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•

I denne måned har AG Per Helweigh fra område 5 skre-

lemmer 2 medlemmer.
Nettoforøgelse af kvinder. For klubber under 49
medlemmer med mindst 1 medlem og for klub
ber med mere end 49 medlemmer med mindst

vet månedsbrevet - Jeg, DG Werner Kahle kan fuldt ud
tilslutte mig hans konklusioner og ønsker alle god læse-

2.

lyst.

•

Forbedre antallet af medlemmer, som bliver i
klubben med mindst 1% (se på, hvor mange der
har meldt sig ud pr. år de sidste 5 år, og
vægt mellem alders begrundet og andet)

•

medlem med mindst 1%. Mål på hvohr mange

“Be a gift to the World” er Rotary International President
-elect K. R. Ravindran, kaldet Ravi, motto for det kommende rotaryår. På det netop afholdte Pets-møde den
22. marts 2015 fik de tilstedeværende lejlighed til at høre
og se et meget medrivende tale af Ravi, hvor han uddy-

der er første proponent.
3.

ilgængelige for klubfunktionærer via My Rotary.
Verdenspræsidenten har nogle mål, som især er

han peger også på en række områder, som han anbefaler os at prioritere. Guvernørgruppen 2015/15 har

rettet mod oversøiske klubber.
I Guvernørgruppen lægger vi vægt på, at vi fast
holder vores niveau for bidrag til Foundation og

drøftet disse og valgt dem ud, som guvernørgruppen
mener har særlig relevans for Rotary Danmark.

Rotarianere, som gerne vil yde store bidrag har

ved Pets-mødet, er Ravis budskab bredt ud til de fleste
klubber i distrikt 1480, men det er vigtigt, at ikke kun de

mulighed for at gøre dette gennem særlige ord
ninger.
4.

Betal dit halvårskontingent til RK til tiden,
hvilket er senest 1.8 og 1.2.

2.

Medlemsudvikling- og fastholdelse

Din klub bør verificere, at alle medlemsoplysninger, som
rapporteres gennem My Rotary eller gennem klubbens
ansvarlige for integrering af oplysninger, er korrekte ved
at kontrollere rapporten ”members i a club” i Rotary Club
Center.
I udviklingen er det et mål at nå 3 af følgende 4 mål:
•

Nettoforøgelse af antal klubmedlemmer.
For klubber under 49 medlemmer med mindst
1 medlem. For klubber med mere end 50 med
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Se Huangs tale ved
Assembly 2014

Anvendelse af Onlineværktøjer
Alle nedenstående mål registreres automatisk,
når målene er gennemført.
Klubber må opnå 2 af følgende mål:

drøfte det indbyrdes i klubberne.

1.

Klik på album for at
se billederne fra
konferencen

samtidig øger bidraget til Hjælpefon
den som tidligere besluttet.

Gennem sin tale til de præsident-electer, der var til stede

Der er formuleret 8 mål, som gengives her:

Distriktskonference
er vel overstået

klub og klubmedlemmer bliver registreret i de
bidrags- og udmærkelsesrapporter, som et t

ønsker for det kommende rotaryår. Han lægger op til, at
hver klub sætter 15 mål op i Rotary Club Center og

brev, således at alle klubber og alle rotarianere i distriktet selv kan få lejlighed til at gøre sig bekendt hermed og

Bidrag til Foundation
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Oplysninger om gaver og udmærkelser for din

bede sine tanker bag hans motto og redegjorde for sine

tilstedeværende får lejlighed til at høre og læse budskabet, så derfor medtages de udvalgte dele i dette måneds-

Øge antallet af medlemmer, der finder et nyt
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•

Have mindst 50% af klubmedlemmerne registre
ret i My Rotary

•

Lægge mindst 1 initiativ op på Rotary Showcase

•

(Et god sted at søge partner klubber)
Have et projekt, som søger efter hjælp på Rotary

•

Ideas eller bidrager til et projekt på Rotary Ideas
Have mindst 2 medlemmer, som deltager i diskussionsgrupper på My Rotary
My Rotary

5.

Humanitær hjælp
Klubberne skal opnå 3 af følgende mål:

•

•

Sponsorere mindst en samfundsgruppe, for at
forbedre lokalsamfundets engagement og gi
ve projektet vedholdenhed.
Obs. Din klub skal være certificeret i Rotary Club

•

•

•

•

•

•

Center gennem din præsidents bekræftelse af rapporterne
å RCC.

Dette år er alle mål stillet op, så de er bundet til datapunkter,
som RI kan måle automatisk. Det betyder, at hverken klubber

Mindst 1 klubmedlem skal tilhøre en bestyrelsesgodkendt
Rotary aktionsgruppe (www.rotary.org/actionsgroups).

eller guvernører skal indsende rapporter.
Citationerne indeholder noter, som forklarer, hvordan der

Klubberne må indrapportere I RCC

bliver indsamlet data for hvert mål. Det er klubpræsidentens

Have mindst et medlem, som deltager i seminaret om
håndtering af bidrag. (Skal rapporteres i RCC)

ansvar at sikre, at RI´s data er korrekte.
For at facilitere dette, vil rotarianere få adgang til en ny

OBS. Nedenstående mål kan opnås gennem deltagelse i et
eller flere hjælpeprojekter.

”Predidential Citation dashboard” på My Rotary – en om
fattende rapport vil vise klubbens grad af rettidig målopfyldel

Samarbejde med Foundation ved at sponsorere mindst 1

se for hvert enkelt mål.

projekt, der finansieres via enten distrikt Grant eller Global
Grants.

Klubpræsidenten er ansvarlig for regelmæssig rapporttjek og
lade RI vide senest 31.3.2016, om der er nogen uoverensstem-

Få 75% af klubbens medlemmer aktiveret i et projekt (
rapportering i RCC). (Mange af jeres projekter opfylder

melser.
Adskillige mål i citationen er forbundet med mål i RCC. Klub

ette, når alle i klubben bidrager ved indsamlinger eller
ved at være aktive ved særlige arrangementer.)

berne må indberette, hvilke mål der er nået senest 31.3.2016.

Danne partnerskab med en eller flere virksomheder eller s

For at sikre, at der bliver støttet op bag klub præsidenten i

tatslige (offentlige) organisationer for at gennemføre et
projekt (rapportering i RCC)

arbejdet med at indrapportere den enkelte klubs målopfølgning, er det vigtigt, at hver enkelt rotarianer bliver bekendt

Forbedre et projekts omfang og synlighed gennem samar
bejde med mindst 5 andre Rotary klubber. ( indrapporte

med disse målsætninger og at der afsættes tid i klubberne til

ring i RCC).

drøftelse af, hvor ledes den enkelte klub vil arbejde med dette.
Tag derfor emnet op på næste møde i din klub og læg en plan
for arbejdet videre frem.

6.

Det unge Rotary – den næste generation
AG Distrikt 5
Din klubs Rotaract-klub skal certificeres af RI. For at være
sikker på, at jeres status som sponsor/medsponsor bliver
registre ret, kan din klubpræsident bekræfte RI´s oplysnin
ger i rapporterne på RCC. Kontakt rotaract@rotary.org for
at rapportere evt. uoverensstemmelser.
I distrikterne arbejdes der på at få etableret flere Rotaract
klubber, hvor det vurderes muligt.
Her er klubstøtte som medsponsor væsentlig. Tal med din
AG, hvordan din klub kan bidrage.
Når der er resultat, så sørg for, at det indrapporteres.

7.

Public Image
Klubberne skal nå 1 af følgende mål:
•

Sikre at klubbens webplads og sociale medie er opdateret,
så de er i overensstemmelse med Rotarys retningslinjer for
visuel identitet. Se rotary.org/brandcenter. Klubberne skal

•

indrapportere i RCC.
Opdatere klubbens brochure og nyhedsbrev, så de er i
overensstemmelse med RI´s retningslinjer for visuel identi
tet.
Se rotary.org/brandcenter. Klubberne skal indrapportere i
RCC.

•

Sikre mindst fire presseomtaler i løbet af Rotary året.
(Mange klubber har betydeligt flere omtaler).

8.

Noter
Verdenspræsidentens citationer er sat op, så de kan ind
rapporteres automatisk.
Alle præsidenter vil få den tilsendt i den internationale
udformning.

Per Helweigh

