementere nogle af de ovenstående eksempler.
Overvej at holde disse møder et andet sted, end dér hvor I plejer at mødes.
Dette vil fremme medlemmernes kreativitet og give alle en chance for at lufte deres
meninger. At involvere alle klubbens medlemmer illustrerer, at klubben er alle
medlemmers ansvar og demonstrerer, at klubbens mål er at have en klub af ledere,
som er engagerede i både at yde og i klubbens fremtid. Klubbens medlemmer
vil føle et engagement i at få klubben til at være enestående.

Strategic Planning Guide kan
hjælpe din klub
i gang med en
plan til at gøre
klubben stærkere, mere
effektiv og
levende.

For at sikre at procedurerne fortsat opfylder klubbens mål og afspejler klubbens identitet, bør de årligt gennemgåes
sammen med klubbens medlemmer. Klubben kan efter behov, efterhånden som procedurer implementeres og gennemgåes, få råd og vejledning fra den assisterende guvernør eller andre fra distriktsledelsen.
Når du læser hæftet, vil du se følgende ikoner:

Spørgsmål at overveje

Ideer

Undervisningsmaterialer
på www.rotary.org
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Sæt langsigtede mål, der imødekommer elementerne for en effektiv klub
Alle medlemmer bør involveres i fastsættelse af langsigtede mål. Disse mål bør
dække de næste tre til fire Rotary år og indeholde elementerne af en effektiv klub:
Medlemskab, service projekter, Rotary Foundation og ledelsesudvikling. De bør også
inkludere strategier som giver plads til fleksibilitet og nytænkning samt planer for at
fremme klubbens succes i hver enkelt del. Efterhånden som klubben udvikler sig,
bør målene opdateres.
Afsæt alle møder i én måned til at udvikle en strategiplan ved
hjælp
hjælp af Strategic Planning Guide.
Brug det første møde til at analysere klubbens styrker og svagheder, muligheder og trusler fra samfundet - det andet på formuleringen af jeres
vision. Det tredje på jeres væsentligste mål, og det fjerde på jeres handlingsplan. Planlæg et klubmøde til at gennemgå den nuværende strategiplan og
opdatere målene.

Hvordan er
klubbens vision
formuleret?
Hvordan kan klubbens strategiske
plan forbedres?
Hvilke medlemmer
er involveret i at
styre de langsigtede mål?

Strategic Planning
Guide

Brug Planlægningsvejledning for
effektive klubber til at sætte årlige mål
som passer til klubbens langsigtede
mål
Årlige mål hjælper med at nå de langsigtede mål over tid. Planlægningsvejledningen
hjælper med at vurdere den aktuelle situation i klubben samt at fastsætte årlige mål.
Disse mål bringer klubben i retning af de langsigtede mål, som udnytter klubbens
styrker og imødegår de svage områder. Vejledningen skal fungere som et arbejdsdokument, der kan opdateres efter behov

Planning Guide for Effective Rotary Clubs (relevante afsnit findes i
de efterfølgende manualer)
Club President’s Manual, Club Secretary’s Manual, Club Treasurer’s Manual
Club Administration Committee Manual, Club Membership Committee
Manual, Club Public Relations Committee Manual, Club Service Projects
Committee Manual, Club Rotary Foundation Committee Manual
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Bed klubudvalgene om at foreslå årlige mål.
Foretag en
behovsanalyse
før fastsættelse
af årlige mål

Hvordan fastsættes
de årlige mål?
Hvordan involveres
alle medlemmer?
Hvor ofte gennemgår klubbens
ledelse planlægningsvejledningen?
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Afhold seminarer, der involverer
medlemmerne i planlægningsprocessen og hold dem informerede om
Rotary aktivititer
Seminarer hjælper alle klubbens medlemmer med at holde sig opdaterede og føle
sig involverede i klubbens aktiviteter. Mange klubber bruger seminarerne som en
mulighed for alle medlemmer til at diskutere beslutninger, der vedrører klubben, og
for udvalgene til at rapportere om deres aktiviteter.

• Hvordan kan seminarerne give input fra 		
medlemmerne?
• Hvilke emner skal klubben behandle på årets
seminarer?
• Hvem fra distriktet kan inviteres til semina-		
rerne?
• Hvor ofte skal seminarerne afholdes?

Afhold seminarer
under almindelige
klubmøder.
Afhold kvartalsvise
seminarer for at
indhente innovative idéer fra
alle medlemmer.

Klubmøder og seminarinformation
(www.rotary.org → Members→ Running a
club→ Administration →Rotary club meetings)

Sørg for en klar kommunikation mellem klubledelse,
klubmedlemmer og distriktsledelse
Klubbens ledelse bør arbejde sammen om at udvikle en plan til at kommunikere med hinanden, klubmedlemmer
og distriktsledelse. Skitsér kommunikationsplanen hvem der kommunikerer med hvem, hvilken metode der vil blive
anvendt og hvornår.
Sæt tid af til et 10-minutters åbent forum i slutningen af et klubmøde en gang om måneden, hvor 		
klubbens medlemmer opfordres til at fremlægge nye ideer eller et emne til diskussion. Opdater klubbens hjemmeside ugentligt eller månedligt. Del dette ansvar med en gruppe af medlemmer eller
samtlige medlemmer, baseret på deres rolle. Sæt medlemmer, der ikke er på internettet regelmæssigt, sammen med en person i klubben, som kan hjælpe dem med at navigere på klubbens hjemmeside og på sociale
netværkssider, eller giv udskrifter efter behov.
•
Hvem er ansvarlig for at informere med		
lemmer og distriktsledelse om klubbens
		 aktiviteter?
Hvordan deles information?
Hvilke sociale netværkssider anvendes?
Hvilken information søges på distriktets
hjemmeside?

Best Web Design Practices
(www.rotary.org/graphics → Best Web
design practices)
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Sørg for kontinuitet i
ledelsen for at sikre
udviklingen af
fremtidens ledere
Da Rotarys klubledelse ændres årligt, har alle klubber
brug for en løbende tilstrømning af potentielle ledere.
Disse ledere skal arbejde sammen fra år til år. Der er
mange måder, hvorpå man kan opnå kontinuitet, bl.a.
ved at udnævne til i flere år at have en nuværende, en
indkommende, og en afgående formand i alle udvalg,
og ved at lade den nuværende klubpræsident arbejde
tæt sammen med præsident elect, præsident nominee, og past præsident.
Hvordan sikres det, at der er kandi-		
dater nok til det kommende års 		
poster?
Hvordan koordineres ledelsen af projekter, som
varer mere end et år?
Hvilken post bør en person bestride før 		
vedkommende kan blive præsident?

Uddel en
liste over
embeder
med beskrivelser
af ansvar til alle
medlemmer.
Foretag praktisk
træning af indkommende klubledere
mindst en måned
før overtagelsen af
embedet.
Tilrettelæg et lederudviklingsprogram
for at forberede de
berørte medlemmer til lederrollen.
Tildel nye medlemmer en mentor,
som er en tidligere
præsident eller en
fra klubledelsen.

Tilpas klubbens vedtægter, så de
afspejler klubbens udvalgsstruktur og
klubledelsens roller og
ansvarsområder
Rediger de anbefalede klubvedtægter fra RI, så de afspejler klubbens drift. Klubbens
vedtægter giver retningslinjer for forvaltningen af klubben. De anbefalede klubvedtægter er beregnet til at være fleksible for at imødekomme de individuelle behov hos
hver klub. Tilpas dem så de opfylder din klubs unikke identitet. Over tid, efterhånden
som klubbens praksis udvikler sig, bør vedtægterne gennemgåes og revideres, så
de afspejler ny praksis og nye procedurer.
Bed medlemmerne om at gennemgå
vedtægterne og fremkomme med ændringsforslag ved et planlagt klubmøde.
Overvej at gennemføre klubbestyrelsesgodkendte
tests af nye procedurer, for at se om de virker, før
vedtægterne ændres.
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Recommended
Rotary Club Bylaws
Standard Rotary
Club Constitution

Leadership Development: Your
Guide to Starting a
Program
Club President’s
Manual
Club Secretary’s
Manual
Club Treasurer’s
Manual
Club
Administration,
Membership,
Public Relations,
Service Projects,
Rotary Foundation
Committee Manuals

Hvilke klubanliggender har
ændret sig i det
forgangne år?
Er der nogle
proceduremæssige ændringer
som vi, kunne
tænke os
at “prøvekøre”?
Hvornår blev klubbens vedtægter
sidst gennemgået
eller tilpasset?
Er klubbens
vedtægter let
tilgængelige for 		
klubbens
medlemmer?
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Giv mulighed for at
udvikle tættere relationer blandt klubbens
medlemmer
Medlemmer der brænder for Rotary føler sig mere
involverede, og tætte klubrelationer vil ligeledes øge
interessen for at bakke op om klubbens initiativer.
		
		

Er der tid på de ugentlige møder til at
netværke og pleje socialt samvær?

		
		
		

Afhold månedlige sociale events så
medlemmerne kan lære hinanden at
kende i en anden sammenhæng.

Foretag årlige undersøgelser af, hvilke slags
sociale arrangementer medlemmerne har lyst til
at deltage i samt hvilke ugedage og tidspunkter,
der er passende.
Udvælg et klubmøde pr. måned eller kvartal til at
netværke med andre medlemmer og lære mere
om hinandens erhverv.
Gør klubbens projekter sjove, for at videreudvikle sammenholdet blandt medlemmerne.

Inkluderer klubaktiviteterne familiemedlemmer?
Hvordan bruger klubben distriktets eller Rotary
Internationals arrangementer og grupper til at
styrke sammenholdet?

Rotary Fellowships Handbook
Convention registration at www.rotary.org/
convention

Sørg for at alle medlemmer er aktive i
et klubprojekt eller i en funktion
Klubinvolvering øger medlemmernes viden om Rotary og hjælper til at bevare dem
som aktive medlemmer af klubben. Aktive medlemmer føler ejerskab og engagement
i deres klubs projekter

		
		

Hvordan involverer klubben medlemmerne i klubbens projekter?

Hvor ofte bliver medlemmerne spurgt om, hvad
de ønsker sig af klubben, hvad de kan lide, og
hvad de gerne vil ændre?
Hvordan sikres det, at alle medlemmer får deres
meninger hørt?
Er klubbens projekter forskelligartede?

Communities in
Action
Club Assessment
Tools
Project LINK
(www.rotary.org/
projectlink)

Opfordr medlemmerne til at hjælpe på
et område, der interesserer dem, frem
for at afvente, at de selv melder sig.
Gennemfør en undersøgelse af medlemmernes
interesser, og brug resultaterne til at planlægge
projekter, aktiviteter og til at udvikle de ugentlige
programmer.
Lad enkelte møder være et service projekt frem
for at invitere en foredragsholder etc.
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Hvordan er klubbens procedure for
at orientere nye
medlemmer?
Hvor mange af
klubmedlemmerne
er involveret på
distriktsniveau?
Hvordan udvikler
klubben medlemmernes lederevner?

Udarbejd en overordnet
uddannelsesplan
Uddannelse er afgørende for udvikling af fremtidige ledere og for at sikre, at den
nuværende klubledelse er velinformeret om Rotary, er i stand til at lede klubben, og
yde en bedre Rotary indsats. En omfattende uddannelsesplan sikrer at:
• Klubledelsen deltager i distriktets træningsseminarer.
• Orientering af nye medlemmer gives regelmæssigt.
• Løbende uddannelsesmuligheder er til rådighed for klubbens
medlemmer.
• Et lederuddannelsesprogram er tilgængeligt for alle medlemmer.

Udpeg en klubtræner eller et træningsudvalg, som skal føre tilsyn med 		
klubbens uddannelsesplan.
Gennemfør en vurdering af lederkompetance
og afdæk, hvilke færdigheder dine medlemmer
gerne vil lære.

Udpeg udvalg som
støtter klubbens behov
Disse udvalg omfatter:
• Klub administration
• Medlemskab
• Public relations
• Service projekter
• Rotary Foundation
Udpeg andre udvalg efter behov for at støtte klubbens
mål. Uanset hvilken struktur, der vælges, skal et udvalg have en rådgivende rolle, som tilskynder til medlemmernes engagement og klubbens handling.
		
Hvilke udvalg har klubben?
		
Hvordan kan den nuværende klubstruk		
tur forbedres?
Hvordan koordinerer udvalgene deres 		
arbejde?
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New Members information
(www.rotary.org →Members→New
members)
Training information
(www.rotary.org →Members→ Training)
New Member Orientation
Leadership Development: Your Guide to Starting
a Program
Leadership Development Training Cycle

Små klubber: Overvej, hvordan arbejdet i udvalgene kan kombineres.
Store klubber: Overvej at få flere
udvalg, så alle medlemmer er involveret og
udvalgspotentialet er maksimeret.
Hav et udvalg til at planlægge hvert enkelt
service projekt eller din klubs særlige aktivitet.
Overvej en helt ny udvalgsstruktur for din klub.
Club Committee Structure
(www.rotary.org Members → Running
a club → Administration →
Rotary club committees)
Club Administration Committee Manual
Membership Committee Manual
Public Relations Committee Manual
Service Projects Committee Manual
Rotary Foundation Committee Manual
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