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Den nya matrikelnDen nya matrikeln
Den nya matrikeln

Bästa rotarian. Framför dig har du den första online Rotarymatrikeln. Den första tryckta matri-
keln utkom år 1939 och den utkom ända fram till verksamhetsåret 2020–2021. Nu fortsätter 
vi framåt med en onlinematrikel.

Varför online?  

Finlands Rotaryservice skickade hösten 2020 ut en enkät till alla medlemmar i Finland och 
Estland för att fråga om matrikeln behövs, vilken form den ska ha och hur ofta den ska kom-
ma ut. Av respondenterna ansåg 79 % att matrikeln var mycket eller ganska nödvändig. En 
onlinematrikel fi ck stöd av 51 %, medan 45 % ville ha en tryckt matrikel. Vidare ansåg 69 % att 
utgivning en gång per år var bra. Svaren var med andra ord ganska entydiga, med undantag 
för matrikeln form, print eller online.

Varför går vi då in för den onlinematrikel en mycket knapp majoritet förespråkade? Enkätsva-
ren är inte den enda orsaken, också om de var riktgivande.

En minst lika stor orsak ska sökas i cybersäkerheten och de lagar som gäller den miljön. När all 
information förs över på nätet minskar skyddet för individens uppgifter i motsvarande mån. 
Vilka uppgifter om oss rör sig på nätet? Vem sprider dem? Har jag gett mitt tillstånd? Vem har 
tillgång till dem? Kan jag själv påverka innehållet? Kan de utnyttjas för ändamål som jag inte 
vet något om, eller rent av användas mot mig?
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Dikterat av direktivet om dataskydd

Europeiska unionens dataskyddsdirektiv reglerar mängden uppgifter och typen av uppgifter 
på nätet och svarar på frågorna ovan. Detta är den största enskilda orsaken till att Finlands 
Rotaryservice tog beslutet att gå in för en onlinematrikel. På detta sätt är det möjligt och 
lättare ha kontroll över uppgifterna än över den tryckta matrikeln.

Vi vill försäkra oss om att matrikeln och medlemsregistret motsvarar de krav som ställs av 
dataskyddsdirektivet. Detta blir möjligt med olika typer av lösenordsskydd och nya fi lformat.

Tre skilda delar 

Nu står vi inför något nytt. Den nya matrikeln online utkommer i tre delar.
FÖRSTA DELEN är dessa ”Basfakta om Rotary 2021–2022”. Den motsvarar de ”blå sidorna” i 
den gamla matrikeln. Denna del omfattar en uppdaterad presentation av vår verksamhet 
och innehåller inga andra medlemsuppgifter än namnen på guvernörerna och ledningen för 
Rotary International och Finlands Rotaryservice. Den är tillgänglig på våra hemsidor och kan 
läsas eller laddas ner av vem som helst. Den fungerar också som ett skyltfönster för Finlands 
Rotary gentemot andra än medlemmar. 

ANDRA DELEN är en förteckning över de personer som innehar förtroendeuppdrag 
inom vår organisation. Denna del innehåller kontaktuppgifter för alla som håller igång 
rotaryverksamheten i distrikten och i Finland. Var och en person i denna del har gett tillstånd 
till publicering av uppgifterna. Förteckningen fi nns på medlemssidornas informationsbank 
och förutsätter lösenord. Förteckningen kan laddas ner och skrivas ut.

TREDJE DELEN utgör förteckningen över de fi nländska klubbarna och rotarianerna, det som 
var den gamla matrikelns kanske viktigaste del. Förteckningen tas ur medlemsdatabasen. 
Förteckningen öppnas endast med samma lösenord som medlemsdatabasen och har 
alltså samma datasäkerhet. Man kan enbart bläddra i den, men inte lägga till uppgifter, 
skriva ut eller dela med andra. För var och en medlem visar förteckningen de uppgifter ur 
medlemsdatabasen som medlemmen själv godkänt för publicering i matrikeln. Styrelsen i 
varje rotaryklubb ansvarar för vilka uppgifter som fi nns synliga.

Målet: säkerhet och mångsidighet 

Vad är då fördelarna och nackdelarna med den nya matrikeln? Många (enligt enkäten 45 
%) upplever att det är en förlust när den trygga tryckta matrikeln försvinner: något går 
förlorat med den. Matrikeln var en behändig liten bok att bläddra i och lätt att ta med sig, 
det var trevligt att ha den i hyllan under året, också om den i slutet av året måste förstöras 
på ett korrekt sätt. Exemplaren i arkivet hos FRS utgör en del av Finlands Rotarys historia och 
innehåller information som inte fi nns tillgänglig någon annanstans.

Problemet med den tryckta boken har å andra sidan varit tryck- och postkostnaderna och 
besväret med att förstöra den. Uppgifterna i boken kunde lätt spridas utanför organisationen 
och det innebar i värsta fall att den kunde missbrukas.

Onlinematrikeln är förmånlig att göra. Det blir möjligt att skapa ett färggladare utseende och 
använda fl er bilder. Den blir också interaktiv med sina länkar till videon och andra sidor på 
nätet. Den förnyade matrikeln ger oss bättre möjligheter att visa upp klubbarnas verksamhet 
för alla rotarianer. 

Flytten till nätet kommer säkert att väcka diskussion och det välkomnar vi. Ingenting utvecklas 
utan respons. Barnsjukdomar kan förekomma. Publikationskommittén är fortsättningsvis 
beredd att utveckla matrikelns form och innehåll så den motsvarar medlemskårens behov.
Surfa säkert med matrikeln!

1.8.2021
Publikationskommittén inom Finlands Rotaryservice 
Mikko Heikkilä, Lappeenranta-Saimaa, chefredaktör
Seppo Huotari, Lahti-Laune 
Tero Kupiainen, Janakkala
Ulla Railovaara, Rotarykansliet, sekreterare

Pärmen: distriktsguvernörerna för rotaryåret 2021–2022 

Bilderna på dessa sidor kommer från olika källor inom Rotary. 
Ett speciellt tack till PDG Niko Niemi, Lahti-Wesijärvi.

Layout: MPT-palvelut Ky/Sari Lund-Nieminen
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Aktuellt i korthet 

Efter ett år med pandemin ser utsikterna för 
2021–2022 lite ljusare ut. Klubbarnas verk-
samhet kan återgå till normalläge. Ung-
domsutbytet är dock pausat fram till den 
30.6.2022. En fråga som ständigt är aktuell 
är den nedåtgående medlemsutvecklingen. 
My Rotary är en utmärkt informationskanal 
som leder in till rotaryvärlden. Där fi nns RI:s 
målsättningar, bland annat den att 20 % av 
medlemmarna i Rotaract sedan borde an-
sluta sig till Rotary. Fram för ett tätare sam-
arbete! Att på alla sätt stärka Rotarys brand 
ökar också attraktionskraften när nya med-
lemmar rekryteras.

Utrotningen av polion är på slutrakan. Afgha-
nistan och Pakistan är politiskt sett de svå-
raste områdena, men arbetet fortsätter. Om 
vi idag skulle avsluta det projekt som påbör-
jades 1985 skulle uppskattningsvis 200 000 
till insjukna under de kommande åren.

I My Rotary fi nns också uppräknat Rotarys 
tyngdpunktsområden, vilka man kan an-
vända för klubbprojekt, också internatio-
nellt. Kolla My Rotary eller de fi nländska ro-
tarysidorna.
Fredsarbete och konfl iktförebyggande arbe-
te, vi bekämpar sjukdomar, rent vatten och 
sanitet, vi räddar mödrar och barn, arbetar 
för läs- och skrivkunnighet, lokalsamhällets 
ekonomiska utveckling och miljön.

Målsättningen är också att under det kom-
mande året får till stånd en informations-
bank med klubbprojekt som kan fungera 
som exempel för andra klubbar. Helt enligt 
Rotary Foundations linjedragning har vi till-
satt en miljökommitté och dess viktigas-
te uppgift är att arbeta för skyddet av Öst-
ersjön. Vi har också diskuterat utbildningar 
som skulle vara gemensamma för Finlands 
Rotary. Mera information om detta följer.

1Aktuellt

Årets Rotary International-president (RIP) och temat

Rotary Internationals president

RI:s president är Rotarys portalfi gur. Han le-
der RI:s styrelse och främjar genom sin per-
sonliga arbetsinsats Rotarys verksamhet 
överallt i världen. Förslaget till presidentkan-
didat läggs fram av en nomineringskommit-
té bestående av 34 personer, utsedda bland 
tidigare medlemmar i RI:s styrelse. Det slutli-
ga valet görs av RI:s årsmöte.

RI:s president 2021–2022 är Shekhar Meh-
ta, Rotary Club of Calcutta-Mahanagar, West 
Bengal, Indien

RI:n presidentin teema 2021-2022
Serve to Change Lives 
Din insats förändrar liv

Rotary Internationals president 2021-22 
Shekhar Mehta, Rotary Club of Calcutta-
Mahanagar, Indien.

Aktuellt
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Rotary på tre minuter – för läsare med tidsbrist 

Rotarys valspråk är Service Above Self på svenska Osjälviskt tjänande. Rotary är en service- 
och välgörenhetsorganisation, som också strävar efter att utveckla sina medlemmar 
och deras affärsmoral, samt samarbete mellan olika yrkesgrupper. Klubben och enskilda 
rotarianer är Rotarys viktigaste grundläggande faktorer. Rotarianernas etiska val baserar 
sig på Fyra fråge-provet, som kompletteras av den etiska Singapore-deklarationen för 
rotarianer i yrkeslivet. Rotarys grundtanke är det humanitära tjänandet på hemorten och 
globalt. 

Rotarys verksamhet

Rotary är en internationell välgörenhets-
organisation som verkar på etisk grund. Ro-
tary fi nns i över 200 länder och har över 1,2 
miljoner medlemmar. I Finland och Estland 
fi nns nästan 300 rotaryklubbar med sam-
manlagt ca. 9 000 medlemmar.

Grunden för rotaryverksamheten är de loka-
la rotaryklubbarna, som samlar påverkare för 
att göra en insats för sitt närsamhälle. Klub-
barna kallar sina medlemmar bland ortens 
aktiva yrkesmänskor. Klubbarna har regel-
bundna mötestider, då medlemmarna som 
representerar olika yrken håller föredrag om 
aktuella ämnen eller bjuder in utomstående 
föredragshållare.

Klubbarna tillhör rotarydistrikt som lyder un-
der Rotary International, i Finland fi nns fem 
distrikt. Rotary International leds av en presi-
dent och en styrelse (Board). Distrikten leds 
av guvernörer. Den internationella rotary-
rörelsens stadgar fastställs av lagrådet (COL), 
som sammanträder vart tredje år.

RI:s hemort fi nns i USA, i Evanston, inte långt 
ifrån Chicago. Där fi nns också RI:s huvudkon-
tor. Dessutom fi nns 7 internationella kontor. 
Kontoret för Europa och Afrika i Zürich skö-
ter de fi nländska rotarianernas ärenden.

Rotaryklubben verksamhet är fokuserad på 
veckomötet, andra evenemang i klubben, 
och på klubbens serviceprojekt. Klubben 
kallar nya lämpliga medlemmar på förslag 
av en klubbmedlem. 

Humanitär hjälp 

Rotary Foundation (TRF) är en av världens störs-
ta stiftelse för välgörenhet och koordinerar ro-
tarianernas globala serviceverksamhet. Stiftel-
sens arbete grundar sig på frivilliga donationer 
och kapitalinkomster, som kanaliseras till skol-
ningsprojekt och humanitärt hjälparbete. Ett 
av incitamenten är Paul Harris Fellow-märket, 
som delas ut för varje donation på 1 000 dol-
lars. PHF-märket, som fått sitt namn efter Ro-
tarys grundare Paul Harris, har hittills delats ut i 
en miljon exemplar världen över. 

Tillsammans med några vänner grundade Paul 
Harris Rotary i Chicago år 1905. I Finland inled-
des rotaryverksamheten år 1929. Rotary Foun-
dation grundades år 1917, då med namnet 
Gåvofonden.

Sedan år 1985 har rotarianerna samlat in 
pengar för att utrota polio (eller barnförlam-
ning) på hela jordklotet. Målsättningen är att 
helt utrota polio under de närmaste åren, och 
för detta samlas medel in genom kampanjen 
End Polio Now. Rotarianerna har under drygt 
30 år samlat ihop över 1,3 miljarder dollar för 
att utrota polio – det gör över 1 000 dollar per 
rotarian. Inom poliokampanjen, som leds av 
världshälso-organisationen WHO, är Rotary 
och Bill och Melinda Gates stiftelse de störs-
ta enskilda donatorerna, och Rotary har ock-
så satsat en enorm mängd frivilligarbete på att 
utrota polio. Fallen av polio i världen har mins-
kat från över 350 000 till närmare noll.

Mera uppgifter om Rotary på 
www.rotary.fi 
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2 Rotaryklubbarna
Rotaryklubben är grundenheten för verksamheten. Klubben lyder direkt under Rotary 
International. Rotaryklubbens uppdrag är att förverkliga Rotarys ideal, genomföra lyckade 
serviceprojekt, vara med om att utveckla Rotary genom att stärka medlemskåren, stöda 
Rotary Foundation och träna upp funktionärer för rotaryuppdrag från klubbnivå och 
framåt.

Klubben bestämmer självständigt om utvecklandet av sitt program, sin verksamhet och sina 
medlemmar, i enlighet med Rotary Internationals fastställda stadgar och instruktioner. I 
Finlands rotarydistrikt fi nns ca. 300 klubbar, 20 av dem i Estland.

Klubben bildas av rotarianer. När klubben 
grundas bör det fi nnas minst 20 medlem-
mar. Några andra regler om klubbens med-
lemsantal fi nns inte. 

Rotaryklubben har aktivmedlemmar (Ac-
tive Members) och den kan också ha he-
dersmedlemmar (Honorary Members), eller 
andra medlemmar. Klubbens aktiva verk-
samhet är en av de viktigaste faktorer för hur 
framgångsrik klubben blir. 

Aktivmedlem

En aktivmedlem är en medlem som valts in i 
klubben, har rösträtt och är införd i Finlands 
Rotarys medlemsdatabas. Hen betalar med-
lemsavgift till klubben. En aktivmedlem har 
valts in i klubben på obestämd tid.  

Hedersmedlem 

Till hedersmedlem kan kallas en rotarian el-
ler en person som inte hör till rotaryrörelsen, 

som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat 
Rotarys målsättningar. En hedersmedlem 
behöver inte betala anslutningsavgift el-
ler medlemsavgift till klubben. Hen har inte 
rösträtt i klubben, och kan inte representera 
Rotary eller klubben i någon offi  ciell kapaci-
tet. Det är möjligt att vara hedersmedlem i 
fl er än en rotaryklubb, men en rotarian kan 
inte vara aktivmedlem och hedersmedlem i 
samma klubb. Om en hedersmedlem är ak-
tivmedlem i en annan klubb, kan hen inne-
ha rotaryuppdrag i denna klubb. En heders-
medlem har rätt att gästa alla rotaryklubbar.

Andra medlemsformer

En klubb kan också ha företag eller samfund, 
och familjemedlemmar till en rotarian, som 
medlemmar. Dessa har dock inte rösträtt, 
och de införs inte i Finlands Rotarys med-

lemsdatabas eller i matrikeln. De betalar inte 
heller medlemsavgift.

Klassifi kationssystemet 

Till rotaryklubben strävar man efter att kal-
la medlemmar från ortens olika branscher. 
Detta tillför klubbverksamheten ett mångsi-
digt och brett kunnande. En grundläggande 
strävan för Rotary är att låta mänskor från oli-
ka branscher bli bekanta med varandra. Det-
ta system som baserar sig på kunskapsom-
råden kallas inom Rotary för klassifi kationer.

Varje aktiv medlem bör ha en klassifi kation, 
som motsvarar den utbildning, arbetsplats 
eller fritidsintressen hen har. Klubben skapar 
själv sina klassifi kationsbeteckningen. 

Rotarymötena
 är kärnan i hela 
verksamheten.

2.1 Medlemskap i rotaryklubben 

Rotaryklubbarna
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Klubben bör upprätthålla en klassifi kations-
karta (lista över klassifi kationer) över de af-
färs- och yrkesområden, samt samhälleliga 
institutioner, som fi nns på klubbens verk-
samhetsområde, och granska och uppda-
tera den varje år. Klassifi kationskartan visar 
medlemmarnas klassifi kationer och vilka 
klassifi kationer som bör fyllas med nya med-
lemmar. 

En medlem behåller sin klassifi kation ock-
så om hen går i pension eller på annat sätt 
lämnar det aktiva arbetslivet. När en med-
lem byter yrke ska hen anvisas en ny klas-
sifi kation. 

Medlemsrekrytering

Att rekrytera nya medlemmar är varje med-
lems rätt och plikt. En aktivmedlem ger klub-
bens styrelse ett förslag på ny medlem. Sty-
relsen ber klubbens medlemskommitté, 

eller kommittéerna som sköter klassifi katio-
ner och medlemsärenden, om ett utlåtande 
om kandidaten.

Genom att evaluera den blivande medlem-
mens lämplighet syftar man till en med-
lemskår med de bästa möjliga verksamhets-
förutsättningarna. Lämplighetskriterier är 
åtminstone
– möjlighet att aktivt delta i 
 rotaryverksamheten
– servicebenägenhet 
– samfundsbakgrund 
– anseende

Medlemsintagning 

Vid medlemsrekrytering går klubben till vä-
ga på följande sätt: 

– Klubbmedlemmarna föreslår nya med-
 lemmar genom att ge ett medlems-
 förslag till klubbens sekreterare, som för 
 det vidare till medlemskommittén för 
 utlåtande.
– Medlemskommittén ger sitt utlåtande 
 till styrelsen.
– Styrelsen fattar ett beslut, som meddelas
 förslagsställaren.
– Vid ett positivt beslut, meddelas kandi-
 daturen vid ett veckomöte. Därefter föl-
 jer en besvärsperiod på 7 dagar, då med-
 lemmarna har möjlighet att meddela 
 styrelsen avvikande åsikt. 

Om inga avvikande åsikter har framförts vid 
besvärstidens slut, har kandidaten antagits 
som klubbmedlem.
– Ifall en enda medlem anmält avvikande 
 åsikt, återförs ärendet till styrelsen och 
 styrelsen ordnar en medlemsomröstning
 om frågan, och utgången av den 
 omröstningen är det slutgiltiga beslutet.
– Beslutet delges medlemskandidaten. 
– Den nya medlemmen införs i medlems-
 registret och på klassifi kationskartan. 
– Den nya medlemmen tas emot i klub-
 ben genom att presenteras vid vecko-
 mötet där hen får motta rotarymärket. 
– Klubben inför den nya medlemmen i 
 Finlands Rotarys medlemsdatabas. 

En rotarian som fl yttar från en annan klubb, 
eller tidigare varit medlem i en annan klubb, 
kan föreslås som aktivmedlem av den tidi-
gare klubben. Intagningen av en medlem 
som fl yttar över sker på samma sätt som 
med andra medlemmar. En rotarian kan in-
te vara aktivmedlem i fl er än en klubb samti-

digt. En aktivmedlem kan dock vara heders-
medlem i en annan klubb.

Introduktion och skolning 
av nya medlemmar

Klubbens medlemmar informeras och utbil-
das för Rotarys verksamhet i olika samman-
hang. Varje klubbmedlem har en utsedd 
fadder, vars uppgift är att hjälpa den nya 
medlemmen att lära känna klubbens med-
lemmar och dess sätt att verka, och spor-
ra den nya medlemmen att aktivt ta del av 
klubbensverksamhet. Som fadder för den 
nya medlemmen fungerar ofta den person 
som ursprungligen föreslog medlemskap. 
Också en annan klubbmedlem kan funge-
ra som fadder.

Många klubbar har utsett en klubbutbildare, 
vars uppgift är att fördjupa klubbmedlem-
marnas kunskap om Rotary.

Därför är jag rotarian – fördelar och 
möjligheter med medlemskapet

Då du går med i en rotaryklubb ökar dina 
möjligheter att påverka i världen. Det blir 
möjligt genom ett nätverk av över 1,2 mil-
joner aktiva mänskor – jorden runt. Vi har ett 
gemensamt mål: att förbättra levnadsvillko-
ren genom frivilligarbete.

Tack vare medlemskapet får jag kontakt ned 
andra yrkesmänskor som inte är rädda för le-
darskap och som brinner för att kunna på-
verka. Genom att delta i projekt och vecko-
möten, utbyta tankar och idéer kan också 
du skapa kontakter och få vänner. En rota-

Och när man
inte möts, ger 

man sig 
ut på fältet.
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rian växer som mänska och lär sig nya saker. 
Med klubbens hjälp kan hen svara mot be-
hovet i närsamhället.

Rotarianerna får till stånd förunderliga ting 
på en global skala. Medlemskapet tar in ro-
tarianen i ett internationellt nätverk.

Tio bra skäl att vara rotarian:
1.  Möjligheten att tjäna 
2.  Yrkesmässigt nätverkande 
3.  Personlig tillväxt och utveckling 
4.  Vänskap 
5.  Kulturell mångfald 
6.  Vara en god medborgare 
7.  Internationella kontakter 
8.  Trivsel 
9.  Ungdomsutbyte och familjen Rotary 
10.  Den etiska miljön 

Nät- och satellitklubbar

Speciella former av klubbverksamheten är 
nätklubbar och satellit- eller sidoklubbar. En 
rotaryklubbs verksamhet är lokal, förutom  
nätklubbens, som är global. I Finland fi nns 
en nätklubb, Rotary E-Club of Verkkorotary.
fi . Alla klubbar har möjlighet att hålla en del 
av sina möten online.

Rotarys satellitklubb fungerar som en klubb 
i klubben. Satellitklubbens medlemmar är 
också medlemmar i värdklubben. Klubbar-
na har skilda möten, och satelliten rappor-
terar om sin förvaltning och annan verksam-
het till fadderklubben.

Den första satellitklubben i de nordiska län-
derna var Tampere-Lielahti Health and En-
vironment. Den grundades i anslutning till 
Tampere-Lielahti Rotaryklubb i Tammerfors 
den 22.6.2020. Finlands andra satellitklubb 

grundades i januari 2021 i anslutning till 
Pihtipudas Rotaryklubb och det fi ck namnet 
Silta (Bron).

För att grunda en satellitklubb behövs minst 
8 medlemmar, men verksamheten kan in-
ledas också med färre medlemmar. Instruk-
tioner får man av Sari Miettinen på Rotarys 
internationella kontor i Zürich. Mera infor-
mation fi nns på Finlands Rotarys hemsidor 
www.rotary.fi 

Närvaro och deltagande 

Den centrala principen för Rotary och ro-
taryklubben är vänskap, vilket motiverar 
medlemmarna att komma till veckomötena 
och delta i rotaryevenemang. Gemensam-
ma ärenden kan man bäst påverka genom 
att delta i klubbens evenemang, som bör 
hållas minst två gånger i månaden. Med-
lemmarna kan också delta i:
– vilken som helst annan klubbs möten 
 var som helst på jorden 
– evenemang ordnade av RI, Finlands
 Rotary eller rotarydistrikten 
– andra servicesatsningar eller projekt 

Klubbens styrelse kan med ett motiverat be-
slut bevilja en medlem tillfällig befrielse från 
närvaroplikten.

Det känns 
bra att vara 

rotarian!

Klubben 
Pihtipudas-Silta,

en av landets första 
satellitklubbar, 

grundad
2021.

En medlem kan också ansöka om en länge 
befrielse från närvaroplikten, om summan 
av medlemmens ålder och antal år i Rotary 
är minst 85, och om hen har varit rotarian i 
minst 20 år. Hedersmedlemmarna har inte 
närvaroplikt.

Medlems entledigande eller avgång

Orsaker till att från klubbens sida entlediga 
en medlem kan vara:
– obetalda avgifter 
– långvarig bortavaro från samman-
 komsterna
– andra orsaker som konstaterats och 
motiverats av styrelsen 

En rotarian kan själv begära att få avslu-
ta sitt medlemskap närhelst hen så önskar. 
Hen bör dock betala hela medlemsavgiften 
för det påbörjade rotaryåret. När medlem-
skapet upphör bör rotarymärket återlämnas 
till klubben. 
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2.2  Klubbverksamheten

Trots att tidsramen för rotaryklubbens verk-
samhet och funktionärernas uppdrag of-
tast är ett år, bör klubbens verksamhet 
vara planerad och långsiktig. Rekommen-
dationen är, att klubben gör en långsiktig 
plan för ca. tre år framåt, med riktlinjer och 
tyngdpunktsområden. Klubben kan beskri-
va modellerna för sin verksamhet enligt den 
klubbledningsplan som RI rekommenderar 
(CLP, Club Leadership Plan). 

Den årliga verksamhetsplanen för klubben 
ska göras varje år på RI:s nätsida i My Rotary-
systemets Club Central-avdelning innan ro-
taryåret inleds. Under rotaryåret rapporterar 
man hur planen förverkligas. På detta sätt 
kan guvernörer och assisterande guvernörer

följa distriktets klubbar, deras målsättningar 
och hur de förverkligas. 

För rotaryåret ska klubben också göra upp 
en detaljerad års/verksamhetsplan för åt-
minstone ett halvår i taget (med veckomö-
ten, klubbens andra aktiviteter, deltagande i 
RI:s och distriktets evenemang). 

Klubbens kommittéer

Klubben grundar det antal kommittéer 
som den behöver för sin verksamhet. Enligt 
klubbledningsplanen är de bestående kom-
mittéerna avsedda för
– administration 
– medlemskap

Kunskapen 
om Rotary sprids 
som bäst på torg 
och marknader, 

och ansikte 
mot ansikte.

– off entlig image 
– serviceprojekten
– Rotary Foundation

Om klubben har ungdomsutbyte ska ett 
ungdomsutbytesteam med minst tre med-
lemmar grundas. Mera detaljer om detta un-
der punkten 4.5 Ungdomsutbytet.
Till de ständiga kommittéerna delas årligen 
ut handböcker på svenska och fi nska, de 
fi nns också på Finlands Rotarys hemsidor.

Klubben kan utse funktionärer eller kommit-
téer för frågor som de anser är viktiga. Så-
dana kan vara t.ex. informations- eller PR-
ansvariga, IT-ansvariga och klubbutbilda-
re. För att genomföra ett enskilt projekt kan 
också en speciell projektorganisation till-
sättas. Under senare år har antalet projekt i 
klubbarna ökat. Ofta fi nansierar klubben sin 
välgörenhet, t.ex. ungdomsutbyte och bi-
dragen till Rotary Foundation, på detta sätt.

Klubbens ekonomi och medlemsavgifter

Klubben aktivmedlemmar erlägger årligen 
en medlemsavgift till klubben. Medlemsav-
giftens storlek fastställs på årsmötet. Heders-
medlemmar betalar inte medlemsavgift. 

Intäkter från projektverksamheten ska an-
vändas för lokal eller internationell välgö-
renhet. 

Rotarymötet

Veckomötet
Rotarys centrala verksamhetsform är det re-
gelbundna veckomötet. Veckomötet hålls 

åtminstone två gånger per månad. I klub-
bens program fi nns också många evene-
mang utanför mötesplatsen.

Veckomötets längd varierar, men det är nor-
malt 1–1,5 timme långt. Vanligtvis aväts en 
måltid i samband med mötet.

I programmet på ett normalt möte försö-
ker man placera ett föredrag av endera en 
klubbmedlem eller en inbjuden gäst. Var-
je klubbmedlem ska i tur och ordning hålla 
ett klassifi kationsföredrag, där hen presente-
rar sitt yrke eller något annat specialområ-
de. Programmet bör med jämna mellanrum 
innehålla aktuellt från Rotary.

I veckomötet deltar utöver klubbens med-
lemmar också rotarianer från andra klub-
bar och medlemmarnas partners. Rotary 
kan också inbjuda andra, icke-rotarianer, till 
veckomötet. När en rotarian besöker en an-
nan klubb än sin egen kan hen ta med sig 
en gäst som inte är rotarian.

Deltagandet i klubbmötet kan ske på plats, 
i form av ett möte online eller på andra sätt 
över nätet, eller genom att delta i ett interak-
tivt evenemang online. 

Andra evenemang
För att komplettera veckomötena och ut-
veckla verksamheten kan klubben ordna 
speciella sammankomster. Brasaftnar, till ex-
empel, är utmärkta tillfällen för idégivning 
och för att låta nya medlemmar bekanta sig 
med klubbmedlemmarna och verksamhe-
ten. Utfl ykter, arbetsplats- och företagsbe-
sök gör klubbens verksamhet mångsidigare.
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Klubbsammankomsten 
(som inte är detsamma som vårmötet).
Vid klubbsammankomsten diskuterar man 
klubbens program och skolar in nya med-
lemmar. Klubbsammankomster bör hål-
las omedelbart efter distriktsammankoms-
ten, distriktskonferensen, distriktsmötena 
och PETS, så att medlemmarna får ta del 
av distriktets program, planer och aktivite-
ter. Klubbsammankomster hålls också i sam-
band med guvernörens eller assisterande 
guvernörens besök. 

Årsfesten.
Klubbarna har för sed att fi ra årsdagen av 
klubbens grundande med en årsfest. Då är 
arrangemangen mera festliga än vanligt. Till 
årsfesten kan klubben bjuda in utomståen-
de gäster.

Årsdagen av klubbens grundande kan fi ras 
också i form av ett mindre formellt arrange-
mang. 

Intercity-mötet. 
Med Intercity-möte avses ett evenemang 
som är gemensamt för fl era klubbar. Då har 
man ofta et speciellt tema. Mötet kan ock-
så tidsmässigt markera någon speciell hän-
delse

Klubbens stadgeenliga möten

Klubbarna rekommenderas ta i bruk de mo-
dellstadgar som gjorts upp av Finlands Ro-
tary.

Klubbens stadgeenliga möten är höstmö-
tet (årsmötet), som bör hållas före utgång-

en av oktober, och vårmötet (klubbsam-
mankomsten), som bör hållas före utgången 
av maj. Om tidpunkten för de stadgeenliga 
mötena avviker från de tider som antecknats 
i klubbprogrammet, bör medlemmarna få 
besked om tidpunkten minst 10 dagar före 
mötet. Vid mötet har varje aktivmedlem en 
röst. Om en omröstning utfaller lika, avgör 
ordförandens röst, men vid personval avgör 
lotten.
Vid omröstning i personval bör man välja till-
vägagångssättet: öppen omröstning eller 
omröstning med slutna sedlar.

Modellstadgarna för klubbarna anger vilka 
ärenden som ska behandlas och fattas be-
slut om på höst- respektive vårmötet.

Klubbprojekt 

Till klubbverksamheten hör, utöver mötes-
verksamheten, de viktiga klubbprojekten. 
Med projekt avses all den konkreta verksam-
het som klubben upprätthåller utanför den 
normala mötesverksamheten.

Projekten är en viktig del av klubbverksam-
heten:
– genom goda projekt aktiveras klubben
– genom den genomförs konkreta insatser 
 i det egna närsamhället
– genom dem kan man samtidigt samla in 
 medel till Rotary Foundations projekt 
 eller till klubbens egen verksamhet

Finland Rotaryservice håller på att grunda en 
central projektbank, som ska samla uppgif-
ter och erfarenheter av klubbarnas och di-
striktens projekt.

Rotary-
verksamheten 

kan vara precis så 
mångsidig som 

vi själva vill.

Bertel Häggblad från 
Oravais Rotaryklubb ta 

emot RI-presidentens 
gratulationer efter 50 år 

som rotarian i början 
av 2021, presidenten 

Elmer Löfdahl 
överräckte.
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Exempel på projekt i våra distrikt

Julgransprojektet i Lappeenranta-Saimaa 
Rotaryklubb, Villmanstrand, våren 2021

Klubben bestämde sig för att prova på ett 
nytt sätt att bli av med julgranar och sam-
tidigt arbeta för renare vatten och fi skemöj-
ligheter.

Med hjälp av annonser och sociala medi-
er gick budet och under trettondagshelgen 
kom stadsborna med ca. 600 julgranar. Gra-
narna fi ck torka under några månader och 
sedan sänktes ca. 100 granar i Saimen utan-
för staden. Resten av granarna fi ck gå till sta-
den som ska fl isa dem och använda dem i 
miljöbyggande. Operationen genomfördes 
i samarbete med Natur- och vetenskaps-
centret Saimaarium och Villmanstrands stad. 
Vår nybildade Rotaract-klubb deltog ivrigt i 
talkoprojektet. Alla som kom fi ck informa-
tion om Rotary och miljötänkande.

Julgranarna 
från familjerna 

fördes till stranden 
med traktor.

Ett belåtet 
talkogäng.

Vakarna 
gjordes med 

motorsåg och 
issågar.

Med 
muskelkraft 

över isen.

Testresultat visar, att lakvatten med diff u-
sa föroreningar från olika källor kan renas 
på ett biologiskt sätt med hjälp av småträd. 
När glesa trädknippen sänks i sjön, minskar 
fl ödvattnets närings- och humushalter lik-
som andelen fasta partiklar. Också vattnets 
järnhalt minskar. På de nedsänkta trädens 
yta bildas snabbt en ansamling av mikrober, 
som växt- och djurliv av olika slag drar nyt-
ta av. Tillsammans fi ltrerar dessa ut närings-
ämnen, humus och metaller ur vattnet. Jul-
granar lämpar sig utmärkt för nersänkning. 
Forskning visar, att djurlivet på bottnen och 
den biologiska aktiviteten frodas alldeles 
utmärkt på just granens yta. När granarna 
sänks till lämpligt djup bildas lager som ock-
så fungerar som lekplatser för fi skarna om 
våren och skapar fi na fi skeställen. 
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Fredsbefrämjande à la Birkalands 
rotaryklubbar åren 2019 oh 2020

”Konfl iktlösning och fredsbefrämjande” stod 
i centrum för samarbetsprojektet ”Peace Bro-
ken” som genomfördes av Valkeakoski-Toh-
ka Rotaryklubb tillsammans med sex and-
ra klubbar i Birkaland.

Målsättningen var att erbjuda studerande i 
Birkaland utbildning i ämnet och göra det 
på en nivå som skulle stöda karriärvalet. Pro-
jektets första del genomfördes i Valkeakos-
ki i form av en föreläsning i februari 2019 till-
sammans med president Martti Ahtisaaris 
CMI (Crisis Management Initiative). Delta-
garna uppgick till 260 personer, elever från 
Vetenskapsgymnasiet i Valkeakoski, stude-
rande från yrkeshögskolan i Tavastehus och 
Valkeakoski yrkesakademi. Responsen från 
deltagarna var mycket positiv. För arrange-
mangen och kostnaderna svarade Valkea-
koski-Tohka Rotaryklubb, tillsammans med 
Valkeakoski Rotaryklubb och skolorna.

Projektets andra del var seminariet Peace 
Broker den 21.1.2020 och dess målgrupp var 
30–40 unga i åldern 16–21 som var intresse-
rade av ämnet: studerande från Valkeakoski 
och yrkeshögskolan, samt skolor i Lempää-

lä och Tammerfors. CMI förberedde och ord-
nade föreläsningarna och grupparbetena på 
skolcentret i Valkeakoski på den årligen åter-
kommande Ahtisaaridagen (https://www.
youtube.com/watch?v=m-xs0L5yLbQ) som 
ett exempel på samarbete mellan rotaria-
nerna och skolvärlden i Valkeakoski. CMI:s 
unga fredsambassadörer, de så kallade Len-
nons, var med som utbildare och gruppar-
betet gick på engelska. I programmet in-
gick bl.a. föreläsningar om förhandlings- och 
medlingsteknik samt grupparbete i en kon-
fl iktsituation. Responsen från deltagarna ett 
”berömligt”, det allmänna vitsordet var 9,1 
på skalan 4-10, och förhoppningar framför-
des om motsvarande arrangemang i fram-
tiden.

Huvudarrangör var Valkeakoski-Tohka Ro-
taryklubb. Andra deltagande klubbar var 
Valkeakoski, Akaa, Toijala-Akaa, Lempäälä-
Havas, Tampere-Tammerfors och Tammer 
Nova. Regionens alla rotaryklubbar och de-
ras sponsorer hade alltså gemensamt sam-
lats kring detta projekt. För att kunna förverk-
liga seminariet ordnade Valkeakoski-Tohka 
Rotaryklubben en kampanj som resulterade 
i att 13 donatorer från Valkeakoski, Lempää-
lä och Tammerfors garanterade att semina-
riet kunde hållas.

Speciellt 
de unga var 
intresserade.

Den öppna 
föreläsningen 

samlade många 
åhörare.

Konfl ikter och 
deras lösningar - 

närmare oss 
än vi tror.
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 2.3  Administration och funktionärer 

Coronan 
stoppade inte 
klubbmöten.

Rotaryklubbens ärenden sköts av styrelsen. 
Enligt den princip om roterande ansvar som 
antagits för rotaryverksamheten kan man 
inte neka att ta emot ett uppdrag utan vä-
gande skäl. 
Klubbstyrelsen bör bestå av åtminstone 
– president
– tillträdande president 
– förutvarande president
– sekreterare 
– skattmästare

I klubbens styrelse kan också andra med-
lemmar ingå. Hur klubbstyrelsen är upp-
byggd och hur den väljs fastställs i klubbens 
stadgar. Ifall klubben har en satellitklubb har 
denna en egen styrelse.

Rotaryklubbens styrelse sammanträder när 
presidenten kallar till möte. Styrelsen har 
vidsträckta befogenheter. Styrelsen fattar 
beslut bl.a. om antagning av nya medlem-
mar och också om entledigande av med-
lem. Vad gäller styrelsens beslut kan vädja 
till klubben, som med 2/3 majoritet kan kull-
kasta eller ändra styrelsens beslut. 

Presidenten
Rotaryklubbens president leder klubbens 
hela verksamhet och är klubbens primära 
representant. Presidenten är också klubbsty-
relsens ordförande. Nyckelord för presiden-
tens verksamhet:

Förbereder
Lyssnar

Delar
Uppmuntrar och tackar
Utvecklar
Förverkligar 

Tillträdande president 
Den tillträdande presidenten bör helst utses 
två år innan presidentperioden ska börja. På 
detta sätt får hen tillräckligt med tid att för-
bereda sig för sitt uppdrag. 

Rotarydistriktet ordnar årligen utbildnings-
tillfällen för rotaryklubbarnas tillträdande 
presidenter, det s.k. PETS-seminariet efter 
Presidents-Elect Training Seminar. Den till-
trädande presidenten förutsätts ha deltagit 
i PETS. Skolningen kan också delas upp i två 
delar, s.k. PrePETS och PETS.

Vicepresidenten
Rotaryklubbens vicepresident fungerar som 
presidentens ersättare när denne är förhin-
drad. 

Förutvarande president
Den förutvarande presidenten ansvarar för 
kontinuiteten i påbörjade verksamheter och 
stöder och vid behov den sittande presiden-
ten. 

Sekreteraren
Klubbens sekreterare, en två eller fl era, bistår 
klubbens president med informationen och 
andra klubbuppdrag. Sekreterarna anvisas 
egna ansvarsområden, eller också kan de 
sinsemellan komma överens om arbetsför-

Klubbens 
funktionärer 
behöver ha 

många roller.
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delningen. Sekreterarna ansvarar för att in-
formation och rapporter når Rotary Interna-
tional och Finlands Rotaryservice på utsatt 
tid. Klubbens förste sekreterare är den 
som i huvudsak tar emot post och mate-
rial från RI och Finlands Rotaryservice. 

Skattmästaren 
Skattmästaren ansvarar för rotaryklubbens 
ekonomi. Till uppgiften hör att tillsammans 
med presidenten göra upp och följa upp 
budgeten och medlemsavgifterna, och ha 
hand om klubbens betalningstrafi k. Skatt-
mästare och sekreterare bör ha ett nära 
samarbete så att betalningar sköts på regel-
rätt sätt. 

Klubbmästaren
Klubbmästarens centrala uppgift är att an-
svara för de praktiska arrangemangen vid 
klubbens sammankomster. 

Ungdomsutbytesombudet 
Klubbens president ansvarar för ungdoms-
utbytet, som förverkligas av ungdomsutby-
tesombudet och ungdomsutbytesteamet. 
RI:s certifi ering av ungdomsutbytet förut-
sätter att klubben har ett ungdomsutbytes-
team med minst 3 medlemmar som kon-

tinuerligt får utbildning. I teamet bör ingå 
både män och kvinnor. Alla medlemmar be-
höver inte vara rotarianer. Av medlemmar-
na i ungdomsutbytesteamet bör åtminsto-
ne en rotarian delta i skolningstillfället kring 
ungdomsutbyte som distriktet årligen ord-
nar. 

Rotary Foundation-kommitténs ordförande
I varje klubb bör det fi nnas en person som 
ansvarar för stiftelsefrågor och fungerar 
som ordförande för en eventuell Founda-
tion-kommitté. Personens uppgift är att ak-
tivera och stöda klubbens humanitära pro-
jekt, informera om Rotary Foundation och 
sporra medlemmarna till att donera till Ro-
tary Foundation. Rotary Foundation-kom-
mitténs ordförande är också klubbens kon-
taktperson till distriktets stiftelsekommitté 
när det gäller Rotary Foundations ärenden, 
som t.ex. hur man går till väga för att anskaf-
fa PHF-märken eller när det gäller att följa 
med hur klubbens donationer utvecklats. 

Ytterligare uppgifter om funktionärernas 
uppdrag fi nns på:
https://rotary.fi /jasenille/➞ Rotaryn tieto-
pankki

2.4 Minneslista för presidenter, sekreterare och skattmästare 

Verksamhetsplaner och budgeter berättar 
om riktningen och omfattningen, närvaron 
om hur aktiv verksamheten är och hur med-
lemmarna deltar. För rapporteringen använ-
der man sig av Finlands Rotarys och Rotary 
Internationals databaser och elektroniska 
kommunikation. 

Uppdatering av uppgifter 

Klubb- och medlemsuppgifter
Klubbens sekreterare eller en annan person 
som befullmäktigats av klubben ansvarar för 
att uppgifterna om klubben i Finlands Ro-
tarys medlemsdatabas är aktuella. Uppgif-
terna om klubben, medlemmarna och klub-
bens funktionärer uppdateras automatiskt 
ur Finlands Rotarys medlemsdatabas in i RI:s
system. Utskicket av information och annat 
material från Finlands Rotaryservice och RI 
till klubbarna baserar sig på adressuppgif-
terna i medlemsdatabasen. 

Månatliga rapporter 
Medlemmarna har inte en obligatorisk när-
varoplikt vid veckomötena. Klubben kan 
dock, om den vill, följa upp närvaron och 
rapportera om detta i medlemsdatabasen 
som information till guvernören.

I juli och januari 
RI sänder sin per capita-betalningsanmo-
dan eller klubbräkningen (Club invoice) till 
klubbarnas presidenter, första sekreterare 
och skattmästare i juli och januari. 

Detaljerade uppgifter om hur man ska han-

tera klubbräkningen fi nns på Finlands Ro-
tarys hemsidor. 

RI debiterar årligen 1,50 US$ för att fi nansie-
ra lagrådets möten. 
För tidskiften Rotary debiteras en årsavgift 
på 24 US$ för printversionen och 12 US$ för 
E-versionen. Ovan nämnda avgifter debite-
ras i två rater under rotaryåret (i juli och ja-
nuari). 

RI:s medlemsavgifter ändrar.
RI:s medlemsavgifter de kommande åren är:
2021–2022 US$ 70 per år/aktivmedlem
2022–2023US$  71 per år/aktivmedlem

Per capita-betalningarna till RI och andra 
betalningar:
Rotary International
Deutsche Bank AG, Königsallee 45-47, 40212 
Düsseldorf, Germany
IBAN: DE45 3007 0010 0255 0333 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX
Betalningarna sköts smidigast via RI:s My Ro-
tary, då behövs inte bankuppgifterna ovan.

I oktober och mars

Distriktets och Finlands Rotaryservice 
medlemsavgifter (per capita-betalning)
Rotarykansliet skickar räkningen för distrikts-
avgifterna till klubbens första sekreterare 
och skattmästare i två omgångar under ro-
taryåret (oktober och mars).
Distriktsavgiften innehåller både medlems-
avgiften till Finlands Rotaryservice och di-
striktets medlemsavgift. 
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Enligt den av Finlands Rotaryservice fast-
ställda budgeten för rotaryåret 2021–2022 
är medlemsavgiften 24 euro/aktivmedlem 
(i Estland 24 euro/ aktivmedlem). Storle-
ken på distriktets medlemsavgift fastställs 
årligen vid distriktsammankomsten. 

I december
Uppgifterna om det kommande ro-
taryårets viktigaste funktionärer, pre-
sidenten, tillträdande president, vicepre-
sident, förste sekreterare, skattmästare, 
ungdomsutbytesombud, rotarystiftelse-
kommitténs ordförande, och medlems-
kommitténs ordförande, måste uppdate-
rar i Finlands Rotarys medlemsdatabas per 
den 15.12. 

När som helst under rotaryåret
Uppgifterna för alla klubbar och medlem-
mar inom Finlands Rotary bör uppdateras 
i medlemsdatabasen i realtid.

Donationer till Rotary Foundation
Stiftelsens konto:
Rotary Foundation
Deutsche Bank AG, Königsallee 45-47, 
40212 Düsseldorf, Germany
IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX

Betalningarna sköts smidigast via RI:s My 
Rotary, då behövs inte bankuppgifterna 
ovan.

Instruktioner
Närmare uppgifter på Finlands Rotarys 
hemsidor.

Savonlinnaklubben 
i Nyslott på paus, 

det mångåriga 
vattenrenings-

projektet 
på gång.

I projektet utbildas 
också unga att följa 

med vattentillståndet 
i sjöarna.

Rotary temamånader

Juli
Inget tema.
Augusti
Månaden för medlemsutveckling och 
medlemstillväxt.
September
Månaden för grundläggande utbildning 
och läs- och skrivkunnighet.
Oktober 
Månaden för ekonomisk utveckling och 
samhällsutveckling.
November
Månaden för Rotary Foundation.
December
Månaden för förebyggande och behandling 
av sjukdomar.
Januari
Månaden för yrkestjänst.
Februari
Månaden för fred och förebyggande/lösning 
av konfl ikter, 23 februari – Rotarys årsdag.
Mars
Månaden för vattenförsörjning och sanitet.
April
Månaden för mödra- och barnavård.
Maj
Månaden för ungdomstjänst.
Juni
Månaden för Rotarys kamratskapsgrupper.

Årligen ordnas 
den globala 

Rotarydagen.
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2.5 Nya modellstadgar för Finlands rotaryklubbar 2020–2022 

Finlands Rotaryservice (FRS) fi ck de nya mo-
dellstadgarna för rotaryklubbarna godkän-
da hos Patent- och registerstyrelsen (PRH) 
den 13.10.2020. Godkännandet är i kraft i två 
år från det datum de godkändes.

De nya stadgarna grundar sig på:
- RI:s organisationsmodell för 
 rotaryklubbar  (Standard Rotary Club 
 Constitution 2019, i Procedurhandboken 
 2019, på FRS:s sidor)
-  RI:s rekommendationer för rotary-
 klubbarnas modellstadgar 
 (Recommended Rotaryclub Bylaws 2019, 
 i Procedurhandboken 2019, på FRS:s 
 sidor)
- Finlands lagstiftning för föreningar, samt
- tidigare modellstadgar för Finlands 
 rotaryklubbar 

Nytt i stadgarna är bl.a. klubbarnas mötes-
former, onlinemöten och möjligheterna att 
grunda satellitklubbar.

FRS rekommenderar att klubbarna förny-
ar sina stadgar, eftersom den föreningsform 
och rekommendationen om modellstadgar 
som binder RI:s klubbar har ändrats i lagrå-
det (COL 2016 och COL 2019). Vid förnyel-
sen lönar det sig att använda de nya mo-
dellstadgarna. Om klubbens uppdaterade 
stadgar överensstämmer 1/1 med modell-
stadgarna går processen med godkännan-
det hos PRH snabbare. 

Klubbarna i Estland lyder inte under den fi n-
ländska föreningslagstiftningen och behö-

ver därför inte PRH:s godkännande för sina 
stadgar. Stadgarna för de estniska klubbar-
na bör dock följa framför allt RI:s organisa-
tionsmodell för rotaryklubbarna och dess 
rekommendationer för rotaryklubbens mo-
dellstadgar.

De nya modellstadgarna och instruktioner 
för hur man ansöker om att få dem godkän-
da fi nns på FR:s sidor.

Modellstadgar för Finlands rotaryklubbar 
2020–2022

Stadgar för Rotaryklubben i Xxxxxxx rf

1. Föreningens namn, hemort och språk
Föreningens namn är Rotaryklubben i Xxxxxxx 
rf och dess hemort är Xxxxx kommun. I dessa 
stadgar benämns föreningen klubben. 

Klubben är fi nsk-, svensk-, estnisk- eller engelsk-
språkig. Klubben kan också vara tvåspråkig.

2. Klubbens syfte och verksamhetens art
Syftet med denna klubb är att vårda tjänan-
dets ideal och att sporra medlemmarna att i 
privatlivet såväl som i yrkeslivet, i samhälleli-
ga värv och internationella relationer alltid le-
va upp till ovan nämnda ideal, samt utöva och 
stödja humanitärt och kulturellt arbete.

För att främja sina syften ordnar klubben mö-
ten, föredrags- och diskussionstillfällen, semi-
narier, fester och andra motsvarande arrange-
mang, håller kontakt med föreningen Suomen 

Rotarypalvelu ry — Finlands Rotaryservice rf, 
det egna rotarydistriktet och andra rotaryklub-
bar överallt i världen, samt med centralorgani-
sationen Rotary International och dess regio-
nala organisationer. 

Klubben deltar i humanitära biståndsprojekt, 
både i hemlandet och internationellt, anting-
en ensam eller i samarbete med rotaryorgani-
sationen, -distriktet och/eller en annan rotary-
klubb.

Klubben kan delta i internationellt ungdoms-
utbyte genom att skicka och ta emot utbytes-
elever, ordna sommarläger för ungdomar och 
utdela studiestipendier och reseunderstöd.

Rotaryklubben verkar på allmännyttans grund. 
Klubben kan ta emot donationer och testa-
menten och, med erforderligt tillstånd, ordna 
penninginsamlingar, lotterier och fester, samt 
utöva publicerings- och annan motsvarande 
verksamhet som direkt stöder de syften som 
framgår av dessa stadgar.
Klubben kan äga sådan fast och lös egendom 
som tjänar syftets uppfyllande.

Klubben har inte som syfte att vinna ekono-
misk fördel eller förtjänst för de medverkande 
och den strävar inte efter att påverka i statliga 
angelägenheter.

Klubben kan ha en satellitklubb som är en 
klubb i vardande och dess medlemmar är 
samtidigt medlemmar i denna rotaryklubb. 
Klubben övervakar och stöder satellitklubben 
så som klubbstyrelsen fi nner nödvändigt.

3. Medlemskap i Rotary International 
Klubben är medlem i Rotary International (RI) 
och erlägger den av denna organisation fast-
ställda medlemsavgiften.

Klubben följer gällande fi nsk lagstiftning, Ro-
tary Internationals enhetliga grundlag för ro-
taryklubbar och Rotary Internationals rekom-
menderade stadgar för Rotaryklubbar, samt 
andra anvisningar och bestämmelser, såvida 
dessa inte strider mot fi nsk lag.

4.  Medlemskap i Rotarydistriktet 
Klubben är medlem i av Rotary International 
fastställt Rotarydistrikt och erlägger av distrik-
tet fastställd medlemsavgift. 

5. Klubbens räkenskaps- 
och verksamhetsperiod
Klubbens räkenskaps- och verksamhetsperi-
od är rotaryåret som börjar 1.7 och slutar 30.6. 
Klubben väljer en verksamhetsgranskare och 
en vice verksamhetsgranskare.

Bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 
ska ges till verksamhetsgranskaren senast en 
månad före föreningens ordinarie höstmöte. 
Verksamhetsgranskarna ska avge sitt skriftli-
ga utlåtande till styrelsen senast två veckor fö-
re föreningens ordinarie höstmöte.

6.  Medlemskap i klubben 
Klubben kallar till aktiva medlemmar sådana 
myndiga, välrenommerade personer som re-
presenterar olika yrkesområden och har nomi-
nerats av medlemmarna. En aktiv medlem ska 
vid sin anslutning till klubben betala anslut-
ningsavgift och årligen medlemsavgift.
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Klubben kan kalla hedersmedlemmar som in-
te har rösträtt vid klubbens möten och inte är 
skyldighet att erlägga medlemsavgift. Till he-
dersmedlem kan kallas en klubbmedlem eller 
en person utanför klubben. När en aktiv med-
lem i klubben kallas till hedersmedlem i sin 
egen klubb, och har accepterat kallelsen, av-
står hen samtidigt från aktivt medlemskap i 
sin klubb och från sin rösträtt vid klubbens mö-
ten.

Förfarandet vid val av medlemmar har speci-
fi cerats i stadgarna för Rotary International. 
Klubbens styrelse godkänner medlemmarna.

Medlem bör delta i klubbens regelbundna mö-
ten.

Aktiv medlem kan av välgrundad anledning 
uteslutas ur klubben med styrelsens beslut. 
Välgrundad anledning är bland annat att be-
talningen av medlemsavgift kontinuerligt har 
försummats, kontinuerlig frånvaro från klub-
bens möten eller att medlemmen inte längre 
lever upp till kravet på gott anseende. Den be-
rörda medlemmen ska ges tillfälle att avge för-
klaring i saken. Medlemmen har rätt att inom 
två månader efter styrelsens beslut föra ute-
slutningen till klubbmötets avgörande, utom i 
det fall att uteslutningen orsakats av obetald 
medlemsavgift.

7.  Klubbens styrelse
Klubben leds av en styrelse som höstmötet väl-
jer för ett verksamhetsår och vars mandatperi-
od börjar 1.7 följande år och slutar den 30 ju-
ni därpå följande år. Styrelsemöten hålls varje 
månad. 

I styrelsen ingår:
-  ordföranden som kallas president  
-  tillträdande president
-  förutvarande president
-  sekreterare
-  skattmästare

Klubbens styrelse kan ha också andra ledamö-
ter så som vice president, en vald ledamot som 
är utsedd att efterträda den tillträdande presi-
denten, klubbmästare eller andra funktionärer. 
Till styrelsen kan dock väljas högst fem (5) öv-
riga ledamöter.

Till styrelsemöte kan dessutom inbjudas sak-
kunniga i de frågor som ska behandlas. Styrel-
sen är beslutför när mer än hälften av ledamö-
terna är på plats.

Klubbens namn tecknas av dess ordförande 
(presidenten) eller någon annan, av styrelsen 
befullmäktigad styrelseledamot.

Om klubben har en satellitklubb ska denna för 
sin normala administration ha en styrelse som 
årligen valts bland klubbens egna medlem-
mar i vilken ingår satellitklubbens funktionä-
rer samt 4–6 andra ledamöter som uppfyller 
stadgeenliga krav. Satellitklubbens viktigaste 
funktionär är ordföranden, andra funktionärer 
är förutvarande ordförande, tillträdande ord-
förande, sekreterare och skattmästare. Satel-
litklubbens styrelse ansvarar för organisation 
och ledning av satellitklubbens dagliga verk-
samhet och aktiviteter i enlighet med Rotarys 
stadgar, krav, procedurer och mål under tillsyn 
av moderklubben. Satellitklubbens styrelse har 
inte rätt att intervenera i rotaryklubbens be-
slutsprocesser.

8. Klubbens stadgeenliga 
sammanträden
Klubbens stadgeenliga sammanträden är 
höstmötet (årsmöte), som ska hållas före ut-
gången av oktober och vårmötet (klubbråd), 
som ska hållas före utgången av maj.

Sammanträdena är traditionella möten som 
man också kan delta i per post eller med hjälp 
av internetuppkoppling eller annat tekniskt 
hjälpmedel. Detta ska nämnas i möteskallel-
sen och även i sådant fall ska rätten att delta 
och rösträkningens riktighet utredas på sätt 
som är jämförbart med de procedurer som till-
lämpas vid ett vanligt föreningsmöte. Även vid 
webbmöte kan medlemmen befullmäktiga 
en annan medlem att använda hens rösträtt. 
I så fall ska fullmakten skickas till styrelsen före 
sammanträdet per post eller e-post. 

Klubbens styrelse kan i enlighet med fören-
ingslagen sammankalla extraordinarie sam-
manträde.

Vid sammanträdet har varje aktiv medlem en 
röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, 
vid personval avgör lotten.

Vid omröstning i personval tillämpas det röst-
ningsförfarande som skilt har beslutats, öppen 
omröstning eller sluten omröstning med röst-
sedlar. Vid webbsammanträde kan endast öp-
pen omröstning användas.
Höstmötet behandlar och avgör följande ären-
den:

- Verksamhetsberättelsen för föregående 
 verksamhetsperiod
- Bokslut för föregående verksamhets-
 period föredras och behandlas

- Verksamhetsgranskarens rapport för före-
 gående verksamhetsperiod föredras och 
 behandlas
- Fastställelse av bokslut och beslut om 
 ansvarsfrihet
- Bekräftas att presidenten i sittande 
 styrelse fungerar som president och 
 ordförande i klubbens styrelse. Dessutom 
 fastställs att nuvarande president funge-
 rar som förutvarande president i styrelsen 
 för följande verksamhetsperiod.
- Val av vice ordförande, sekreterare, skatt-
 mästare och övriga i stadgarnas para-
 graf 7 nämnda styrelseledamöter för 
 följande verksamhetsperiod 
- Val av en verksamhetsgranskare och en 
 vice verksamhetsgranskare för följande 
 verksamhetsperiod 
-  Övriga i kallelsen nämnda ärenden

Vårmötet behandlar och avgör följande 
ärenden:
-   Verksamhetsplanen för följande verksam-
 hetsperiod föredras och behandlas
- Anslutnings- och medlemsavgifternas 
 storlek beslutas för följande verksamhets-
 period 
-  Budgeten godkänns
- Besluts om vilka kommittéer som behövs 
 under följande verksamhetsperiod och 
 utses ordföranden i varje kommitté. 
 Varje ordförande utser ledamöterna i 
 respektive kommitté, dock så att ska 
 namnen fastställas av styrelsen före
 verksamhetsperiodens början
- Övriga i sammanträdeskallelsen nämnda 
 ärenden

En satellitklubb ska årligen till rotaryklubbens 



20

president och styrelse inlämna en rapport över 
klubbens medlemskår, aktiviteter och pro-
gram. Till rapporten ska bifogas bokslut och 
granskad bokföring. Allt detta fogas till de do-
kument som underställs rotaryklubbens års-
möte. Rotaryklubben kan av satellitklubben 
begära in också andra rapporter som situatio-
nen eventuellt kräver. 
 
9.  Kallelse till stadgeenligt sammanträ-
de
Klubben sammanträder enligt ett årsprogram. 
Stadgeenligt sammanträde ska sammankal-
las tio dagar i förväg. I kallelsen ska tid och 
plats för sammanträdet anges. Kallelsen ska 
skicka per post, e-post eller sms. Om tiden änd-
ras ska medlemmarna informeras tio dagar 
före sammanträdet, enligt styrelsens beslut an-
tingen per post, e-post eller sms. Extraordinarie 
sammanträden sammankallas med samma 
tidtabell och på samma sätt.

10.  Klubbens riktlinjer
Klubben fastställer särskilda riktlinjer för sin 
verksamhet med detaljerade bestämmelser 
om klubbens interna verksamhetsformer och 
om de procedurer som i enlighet med Rotary 
Internationals principer och grundlag ska iakt-
tas i verksamheten.

11.  Ändring av dessa stadgar
Dessa stadgar kan ändras av ordinarie, beslut-
fört möte, om två tredjedelar (2/3) av de när-
varande medlemmarna godkänner ändring-
arna.

Sådan ändring av stadgarna kan inte gö-
ras som står i strid med Rotary Internationals 
grundlag eller Finlands föreningslagstiftning.

12.  Upplösning eller indragning
av klubben
I det fall att klubben upplöses ska dess medel 
anslås för något ändamål i Finland som främ-
jar rotaryidealet, enligt upplösningsmötets be-
slut. Om klubben blir upplöst ska dess medel 
användas för samma ändamål.

 3 RotarydistriktenRotarydistrikten
Rotary har 1,2 miljoner medlemmar, så 
en centraliserad administration vore en 
omöjlighet. Därför är rotaryvärlden indelad 
i ca. 530 distrikt med i medeltal ca. 2 200 
medlemmar. RI besluter om ett distrikt 
ska grundas eller läggas ner. Det fi nns ett 
minimiantal medlemmar för ett distrikt, 
därför tillhör exempelvis Estlands ca 20 
klubbar och ca 600 medlemmar Södra 
Finlands distrikt 1420 och utgör inget eget 
distrikt. 

3.1 Distriktet 

I Finland fi nns fem rotarydistrikt. Distriktet 
leds av en guvernör, som till sin hjälp har di-
striktsrådet, kommittéerna och de assiste-
rande guvernörerna för olika områden. 

Distriktsguvernören

Vart och ett av världens ca. 530 rotarydistrikt 
leds av en distriktsguvernör, som lyder di-
rekt under Rotary International. Guvernör-
ens huvudsakliga uppgift är att leda verksam-

heten i distriktet och instruera, vägleda och 
inspirera distriktets klubbar. 

Guvernören är en funktionär inom RI och 
samtidigt styrelseordförande för distriktsför-
eningen, som är registrerad i Finlands för-
eningsregister. Inom RI:s verksamhet är gu-
vernören direkt ansvarig inför RI:s styrelse. 
Styrelsen är ansvarig för distriktsorganisa-
tions verksamhet gentemot distriktsmötet. 
Guvernören föreslår ett distriktsråd, assiste-

Till guvernörens 
uppgifter hör 

att besöka alla 
klubbar…
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rande guvernörer och kommittéer som ska 
bistå honom. Distriktsrådet fungerar som di-
striktföreningens styrelse. Guvernören an-
svarar ensam för användningen av de gu-
vernörsanslag som RI ställt till förfogande. 
Distriktsrådet ansvarar för att distriktets bud-
get förverkligas. De assisterande guvernör-
erna (AG) fungerar som guvernörens repre-
sentanter och medhjälpare för rotaryklubbar 
som verkar på bestämda geografi ska områ-
den. Beslut om områden och vilka klubbar 
som hör till ett område fattas under distrikt-
sammankomsten. 

… och skicka 
ut guvernörens 

månadsbrev om det 
som distriktet gör 

och som 
är aktuellt.

Biträdande 
guvernören har 

ett viktigt uppdrag i 
att bistå guvernören  

bl.a. under 
klubbesöken.

Distriktens tillträdande guvernörer följer ett 
eget skolningsschema: Finlands Rotaryser-
vice riksomfattande skolningstillfälle för till-
trädande guvernörer, zonens GETS (Govern-
ors-elect Training Seminar), och Institutet 
och RI:s internationella rotarysammankomst 
(Assembly) i Orlando, USA. Assemblyn för 
guvernörerna för 2021–2022 ordnades på 
grund av coronaläget som onlineutbildning 
den 1-11.2.2021.

Under det år som följer på en guvernörs äm-
betsperiod används för den tidigare guver-
nören beteckningen Immediate Past District 
Governor (IPDG) eller förutvarande guver-
nör. Efter detta blir hen Past District Gover-
nor (PDG) eller tidigare guvernör.

Assisterande guvernörer 

I alla rotarydistrikt i Finland har guvernören 
till sin hjälp fl era assisterande guvernörer. De 
verkar alla på sitt eget AG-område och be-
söker varje klubb åtminstone två gånger per 
år, vid behov oftare. Den assisterande gu-
vernören ordnar vanligtvis ett PrePETS-eve-
nemang på sitt eget område, där klubbens 
tillträdande funktionärer orienteras i sina 
uppgifter. Detta möjliggör att PETS-skol-
ningen för hela distriktet blir lättare och tar 
endast en dag. 
En AG:s verksamhetsperiod är vanligen 3 år.

Guvernörens (District Governor, DG) äm-
betsperiod är ett rotaryår. Varje klubb i di-
striktet har rätt att lämna ett eget förslag 
till blivande guvernör. Distriktsmötet utser 
en nomineringskommitté som väljer den 
guvernörskandidat som anses lämpligast 
och mest kunnig. Det slutliga valet av gu-
vernören fastställs vid RI:s internationella ro-
tarysammankomst (International Assem-
bly). Den person som på detta sätt valts får 
beteckningen District Governor-nominee 
(DGN), guvernörskandidat. Följande år kal-
las hen District Governor-elect (DGE), tillträ-
dande guvernör. 
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3.2  Distriktets offi ciella möten

Distriktsmötet 

Distriktskonferensen och distriktsmötet kan 
hållas som ett tvådagars evenemang, men 
de kan också hållas på skilda tidpunkter. I 
samband med det skilda distriktsmöte som 
hålls på hösten kan man också ordna skol-
ning. Detta så kallade höstseminarium har 
blivit kutym i de fl esta distrikt.

På distriktsmötet behandlas distriktets offi  ci-
ella ärenden som den föregående verksam-
hetsperiodens bokslut och verksamhets-
berättelse. Det är en plikt för varje klubb i 
distriktet att delta i distriktsmötet, och skicka 
åtminstone en delegat försedd med full-
makt. Klubbarna har rätt till delegater enligt 
följande:

Antal medlemmar 1.7. Delegater/röster
 -37 1
38-62 2
63-87 3
88-112 4
113-137 5 osv.

Vid distriktsmötet kan klubbens röster vara 
representerade via fullmakter. En klubb kan 
inte sprida sina röster. 

Distriktsammankomsten 

Distriktsammankomsten hålls vanligtvis i
februari-mars, då man har fått veta det inter-
nationella temat för följande rotaryår. Vid 
mötet antas på förslag av den tillträdande 
guvernören (DGE) grunderna och målsätt-

ningarna för verksamheten och verksam-
hetsplanen för det kommande verksam-
hetsåret, samt budgeten.

Vid distriktsammankomsten fastställs ock-
så distriktets årliga medlemsavgift, som ut-
gör den ekonomiska grunden för distriktets 
verksamhet. Medlemsavgiften specifi ceras 
enligt användningsändamål. 

Distriktskonferensen  

Rotarydistriktets viktigaste årliga händelse 
är distriktskonferensen. I Finland ordnas den 
vanligtvis i april-maj. Den kan också ordnas 
under första halvan av rotaryåret. 

Distrikts-
konferensen är 
årets viktigaste 
och trevligaste 

evenemang 
i distriktet.

Avsikten med distriktskonferensen är att 
främja Rotary med hjälp av intressant pro-
gram. Vid sidan av talen, föredragen och dis-
kussionerna reserveras tid också för fri samva-
ro som skapar vänskapsband. 

Till distriktskonferensen inbjuds distriktets ro-
tarianer avec, utländska utbyteselever och yr-
kesutbildningsgrupper (VTT) som befi nner 
sig i Finland, utgående yrkesutbildningsgrup-
per och utomstående föredragshållare. Gu-
vernören inbjuder personer hen uppskattar 
som särskilda hedersgäster. Vanligtvis fi nns 
också på plats representanter för andra fi n-
ländska distrikt och ett nordiskt distrikt, samt 
RI-presidentens särskilda sändebud.
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Distriktets andra utbildningar för klubbarna 

Distriktet ordnar varje år olika skolningstillfäl-
len kring temata som ungdomsutbytet och 
Rotary Foundation, seminarier om medlems-
vård och höstseminarier. 

Utbildning för distriktsledningen

Distrikten ordnar seminarier för distriktsled-
ningen, och dessa är avsedda för rotarianer 
som under nästa rotaryår ska verka som as-
sisterande guvernörer eller ordförande för di-
striktskommittéerna. Seminarierna genom-
förs oftast under en dag eller en kväll, till 
exempel i samband med distriktsamman-
komsten. 

Dessutom ordnas riksomfattande skolnings-
seminarier, gemensamma för distrikten, för 
distriktens funktionärer kring olika temata, 
t.ex. Rotary Foundation-seminarier, medlems-
seminarier, inspirationsdagar för ungdomsut-
bytet, och seminarier om Rotarys off entliga 
image.

3.3  Utbildning för presidenter och klubbens funktionärer

PrePETS 
De fl esta distrikt ordnar i början av kalender-
året, på assisterande guvernörens initiativ, 
ett skolningstillfälle för tillträdande klubb-
presidenter, så kallade PrePETS, före den 
egentliga PETS-skolningen. 

PETS
Klubbarnas tillträdande presidenter och an-
dra funktionärer skolas in för sina uppgifter 
vid ett tillfälle som vanligtvis ordnas i sam-
band med distriktsammankomsten i mars. 
För detta arrangemang används det engel-
ska namnet PETS. Det skall ordnas innan det 
nya verksamhetsåret inleds och efter den in-
ternationella sammankomsten (Internatio-
nal Assembly), dvs efter de tillträdande gu-
vernörernas skolning. 

Varje tillträdande president förutsätts del-
ta i PETS för att kunna fungera som presi-
dent. Samtidigt ordnas också skolning för 
klubbens andra centrala funktionärer, som 
sekreterare, skattmästare, Rotary Founda-
tion-kommitténs ordförande, ungdomsut-
bytesombudet, IT-ansvariga och andra. 

RLI eller Rotary Leadership Institute  
RLI är en internationell, frivillig sammanslut-
ning för rotarydistrikt, dit alla distrikt i Fin-
lands anslutit sig och där varje distrikt har 
en representant. RLI producerar aktuellt 
skolningsmaterial för vuxna och grunderna 
för rotaryverksamheten. Avsikten är, att ge-

nom ökad rotarykunskap stärka rotarianer-
nas engagemang och klubbarnas verksam-
het. Skolningsmaterialet passar både för att 
informera nya rotarianer och för att uppda-
tera kunskaperna hos rotarianer som länge 
varit med i verksamheten.  Speciellt nyttigt 
är materialet för den som skall inneha ledan-
de uppdrag inom sin klubb.
Grundpaketet av RLI:s utbildningsmateri-
al innehåller tre dagslånga undervisnings-
enheter, som vanligtvis sätts in med några 
veckors mellanrum. 

Ytterligare uppgifter om RLI fi nns på
www.rotaryleadershipinstitute.org

Material på engelska, fi nska och svenska kan 
laddas ner från www.rlifi les.com

https://www.rlifiles.com/
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Till distrikt 1385 hör följande klubbar:

Oulu
Oulu City
Oulujoki, Oulu
Oulun Tulli
Pello
Pietari Brahe
Pietarsaari-Mässkär
Pyhäjärvi
Raahe
Rovaniemi
Rovaniemi Santa Claus
Seinäjoki Lakeus
Sodankylä
Sotkamo
Tornio
Tuira (Oulu)
Törnävä (Seinäjoki)
Vaasa Eteläinen-Vasa-Södra
Vaasa-Vasa
Vörå
Ylivieska-Jokivarsi
57 klubbar

3.4  Distrikt 1385
https://rotary.fi /d1385/

DG Kari Nirha

Klubb: Lapua Kiviristi
Klassifi kation: Aff ärsbankerna och fi nansiering
Rotaryuppdrag: RotarAct, president, sekreterare, 
ungdomsbyte fl era år, klubbmästare
Utbildning: Fil. Kand Frescati Stockholm; 
Pol. mag., Åbo Uni
Arbetsuppgifter: Skogsvård

Distriktsguvernör Kari Nirha.

Intressen: Motorcykelåkning, jakt, varmluftballongfl yg, skogsvård, slalom (klass C coach)
Familj: maka och två söner

Det här är viktigt för mig i Rotary:
Jag uppskattar osjälviskt, äkta kamratskap, vänskap och öppet och ärligt handlande; 
fyra fråge-provet utgör Rotarys ryggrad!
Jag gick med i Rotaract-klubben i Åbo hösten 1969 och på den vägen är jag.

Det här väntar jag mig av mitt guvernörsår:
Mycket. Möten, engagerad verksamhet och en vilja att utveckla organisationen i takt 
med detta sekel och årtionde.
Jag förväntar mig ett tätt samarbete inom distriktet och över distriktsgränserna i hela 
landet!

Det här är mitt löfte till klubbarna för året som kommer:
Omständigheterna under det senaste året har radikalt förändrat vår verksamhet. Jag ska 
göra mitt bästa för att klubbarna ska kunna navigera framåt på ett sånt sätt att vi också 
framöver lämnar ett avtryck på världen. Jag ska försöka visa, att Rotary är ett värdefullt 
begrepp, som alla lätt kan identifi era sig med.

Alajärvi
Alavus
Haapavesi
Haukipudas
Ilmajoki
Ivalo
Jakobstad-Pedersöre
Jalasjärvi
Jurva
Kajaani
Kajaani Elias
Kalajoki
Kannus
Kauhajoki
Kauhajoki Aro
Kauhava
Kauhava Härmät
Kemi
Kemijärvi
Kokkola-Gamlakarleby
Kokkola-Hakalax
Kristinestad-Kristiinankaupunki
Kuhmo
Kurikka
Kuusamo
Laihia
Lapua
Lapua Kiviristi
Meri-Kemi
Meri-Oulu
Merikoski (Oulu)
Muhos
Nivala
Nykarleby
Närpes
Oravais

https://rotary.fi/d1385/


25

3.5  Distrikt 1390
https://rotary.fi /d1390/

DG Eila Parviainen

Klubb: Lahti-Wesijärvi
Klassifi kation: Tidskrifter
Rotaryuppdrag: President, AG, DMC, RLI-utbildare
Utbildning: Samhällsvetenskap, student
Arbetsuppgifter: Direktör – kommunikation, 
marknadsföring och publikationer, Autoliitto ry; 
chefredaktör, Moottori
Intressen: Matlagning, kräftfi ske, svampplocking, frivilligarbete
Familj: Make, två vuxna barn

Hos mig föddes kärleken till Rotary av att arbeta tillsammans. Tillsammans åstadkommer 
vi mycket gott i världen och i närområdet. Tillsammans stöttar vi varandra, vi utvecklas 
och gläds – vi strävar efter en bättre framtid. 
Jag väntar mig att få uppmuntra, sporra och inspirera både klubbarna och enskilda 
rotarianer i deras aktiviteter. Jag vill göra mitt bästa för att Rotary och rotarianerna får glänsa.

Jag vill också hjälp klubbar som stampar på stället att hitta en ny målsättning, förnya sig 
och bli en livskraftig klubb. Vi söker inte bara nya aktiva medlemmar, utan vi frågar också 
oss själva: hur många nya klubbar måste vi grunda för att svara mot omvärldens behov 
av rotarianer?

Arbete fi nns – låt oss bara kavla upp ärmarna tillsammans! 

Distriktsguvernör Eila Parviainen.

Akaa
Asikkala
Aulanko
Heinola
Hollola-Salpakangas
Hämeenlinna
Hämeenlinna-Verkatehdas
Janakkala
Jyväskylä
Jyväskylä-Laajavuori
Jyväskylä-Päijänne
Jyväskylä-Tourula
Kangasala
Kanta-Hollola
Karstula
Keuruu
Lahti
Lahti-Laune
Lahti-Salpausselkä
Lahti-Wellamo
Lahti-Wesijärvi
Laukaa
Lempäälä
Muurame
Mänttä
Nastola
Nokia
Orimattila
Orivesi
Petäjävesi
Pihtipudas
Pirkkala
Pyynikki
Sysmä
Tammer Nova
Tampere-Hervanta
Tampere-Jussinkylä

Tampere-Kaleva
Tampere-Kissanmaa
Tampere-Lielahti
Tampere-Tammerfors
Valkeakoski
Valkeakoski-Tohka
Vanajavesi (Hämeenlinna)
Viitasaari
Virrat
Ylöjärvi
Äänekoski-Suolahti
48 klubbar

Till distrikt 1390 hör följande klubbar: 

https://rotary.fi/d1390/


26

3.6  Distrikt 1410
https://www.rotary1410.fi /

DG Mikko Lindeman

Klubb: Somero
Klassifi kation: Lantbruk
Rotaryuppdrag
Klubbuppdrag: medlem 2010, klubbmästare, 
sekreterare, president, ungdomsutbyte och 
Rotary Foundation ombud
Distriktsuppdrag: Baltic Sea Committee/Baltic Sea Forum 

Distriktsguvernör Mikko Lindeman.

Ordförande 2017-2020, AG 2018-2021
Baltic Sea Rotary Action Network (BASRAN)
Utbildning: Studentexamen, polisskola och Tuorla Agricultural College
Karriär: Poliskarriär 1986 - 1995, varav 6 månader i Helsingfors och resten i 
Åbo polisinrättning. Jordbruksentreprenör i Tarvasjoki sedan 1987 och i Somero 
sedan 1995, entreprenör/styrelseordförande Hefami Oy sedan 2019
Hobbyn: Rotary, bilar, traktorer och teknik. Lyssna på musik, fi lmer och resor 
Familj: Gift med Helena, har två vuxna barn

Vi rotarianer gör goda gärningar både internationellt och lokalt. Alla vi rotarianer världen
över skriver under Rotarys grundvärderingar. När vi verkar tillsammans får vi till stånd en 
bestående förändring och går mot en bättre, rättvisa och mera jämställd värld. Vi är 
handlingens mänskor och nu är det dags att handla, förvandla ord till handling!

Mig har Rotary gett trivsel, glädje och aktiviteter. Jag har fått utveckla mig själv och jag 
har fått många nya vänner. Som guvernör för vårt distrikt vill jag ge alla medlemmar 
en möjlighet till en fruktbar och givande rotaryverksamhet tillsammans med andra 
rotarianer och samarbetspartners.

Centralt i distriktets verksamhet är medlemskap, Östersjön, ungdomstjänsten och 
Rotary Foundation. Jag lovar att föra över all min entusiasm, hjälp och allt stöd till 
rotaryverksamheten i distriktets klubbar, medlemmar och samarbetspartners. 
Tillsammans ska vi göra världen bättre. Osjälviskt tjänande!

Till distrikt 1410 hör följande klubbar: 

Alastaro
Eura
Eurajoki
Godby
Forssa
Harjavalta
Huittinen
Kaarina
Kankaanpää
Karvia
Kimitoön-Kemiönsaari
Kokemäki
Kyrösjärvi
Laitila
Lieto
Lieto Vanhalinna
Loimaa
Mariehamn
Meri-Naantali
Mynämäki
Naantali
Nagu
Nakkila
Nousiainen
Pargas
Pargas Port-Paraistenportti
Parkano
Perniö
Piikkiö
Pori
Pori Karhunpää
Pori Kuninkaankartano
Pori Meri-Pori
Pori Teljä
Punkalaidun
Raisio
Raisio Jokilaakso

Rauma
Rauma Hauenguan
Raumanmeri
Reach Salo
Salo
Sepänhaka Forssa
Somero
Turku Aboa Nova
Turku Aninkainen
Turku Kupittaa
Turku Samppalinna
Turku Sirkkala
Turku-Åbo
Turun Aamuvirkut
Turun Linna-Åbo Slott
Turunmaa
Urjala
Uskela
Uusikaupunki
Vammala
Äetsä
58 klubbar

https://www.rotary1410.fi/
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3.7  Distrikt 1420
https://rotary.fi /d1420/

DG Raine Nikander 

Klubb: Vihti Nummela
Klassifi kation: Träindustri
Uppdrag i Rotary: ansluten 1998, president, sekreterare,
klubbmästare, medlemskap ordförande, assisterande 
guvernör
Utbilding: Ingenjör för träindustrin
Arbetsuppgifter: produktionschef, försäljningschef, 
verkställande direktör Finnpuu Oy, försäljningschef, Skaala Oy, 
verkställande direktör FP-kiinteistöt Oy
Intressen: frivilligt nationellt försvarsarbete och veteranarbete, luftfart
Familjen: Maka, två vuxna barn, tre barnbarn

Det här är viktigt för mig i Rotary: 
För mig är det viktigast i Rotary dess värderingar: kamratskap, ärlighet, mångfald, 
tjänande och ledarskap. 
Fyra fråge-provet och Singaporedeklarationen är fortsättningsvis aktuella.
Värderingarna kommer att synas på många olika sätt vid olika tillfällen under mitt 
guvernörsår.

Det här väntar jag mig av mitt guvernörsår: 
Jag förväntar mig en vi-anda, viljan att tjäna och god kommunikation mellan både 
rotarianerna och klubbarna.

Det här är mitt löfte till klubbarna för året som kommer: 
Medlemsfrågorna kommer att vara i centrum under mitt år.
Jag vill visa, att Rotary är ett värdefullt begrepp, som alla lätt kan identifi era sig med.

Till distrikt 1420 hör följande klubbar: 

Klubbarna i Finland 
Borgå Västra-Porvoo Läntinen
Borgå-Porvoo
Eira
Ekenäs
Espoo Meri
Espoo-Esbo
Hangö-Hanko
Hausjärvi-Riihimäki
Helsingin Koillinen
Helsinki Baltic Sea
Helsinki City West
Helsinki International
Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen
Helsinki Vuosaari-Nordsjö
Helsinki-Finlandia Hall
Helsinki-Helsingfors
Herttoniemi-Hertonäs
Hyvinkää
Itä-Helsinki
Järvenpää
Järvenpää-Kartano
Kallio-Berghäll
Kamppi-Kampen
Kanta-Espoo-Esbo Centrum
Karis-Karjaa
Karkkila
Kauniainen-Grankulla
Kluuvi-Gloet
Lauttasaari-Drumsö
Leppävaara-Alberga
Lohja-Lojo
Lovisa
Luoteis-Helsinki
Munkkiniemi-Munksnäs
Mäntsälä
Nurmijärvi

Distriktsguvernör Raine Nikander.

Nurmijärvi-Klaukkala
Pasila-Fredriksberg
Pohjois-Helsinki-Norra Helsingfors
Riihimäki
Rotary E-Club of Verkkorotary.fi 
Sibbo-Pornainen
Tapiola
Tikkurila-Dickursby
Tuusula
Töölö-Tölö
Vantaa Myyrmäki
Vantaa-Vanda
Vihti
Vihti Nummela
Ylikerava
51 klubbar

Klubbarna i Estland 
Haapsalu
Nõmme-Tallinn
Pärnu
Pölva
Rapla
Saaremaa
Tallinn
Tallinn Global
Tallinn Hansa
Tallinn International
Tallinn Moon
Tallinn Reval
Tallinn Vanalinn
Tartu
Tartu Hansa
Tartu Toome
Türi
Viimsi
Viljandi
Viru (Jõhvi)
20 klubbar

https://rotary.fi/d1420/
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3.8  Distrikt 1430
https://rotary.fi /d1430/

DG Pekka Intke

Klubi: Mikkeli-Naisvuori
Klassifi kation: Försvarsmakten
Uppdrag i Rotary: Klubbmästare 2012-2013, 
klubbsekreterare 2013-2015, distriktskonferens 
i St. Michel 2015, president 2015-2016, Rotary Foundation 
ombudsman 2016-2021, Rotary District 1430 Biträdande
guvernör South Savo 2016-2019,  Rotary District 1430 
District Secretary 2019-2020, DGE 2020-2021
Utbildning: Offi  cer (Cadet School, National Defense College)
Arbetsuppgifter: Undervisningschef, enhetschef Savon Brigade 1983-1989, biträdande chef 
för YKSV / UNDOF-enheten 1989-1990, enhetschef 1990-1991, undervisningsuppgifter Natio-
nal Defense College 1991-1993, kurschef 1993-1996, avdelningsoffi  cer (skola) / Eastern Natio-
nal Defense Staff  1996-2006 Personal 2006-2010, Special Mission / General Staff  2020/2022
Intressen: Sport, innebandy, hockey, fi ske, militärhistoria och litteratur
Familjen:  Fru Sirpa och tre vuxna barn, fyra barnbarn

Rotarys valspråk, ”Osjälviskt tjänande”, är en central utgångspunkt för mig och mitt 
agerande. Klubbarna är hjärtat i rotaryverksamheten och utan deras aktiva verksamhet, 
sammanhållning och medlemsomsorg slutar hjärtat att pumpa den livskraft som upprätt-
håller verksamheten. N central uppgift är att sköta om medlemmarna och skaff a nya 
medlemmar till alla klubbar. Jag kommer att sporra klubbarna att bygga upp det kommande 
årets verksamhet så att både nuvarande och nya medlemmar bibehåller och rentav ökar sin 
iver att delta i klubbmöten, lokala projekt, ungdomsutbytet och distriktets verksamhet. 

Att värva nya medlemmar är livsviktigt för klubbarna. Genom att åstadkomma bra saker 
lokalt och genom att synas bland mänskorna ökar vi deras intresse för att gå med i organi-
sationen. Lokal synlighet och information om vad den internationella rotaryverksamhe-
ten åstadkommit ger fl er medlemmar. Låt oss vara stolta över att höra till en välgörenhets-
organisation och låt oss samtidigt dra nytta av den sakkunskap inom olika områden som 
klassifi kationerna för med sig.

COVID-19, pandemin som tog sin början 2020 och som berör hela världen, förde med sig 
utmaningar för klubbverksamheten. En sådan tid blir samhörighet och omsorgen om varan-
dra viktigt. Jag lovar att som guvernör arbeta för att medlemmarna trivs, för att vi ska synas 
och för att vi får nya medlemmar till klubbarna.

Distriktsguvernör Pekka Intke.

Till distrikt 1430 hör följande klubbar: 

Elimäki
Hamina
Iisalmi
Iisalmi-Paloisvirta
Imatra
Joensuu
Joensuu Eteläinen
Joutseno
Juva
Karhula
Kitee
Kiuruvesi
Kotka
Kotka-Langinkoski
Kotka-Ruotsinsalmi
Kouvola
Kuopio
Kuopio-Kallavesi
Kuopio-Puijo
Kuopio-Veljmies
Kuopion Huomenklubi
Kuusankoski
Lappeenranta-Saimaa
Leppävirta
Lieksa
Mikkeli-Naisvuori
Mikkeli-Sankt Michel
Outokumpu
Parikkala-Simpelejärvi
Pieksämäki
Rantasalmi
Ristiina
Savonlinna
Suonenjoki
Warkaus
35 klubbar

https://rotary.fi/d1430/
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4 Finlands RotaryFinlands Rotary
4.1  Finlands Rotaryservice rf (FRS)

Medlemmar i Finlands Rotaryservice rf är de i Finland verksamma registrerade rotary-
distrikten. Finlands Rotaryservice betjänar rotaryklubbarna och -distrikten i Finland och 
i Estland i de ärenden, som den årligen åläggs av distrikten. Finlands Rotaryservice rf
består av en generalsekreterare som till sin hjälp har en ledningsgrupp, samt en styrelse och 
kommittéer sammansatta av representanter utsedda av distrikten. Finlands Rotaryservice 
rf upprätthåller Finska Rotarykansliet, som operativt erbjuder tjänsterna. Finlands 
Rotaryservice rf hör inte offi ciellt till Rotary Internationals organisation.

Finlands Rotaryservice rf:s administration

Finlands Rotaryservice generalsekreterare, 
som styrelsen väljer, har i uppdrag att bistå 
styrelsen, verkställa styrelsens beslut samt 
fungera som rotarykansliets förman. Gene-
ralsekreterare väljs för tre år.

För att sköta uppgifterna upprätthåller för-
eningen ett kansli i Helsingfors, som har två 
avlönade arbetstagare.

Administrativt organ för FRS är förenings-
mötet, som har föreningens högsta beslu-
tanderätt samt den verkställande styrelsen. 

Som Finlands Rotaryservice rf 
generalsekreterare fungerar 

PDG Pentti Aspila, Forssa.

Som representanter på föreningsmötet ver-
kar erfarna rotarianer som distrikten utvalt till 
uppdraget, en person per rotarydistrikt.

I styrelsen ingår minst en representant från 
vart distrikt. Föreningsmötet väljer bland styr-
elsemedlemmarna en till ordförande, vars 
mandatperiod är ett verksamhetsår.

Finlands Rotaryservice uppgifter

Föreningens syfte är att främja rotaryverksam-
heten i Finland genom att fungera som de i 
vårt land registrerade Rotary-distriktens servi-
ce- och samarbetsorgan samt som ett stöd för 
distriktens rotaryklubbar genom
 
-  att främja samarbetet mellan 
 medlemmarna och utbytet av 
 erfarenheter och kunskap,
-  att producera och publicera litteratur 
 samt utbildnings- och informations-
 material rörande Rotary,
-  att ordna utbildnings- och seminarie-
 tillfällen som stöder medlemmarnas 
 verksamhet,

- att hjälpa medlemmarna i planeringen, 
 koordineringen och förverkligandet av 
 gemensamma projekt, samt
-  att ta hand om medlemmarnas 
 penningtillgångar.

Föreningens medlemmar (Rotarydistrikten) 
besluter årligen, vilka uppgifter och tjäns-
ter föreningen skall sköta. För dessa tjänster 
uppbär föreningen årligen en fastställd ser-
viceavgift.

Som Finlands 
Rotaryservice rf 

styrelseordförande
fungerar 

PDG Kauko Salo, 
Joensuu Eteläinen.
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Föreningen erbjuder dessa tjänster:

-  upprätthåller Finlands Rotarykansli
-  ordnar nationell utbildning av 
 tillträdande guvernörer (DGE-info och 
 DG-guide)
-  ungdomsutbytets och läkarbankens 
 verksamhet 
-  sköter betalningsrörelse och bokföring 
 för Finlands Rotaryservice rf, ungdoms-
 utbytet, Läkarbanken och 
 Rotarydistrikten 
-  publicerar årligen Rotarymatrikeln i 
 elektronisk form
-  låter översätta till fi nska överenskomna 
 handböcker och annat material som RI 
 producerat

-  publicerar och distribuerar rotaryalster 
 som tryckts i Finland
- underhåller tidskriften Rotary-Nordens 
 prenumerantregister, fakturering och 
 bokföring
-  hanterar Finlands Rotarys medlems-
 registersystem
-  underhåller Finlands Rotarys nätsidor
- tillhandahåller informations- och 
 stödtjänster för distrikten, klubbarna 
 och rotarianerna
-  distribuerar guvernörens månadsbrev 
 enligt överenskommelse
-  sköter Finlands Rotarys arkiv
-  bevakar rättigheterna till Rotarys 
 namn och märke

Rotaryservicens 
styrelsemöte 

på nätet.

För att främja och sköta distriktens gemen-
samma ärenden utser Finlands Rotaryservi-
ce rf en generalsekreterare och kommittéer. 
Dessa verkar på frivillig grund.

ICC-kommittén (Intercountry Committee), 
vars medlemmar i huvudsak består av di-
striktens ledare för den internationella servi-
cen. Intercountrykommittéens syften är att 
främja kontakter mellan två eller fl era län-
ders rotarianer och klubbar. Klubbarna upp-
muntras till att stärka relationerna mellan ro-
tarianer, klubbar och distrikt i olika länder 
och till att etablera internationella nätverk. 
För att främja nämnda syften stöder ICC-
kommittén klubbarna genom att söka och 
öppna internationella kontakter.

IT-kommittén, vars medlemmar i huvudsak 
består av distriktens IT-ansvariga. Kommit-
tén ansvarar för utvecklandet av datasystem 
inom FRS och fungerar som ett samarbets-
nät mellan distrikten samt stöder och utbil-
dar distriktens klubbar i datateknik och frå-
gor som berör Rotarys datasystem.

Publikationskommittén, vars medlemmar 
består av personer som FRS utnämnt. Kom-
mittén ansvarar årligen för Rotarymatrikelns 
redigering, för produktionen och underhål-
let av FRS:s nätsidor med medlemsinforma-
tion, samt för annan publikationsverksamhet 
som inte hör till translator- eller profi lkom-
mittéernas ansvarsområde.

Utbildningskommittén, vars medlemmar 
i huvudsak består av distriktsinstruktörer-

na (District Trainer). Syftet med distriktsin-
struktörernas samarbetsnät är att produce-
ra, samordna och fördela behövligt material 
samt utveckla utbildningsmetoder inom di-
striktens utbildningsverksamhet.

Translatorkommittén, vars medlemmar be-
står av personer som FRS utnämnt. Trans-
latorkommittén översätter och bryter om 
överenskomna handböcker från RI, samt an-
nat material, till fi nska och svenska.

Kommittén för Rotary Foundation, vars med-
lemmar består av ordförandena i distriktens 
Rotary Foundation-kommittéer. Kommit-
téns mål är att skapa gynnsamma förutsätt-
ningar för insamlingen av medel till Rotary 
Foundation, för att främja samarbetet mel-
lan distrikten i att producera utbildnings- 
och handledningsmaterial rörande Rotary 
Foundations verksamhet, för att möjliggö-
ra distriktens gemensamma Rotary Founda-
tion-projekt samt för att utbyta erfarenheter 
och goda exempel av distriktens Founda-
tion-projekt. En årlig strävan är att ordna ett 
riksomfattande seminarium.

Profi lkommittén, vars medlemmar i hu-
vudsak utgörs av ansvarspersonerna för di-
striktens Public Image- eller kommunika-
tionskommittéer. Kommitténs uppgift är 
att profi lera den off entliga bilden av Rotary 
genomkontinuerlig information till allmän-
heten, hålla medierna informerade och ef-
fektivera koordineringen av den off entli-
ga informationen. Kommittén ansvarar för 
produktionen av medlemsuppgifterna på 

4.2  Kommittéerna
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FRS:s nätsidor, tillsammans med publika-
tions- och translatorkommittéerna och för 
produktionen av material till off entligheten 
tillsammans med andra kommittéer. Kom-
mittén ger rekommendationer till distrik-
ten och klubbarna angående möjligheterna 
med nätsidor och sociala media.

Framtidskommittén

Framtidskommitténs uppgift är att visione-
ra längre fram än den normala planerings-
perioden i fi nsk rotaryverksamhet och iden-
tifi era framtida möjligheter och utmaningar. 
”Har Rotary en uppgift att fylla i 2030-talets 
Finland, och om så, under vilka förutsätt-
ningar?”.

Kommittén har initierat ett projekt om Rotary i 
framtiden. Det är ett fl erårigt samprojekt, som 

samtliga distrikt deltar i och vars mål är att 
identifi era de mest betydande utmaningar-
na och största hindren gentemot att verksam-
hetens riktning kan styras mot Rotarys vision 
och mål om en positiv medlemsutveckling. 
Målet är även att identifi era de allmänna ut-
maningarna och förutsättningarna för fören-
ingsverksamheten på 2030-talet, samt att på 
basen av utredningarna skapa förutsättnin-
gar för långsiktigt medlemskap genom att ge 
svar på frågan: Har Rotary en uppgift att fylla i 
2030-talets Finland, och om så, under vilka för-
utsättningar?

Kommittén arbetar under ledning av en ord-
förandeduo bestående av två PDG. Som med-
lemmar vill man få personer/sakkunniga, som 
lämpar sig för aktuella delprojekt och som är 
innovativa och har djärva synpunkter till ären-
den under behandling. Rotarys värden och 

Det fi nns behov 
av många typer av 

utbildning inom 
Rotary, här skolning 

för värdfamiljer 
inför lägerutbyte 

i distrikt 1430.

mål samt osjälviskt tjänande skall genomlysa 
verksamheten.

Rotarys mål är att dra försorg om tjänandets 
ideal som grund för all ärlig företagsamhet 
och speciellt att uppmuntra varje rotarian att 
verkliggöra tjänandets ideal i sitt privatliv, yr-
kesverksamhet och som medlem i samhället. 
Rotarys fi losofi  är tjänandets fi losofi  - ”osjälviskt 
tjänande”. Projektets mål är att fi nna de medel, 
genom vilka Rotarys fi losofi , ”att fi nna tillfällen 
till tjänande”, kan synliggöras, göras begriplig 
och omvandlas till handling i klubbarna, där 
tjänandets ideal har suddats ut och/eller med-
lemskårens ”uppdatering” har glömts bort. I 
mänga rotaryklubbar har man fört fram som 
det mest centrala, ofta enda, målet att befräm-
ja uppkomsten av nya bekantskaper och däri-
genom bygga upp kamratskap.
Projektets mål är att fi nna modeller för tjänan-
de, som stöder klubbarnas verksamhet obero-
ende av om det är fråga om existerande, nye-

tablerade eller klubbar i etableringsskedet. Det 
är klart att en modell inte passar för alla. Må-
let är därför att fi nna de medel vi kan använda 
för att uppmuntra rotarianerna 1) att utveckla 
sin egen klubbs verksamhet, 2) att söka möjlig-
heter att gå ihop med en annan klubb om eg-
na krafter inte mera räcker till och 3) att grun-
da nya klubbar (Rotary/Satellit/Rotaract osv) 
och även få med nya intresserade.
Projektets mål är att fi nna fungerande, igen-
kännbara, klart defi nierade samarbetsformer 
mellan distrikt, Finlands Rotaryservice och 
klubbar samt trygga verksamhetens planmäs-
sighet mellan olika aktörer. Konkreta, praktiska 
medlemsåtgärder/frågor är alltid på klubbar-
nas ansvar. 
Projektet har inletts med klubbutredningar för 
att få en enhetlig bild av läget i klubbarna vid 
årsskiftet 2020/2021. Vid sidan av klubbutred-
ningarna söker man information om fören-
ingsverksamhetens allmänna utmaningar 
och förutsättningar på 2020/2030-talen.

Rotary ser mot 
framtiden, 

framtiden litar 
på Rotary.
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Miljökommittén

Medlemmarna i miljökommittén utses så att 
de så väl som möjligt representerar Finlands 
fem Rotarydistrikt. Av medlemmarna förut-
sätts ett intresse för hur vår livsmiljö mår samt 
en vilja att befrämja miljömedvetenhet och 
att uppmuntra rotarianerna i det egna di-
striktet och klubben att delta i projekt som 
siktar på förbättrat miljövälmående. Kommit-
tén strävar att på riksnivå samordna projekt i 
klubbar och distrikt. Man har i detta skede be-
slutat att begränsa projektet att gälla enbart 
miljöprojekt. Vattenskyddsprojekt i allmänhet 
och Östersjöprojektet i synnerhet är centrala 
tyngdpunktsområden. 

Kommittén följer noggrant med utvecklin-
gen av RI:s nya, sjunde tyngdpunktsområde 
”Protecting the Environment” samt strävar att 
i samråd med Baltic Sea Rotary Action Net-
working/BASRAN befrämja för de projekt för 
att förbättra tillståndet av Östersjön som är 
gemensamma för rotarianerna i nio Östersjö-
länder.

Miljökommitténs 
arbetsfält är 

internationellt.

Till 
miljökommitténs 
uppgifter hör det 

årliga internationella 
jippot SILAKKASOUTU 
(strömmingsrodden) 

för Östersjön.

4.3  Digitaliseringen och Rotary 

My Rotary och www.rotary.org –
Rotary Internationals nätsidor

My Rotary-sidorna som upprätthålls av RI 
på adressen my.rotary.org är ett omfattande 
och aktuellt informationspaket, som alla bör 
bekanta sig med. På sidorna fi nns även infor-
mation enbart för medlemmarna, som förut-
sätter registrering.  Under hälften av rotaria-
nerna i Finland har registrerat sig, så nu är det 
dags att göra det.

Nätsidorna www.rotary.org består av en of-
fentlig och en skyddad del. Till den skydda-
de My Rotary-delen sker inloggningen med 
personligt lösenord, som var och en får i sam-
band med registreringen. Användnings- och 

uppdateringsrättigheterna bestäms i enlig-
het med klubb- och distriktsuppgifterna.

På distriktsnivå har guvernören och distrik-
tets funktionärer för sin mandatperiod auto-
matiskt surf- och/eller begränsade uppdate-
ringsrättigheter i RI:s system för den del som 
berör olika sorters statistik och annat materi-
al för distriktet och distriktets klubbar.

På klubbnivå får klubbens funktionärer rätt-
tigheter att uppdatera klubbens uppgifter i 
My Rotary, men DENNA MÖJLIGHET SKALL 
INTE ANVÄNDAS, utan uppdateringarna 
görs i FR:s medlemsdatabas, därifrån de au-
tomatiskt överförs till My Rotary.

My Rotary är 
den gemensamma 

webbsidan för 
världens alla 

rotarianer.
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Finlands Rotaryservice och 
distriktens nätsidor

Finlands Rotary, rotarydistrikten och det sto-
ra fl ertalet av klubbarna har egna nätsidor. 
Från Finlands Rotarys nätsida fi nns även län-
kar till alla viktiga fi nska och internationella 
rotarysidor på nätet. 

Finlands Rotarys nätsida www.rotary.fi  består 
av två delar, en off entlig del och en skyddad 

del, som är avsedd enbart för medlemmar-
na, de s.k. medlemssidorna. Sidorna avsedda 
för allmänheten innehåller allmän informa-
tion om Rotary och är vår organisations visit-
kort och skådefönster. De innehåller även de 
från tidigare matriklar bekanta s.k. blåa sidor-
na. Profi lkommittén ansvarar för de off entli-
ga sidorna.

De skyddade medlemssidorna innehåller 
Rotarys infobank som är avsedd för rotaria-

Finlands 
rotarianer 

har nytt utseende 
på sin webbsida.

ner. Denna del innehåller anvisningar för 
Rotarys verksamhet, blanketter, samt ut-
bildningsmaterial, som kan användas 
t.ex. vid distriktens PETS- och funktionärs-
utbildning. Medlemssidorna innehåller 
även medlemsregistret. På dess skyddade 
sidor för var och en klubb fi nns även upp-
gifterna om klubbens medlemmar. Publi-
kationskommittén ansvarar för de skyd-
dade sidorna.

Det fi nns dessutom separata skyddade delar 
på Finlands Rotarys webbplats som berör ad-
ministrations- och ekonomimaterialet för Fin-
lands Rotaryservice och för Läkarbanken.

Webbplatsen för ungdomsutbytet fi nns un-
der adressen  www.rye.fi 
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Rotary i sociala medier

Rotarianerna och möjligheterna
med de sociala medierna
De sociala medierna är en viktig interak-
tiv form av kommunikation för samfund, 
som vill berätta om sin verksamhet för egna 
medlemmar och för allmänheten.  Intresset 
för sociala medier grundar sig inte bara på 
informationsförmedling, utan också på den 
gemensamma upplevelsen. Den erbjuder 
synlighet och i bästa fall en chans att pigga 
upp bilden utåt. De sociala medierna för vår 
verksamhet närmare allmänheten. Rätt an-
passad information om vår verksamhet och 
dess betydelse kan ge oss nya medlemmar, 
mänskor som är intresserade av servicepro-
jekt och även donatorer. En väl genomtänkt 
strategi för klubben i sociala medier under-
lättar de informationsansvarigas uppgift un-
der årets lopp. 

Delad glädje, gemensam glädje

Facebook (FB) är ett forum för 
gemenskap som gör att man 
kan stå i kontakt med vänner 
och bekanta. Utbytesstude-

randenas familjer uppskattar ofta vardagliga 
nyheter och bilder från utbyteslandet. Face-
book som är både populär och global utgör 
en behändig kommunikationskanal för rota-
rianerna. 

Om du har ett Facebook-konto, har du 
möjlighet att bilda en grupp för klubbens in-
terna kommunikation eller en sida som läm-
par sig bättre för extern information. På si-
dan kan du marknadsföra evenemang och 
dela information om er verksamhet. Trevliga 
bilder och videon om aktiv verksamhet pro-

fi lerar sig och är synliga i nyhetsfl ödet. Infor-
mationen når fram ännu bättre via positiv 
feedback, kommentarer och uppdaterin-
gar. Du kan på Facebook köpa ökad synlig-
het genom att satsa på målinriktad FB-mark-
nadsföring. Du följer väl med vår riksomfat-
tande sida? Anslut dig även till gruppen 
Rotarykommunikation – People of Action. 
Rotarys Infobank innehåller mera informa-
tion om Facebook, hur man agerar där och 
om skillnaderna mellan sida och grupp.

Instagram är ett nätverk inom 
de sociala medierna, vars väx-
ande popularitet grundar sig 
på delning av bilder och videon 

och delning av synpunkter på dessa. Det är 
lätt att märka ut och hitta bilder med över-
enskomna #hashtags, såsom #rotarianer el-
ler #rotaryfi nland. Användarprofi len på Ins-
tagram är antingen off entlig eller privat. 
Även Rotary International delar bilder på In-
stagram.

Twitter bjuder på nyheter, aktu-
ella ärenden och debatt världen 
över. Vem har inte hört om USA:s
förra president som tweetade si-

na åsikter och tankar på Twitter.
Journalister, kändisar, politiker, olika sor-

ters vetare fi nns i rikligt mått på Twitter för 
att sända ut sina högst 280 märken långa 
tweets. Även företag och samfund berät-
tar om sin verksamhet på Twitter. Vem som 
helst kan se en tweet och alla Twitter-använ-
dare kan följa med en annan användare utan 
särskilt inbjudan- eller godkännandeförfa-
rande. Twitters slogan ”What´s happening?” 
beskriver väl detta virtuella samfund. Ock-
så om de mest populära och mest lästa på 

Twitter är kändisarna, så torde Rotary Inter-
national intressera rotarianerna mer.

LinkedIn är en samfundsservi-
ce, som speciellt bjuder på möj-
lighet till professionell nätverks-
bildning. LinkedIn-servicen är 

viktig i HR-verksamheten, eftersom många 
använder den som digital meritförteck-
ning. LinkedIn är dock mera än en kanal för 
att hitta eller erbjuda nya arbetsmöjligheter. 
Den innehåller även ett mångsidigt avgifts-
belagt självstudiematerial. Kom också ihåg, 
att vår egen Learning Center via My Rotary 
erbjuder studiematerial, som ingår i med-
lemsavgiften.  

YouTube innehål-
ler mycket att se 

och lyssna på. Via din egen eller klubbens 
YouTube-kanal kan du publicera videon för 
klubbens medlemmar även icke-off entligt 
eller dela dem för allmänheten på era nät-
sidor eller andra kanaler på de sociala me-
dierna. På YouTube fi nns det många videon 
om Rotary till ert förfogande och hjälp, t.ex. 
om hur man grundar en satellitklubb eller vi-
deon Rotary Responds om vår serviceverk-
samhet.

Vimeo är en kanal 
för publicering av 

videon och deltagandet av produktioner. 
Även på Vimeo hittar du videon om Rotary 
International, Rotary Foundation o.a. med 
sökordet (search) Rotary. Du bör dock kon-
trollera, om publikationen är utgiven av Ro-
tary eller någon annan. Använd bara färska 
videon, där uppgifterna, logon m.m. är gil-
tiga.

WhatsApp är en behändig ser-
vice för klubbens interna snab-
ba informationsförmedling så-
väl inom klubben som mellan 

styrelsen och kommittéerna. Du kan välja, 
om du vill ha en ljudsignal om nytt medde-
lande eller inte. I fråga om en mycket aktiv 
grupp kan det vara klokast att själv välja den 
tidpunkt, då man kollar meddelandena.

Profi lkommitténs medlemmar hjälper till 
med mera information och råd om de möj-
ligheter som de sociala medierna bjuder på.

Videotävlan på YouTube för 
klubbarna (distrikt 1390)

Distrikt 1390 ordnade år 2020-2021 en vi-
deotävlan för klubbarna med temat den all-
männa uppfattningen om Rotary och om 
hur man stöder medlemsanskaff ningen. 
”Vi trodde och tror fortfarande, att vi själv 
måste berätta om våra förehavanden, om 
vi vill att mänskor skall hitta oss. Vi har gott 
om berättelser” (Eila Parviainen DG distrikt 
1390 2021-2022).

Tävlingsinslagen gav prov på väldigt mång-
sidig rotaryverksamhet. Det fi na var, att man 
fi ck fram bredden av verksamheten i olika 
klubbar och olika sorters medlemskap.

Eila Parviainen är övertygad, att det lönar 
sig att utveckla denna idé – det är jättein-
tressant att se vilka slag av videon vi får näs-
ta gång. Helt säkert kommer vi att ordna 
tävlingen på nytt under inkommande peri-
od!

Länken till tävlingsinslagen fi nns: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZF-
iRxCkVMxhAgkTAZXiM5awD6KxTVcf

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZF-iRxCkVMxhAgkTAZXiM5awD6KxTVcf
https://www.whatsapp.com
https://www.facebook.com/rotaryfinland
https://www.facebook.com/groups/238737400744147
https://rotary.fi/jasenille/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/rotaryinternational/
https://twitter.com/
https://twitter.com/Rotary
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCikzJG7RbnNZhKLqqaXRM6A
https://my.rotary.org/en/learning-reference
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=Fa-0gdk8SbA
https://www.youtube.com/watch?v=vwca7gWp9vQ
https://vimeo.com
https://vimeo.com/68859701
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4.4  Finlands Rotarys medlemsdatabas

Finlands Rotarys medlemsdatabas är ett uppdaterat system, som betjänar rotarianerna via 
internet. Det fi nns en automatanslutning mellan databaserna i Finlands Rotarys och Rotary 
Internationals (RI) system. Systemanslutningen kallas Finlands Multidistrict Access (FIMDA). 
Tack vare anslutningen överförs de fi nländska rotarianers medlemsuppgifter automatiskt 
till RI:s uppgifter och de fi nska rotarianerna behöver inte (och skall inte) uppdatera sina 
uppgifter i RI:s medlemsdatabas eller My Rotary. Uppgifter om bl.a. klubbprojekt bör dock 
uppdateras i My Rotary.

Var hittar man medlemsdatabasen?

Medlemsdatabasen fi nns under nätadress 
www.rotary.fi  ➞ För medlemmar ➞ Med-
lemsdatabasen. Ifall man råkar ha tappat 
bort klubbens eller distriktsledningens lö-
senord (användarnamn och lösenord), kan 
Rotarykansliet hjälpa till.

På Finlands Rotarys nätsidor kan man även 
bekanta sig med medlemsregistrets mera 
detaljerade egenskaper och funktion (Regis-
terbeskrivningen).

Registret är konfi dentiellt och FRS överlåter 
inga som helst uppgifter åt utomstående. 
Registrets tillåtna användningsändamål är 
rotaryverksamheten. FRS, distrikten klubbar-
na eller enskilda rotarianer får inte använda 
medlemsuppgifterna för kommersiella eller 
politiska syften.

Rotary Club Locator

Till mobilapparater kan man numera lad-
da ner en applikation: Rotary Club Locator. 
Den anger rotaryklubbars mötesplats och 
-tid på närmaste ort, kontaktuppgifter och 
nätadress. Den är ett praktiskt hjälpmedel 
på engelska, om man på resan vill hitta en 
klubb att besöka. Du kan ladda ner appen 
till din mobil i den appbutik din mobil an-
vänder.

Klubbarna ansvarar för uppgifterna
i medlemsdatabasen

Klubbarna är ansvariga för uppgifterna i 
medlemsdatabasen och klubbarna är skyl-
diga att uppdatera sina uppgifter. Klubbarna 
har lösenord, som behövs för editeringen, 
och vanligtvis sköts detta av sekreteraren. 
Varje klubb har även ett allmänt lösenord för 
medlemmarna, som ger varje medlem rätt 
att läsa egna och klubbens uppgifter. Man 
kan även bläddra i andra klubbars uppgifter. 
Om man märker brister eller föråldrade upp-
gifter, bör man be klubbens sekreterare rätt-
ta till felaktigheterna.

Matrikeln och övriga rapporter 
ur medlemsdatabasen

Uppgifterna i den årligen utgivna rotaryma-
trikeln tas som sådana ut ur medlemsdata-
basen. Inte i något i skede kontrollerar eller 
redigerar FRS uppgifterna. Därför är det vik-
tigt att uppgifterna som ligger på klubbar-
nas ansvar alltid är i realtid i systemet.

Enligt dataskyddsförordningen har varje ro-
tarian rätt att påverka, vilka personliga upp-
gifter som fi nns i matrikeln. Medlemmen kan 
fi ltrera bort önskade delar av sina uppgifter. 
Enbart namnuppgiften är obligatorisk. Klub-
ben sköter med sina lösenord editeringen 
av uppgifterna. Om man alltså vill begrän-
sa hur egna uppgifter syns i matrikeln, sköts 
detta i samråd med sekreteraren. Klubbarna 
påminns om denna möjlighet innan uppgif-
terna tas med i matrikeln.

Det är dock skäl att komma ihåg att mat-
rikeln är ett nyttigt kontaktmedel mellan 
medlemmarna. Onödigt bortlämnande av 
uppgifter försvårar den löpande rotaryverk-
samheten.

Man kan även få ut statistik och andra rap-
porter ur systemet till stöd för klubbarnas 
och distriktens verksamhet. Guvernören 
och distriktsledningen kan med sina egna 
lösenord bläddra i uppgifterna beträff an-
de det egna distriktet och kan printa ut rap-
porter om sina klubbar. Distriktsledningen 
kan dock inte med sina lösenord uppdate-
ra klubbarnas uppgifter. 

ICT-gruppen 
samlas kring 

informations-
teknologi.

Club Locator-funktionens 
ikon och bild.
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4.5  Ungdomsverksamheten och Finlands Rotarys 
 ungdomsutbyte

Flerdistriktsorganisationen för ungdomsutbytet är ansvarig för ungdomsverksamheten inom 
Finlands Rotary. Den omfattar ungdomsutbytet, Rotaract, Interact, RYLA, NGSE och Rotex-
verksamheterna. Ungdomsverksamhetens syfte är att erbjuda de unga utbytesmöjligheter, 
skolning och egen klubbverksamhet. Syftet är att i enlighet med rotaryandan fostra de unga 
i internationellt tänkande och tolerans. Syftet är också att få nya rotarianer i framtiden.

På grund av coronapandemin är ungdomsutbytet pausat fram till den 30.6.2022.

välbefi nnande, trygghet och integritet i en-
lighet med certifi eringen. 

Teamets medlemmar fungerar i allmänhet 
under fl era års tid. Teamet informerar in-
om den egna klubben och det egna verk-
samhetsområdet om de utbytesmöjligheter 
som Rotary erbjuder och strävar till att fi n-
na de bästa möjliga utbyteskandidaterna. 
Teamet deltar i den utbildning som distrik-
tet och fl erdistriktsorganisationen ordnar, på 
så sätt att åtminstone en medlem utbildas 
årligen. Detta är en förutsättning för att klub-
ben skall kunna vara med i utbytesverksam-
heten.  

Flerdistriktsorganisationen för ungdoms-
utbyte inom Finlands Rotary och distrikts-
organisationerna

I varje rotarydistrikt fi nns en egen ungdoms-
utbyteskommitté. Medlemmarna i dessa 
kommittéer (3-4 från varje distrikt) utgör Fin-
lands fl erdistriktsorganisation, som ansva-
rar för de riksomfattande uppgifterna inom 
ungdomsutbytet. Dessa består i förverkli-
gandet av årsbytet, sommarutbytet och lä-
gerutbytet, utbildningen av klubbarnas 
ungdomsutbytesteam, utbyteseleverna och 
värdfamiljerna, samt för resorna för de ut-
byteselever som vistas i landet (Finland och 
Estland). Flerdistriktsorganisationen ansvarar 
även för utvecklande av ungdomsutbytes-
verksamheten.

Ettårsutbytet och sommarutbytet riktar sig 
till Europa, Asien och Australien samt till 
Nord- och Sydamerika. Lägerutbytet riktar 
sig i huvudsak till Europa.

Ungdomsutbyte 

Ungdomsutbytet är den viktigaste och ut-
åt mest synliga formen av verksamhet i Fin-
land. Den erbjuder årligen möjlighet för ca 8 
000 unga att lära känna olika länders kultu-
rer. Utbytet är avsett för alla unga, inklusive 
barn i rotaryfamiljer. Utbytesverksamheten 
fostrar unga till ansvarskännande internatio-
nalism och skapar förutsättningar för upp-
byggande av en trygg värld med samarbets-
förmåga. Syftet är att fostra till en förmåga 
för förståelse och tolerans, samt till respekt 
för kulturell mångfald.

Certifi ering och klubbens 
ungdomsutbytesteam

Rotary International har förbundit sig till att 
skapa och upprätthålla tryggast möjliga om-
givning för alla, som deltar i ungdomsutby-
tet. Rotarianernas, gemålernas, värdfamiljer-
nas och övriga frivilligas uppgift är att enligt 
bästa förmåga ungdomarnas och barnens 
välmående bland alla dem, som de umgås 
med. De vuxna måste förhindra all slags fy-
siskt, sexuellt eller mentalt utnyttjande, som 
riktar sig mot barn och unga.

För att säkra utbyteselevernas trygghet för-
utsätter RI certifi ering av alla distrikt, som ut-
övar utbytesverksamhet. Alla distrikt i Finland 
är godkända och certifi erade. Certifi eringen 
förutsätter noggrannhet av alla som har att 
göra med valet av ungdomsutbyteselever 
och en omfattande kontinuerlig utbildning 
för såväl för klubbarnas ungdomsutbytes-
team som för utbyteseleverna och värdfa-
miljerna.

Rotaryklubbens ungdomsutbytesteam bör 
bestå av tre medlemmar, (1) en kontakt-
person för ungdomsutbyte, som är leda-
re och planerare för teamet, (2) en fadder 
av samma kön, som klubbens utbyteselev 
(vid behov en rotarians partner), samt (3) ett 
skyddsombud, som ansvarar för studentens 

Ettårsutbytet

Ettårsutbytet är en familje- och studiepe-
riod som räcker ett år. Ansökningstiden är 
augusti-oktober, utbyteslandet och orten 
fastställs i februari-mars och utbytet sker 
under följande läsår. I relation till invånar-
antalet hör Finland till rotaryvärldens topp-
länder gällande ettårsutbytet. Från oss 
avreser årligen ca 150 ungdomar på ett-
årsutbyte och motsvarande antal utländ-
ska utbyteselever anländer till Finland. 

Till fi nländarnas populäraste utbytesländer 
hör USA och Australien. Andra utbyteslän-
der är Argentina, Brasilien, Chile, Ecuador, 
Sydafrika, Sydkorea, Japan, Kanada, Co-
lumbia, Mexiko, Peru, Thailand, Taiwan, och 

Ungdoms-
utbytet 

öppnar upp 
världen.
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i Europa Nederländerna, Belgien, Spanien, 
Kroatien, Italien, Österrike, Frankrike, Tysk-
land, Schweiz, Tjeckien och Ungern.

Kostnaderna för en utgående elev fördelas 
mellan utbyteseleven, mottagarklubben och 
värdfamiljen. Den utsändande klubben an-
svarar för kostnaderna för den inkommande 
eleven. Utbyteselevens egna kostnader ut-
görs av arrangörskostnader, samt rese- och 
försäkringsavgifter. Utgifterna för resenärer 
till fj ärran länder är naturligtvis större än re-
senärer till närmare länder, men kostnaderna 
har i medeltal rört sig kring 2 500 €. Gemen-
samma resor som ordnas i mottagarlandet, 
men som inte är obligatoriska, ökar kostna-
derna.

Den utsändande klubbens kostnader utgörs 
av kostnaderna för den inkommande utby-
teseleven. Dessa utgörs av orienteringsläg-
ret, som ordnas i Finland, månadspeng, mö-
tes- och andra avgifter. Kostnaderna uppgår 
till ca 2 500–3 000 €. Kostnaderna för värdfa-
miljen uppstår av att familjen får en tilläggs-
medlem. Eftersom varje utbyteselev har fl era 
värdfamiljer (i medeltal 3-4 familjer/elev) för-
delas också årskostnaderna dem emellan.

Finska utbyteselever har möjlighet att anhål-
la om ett litet bidrag för utbytesåret av di-
striktets ungdomsutbytesteam. Flerdistrikts-
organisationen besluter om stipendierna. 
Bidragets totalbelopp för distrikten står i pro-
portion till antalet elever, som distriktet sän-
der ut.

På grund av coronapandemin är ungdoms-
utbytet pausat fram till den 30.6.2022.

innebär inga kostnader för värdklubben. Ro-
tarydistriktet står för utbildningen av eleven 
och värdfamiljen.

På grund av coronapandemin är allt som-
marutbyte pausat fram till 30.6.2022.

Internationella läger

De internationella lägren erbjuder unga en 
möjlighet till en kort vistelse kring något 
tema utomlands. Lägren pågår under 2-3 
veckor. Ansökningarna görs från början av 
oktober och lägerdeltagandet fastställs un-
der vårvintern. Lägren ordnas vanligen i juni-
augusti, men några läger ordnas även annan 
tid. Slalomläger ordnas på vintern i februa-
ri-mars.

På ett område som, förutom länderna i Eu-
ropa och Afrika, också omfattar Turkiet och 
Israel, ordnas årligen 1-9 läger per land. Un-
der den första veckan bor deltagarna i ro-
taryfamiljer, resten av tiden är gemensam 
inkvartering. I saminkvarteringsskedet bor 
deltagarna i förläggningar som liknar ung-

domshotell, ibland, men mera sällan, även i 
terrängförhållanden. 

Lägren har vanligtvis något tema (segling, 
målning, musik, första hjälp etc.) då läger-
programmet utformas enligt det aktuella 
temat. Även s.k. allmänna läger genomförs. 
Det ordnas också läger för fysiskt handikap-
pade, t.ex. rörelsehämmade eller döva. 

Att delta i läger förutsätter inte ett bilateralt 
utbyte för elever, familjer eller klubbar. Läg-
ren är ämnade för såväl rotarianers som and-
ras ungdomar. Vanligen I åldern mellan 15 
och 20 år, men vissa läger ordnas även för 
deltagare upp till 25 år. Lägren är vanligen 
avgiftsbelagda. Den som deltar i lägret beta-
lar själv sin resa, behövlig försäkring och ar-
rangörsavgift. 

Ungdomsutbytets webbplats www.rye.fi  ger 
aktuell information om Rotarys ungdomsut-
byte.
På grund av coronapandemin är alla 
internationella läger inställda fram till 
30.6.2022.

De utländska 
utbyteseleverna 

piggar upp 
rotaryverksamheten 

i Finland.

Sommarutbyte

Genom sommarutbytesprogrammet erbju-
der Rotary ungdomar som fyllt 15-18 år en 
god möjlighet att tryggt bekanta sig med 
kulturen och levnadsförhållandena endera 
i Europa (Belgien, Frankrike, Italien, Schweiz, 
Spanien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österri-
ke) eller i andra världsdelar (USA, Kanada, In-
dien, Sydafrika, Argentina, Brasilien, Mexiko, 
Taiwan). 

För sommarutbytet reser utbyteseleven först 
till mottagarlandet för en månads tid. När 
hen återvänder har hen med sig en ungdom 
från värdfamiljen som stannar i familjen en 
månad. På detta sätt tillbringar eleverna 1+1 
månad i vardera familjen.

Ansökningarna inlämnas i oktober-decem-
ber, utbytesplatserna fastställs under våren 
och utbytet äger rum under semestern. 
 
Kostnaderna för sommarutbytet består av 
arrangörskostnader samt rese- och försäk-
ringsavgifter. Den lokala värdfamiljen svarar 
för kostnader, som hör ihop med kost och 
logi samt hygien. Ingen månadspeng beta-
las under sommarutbytet. Sommarutbytet 
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Rotex-verksamheten

Rotarys tidigare utbytesstuderanden, rotex-
arna, deltar på många olika sätt i Rotarys 
ungdomsutbyte. Rotexarna bekantar sig 
med de inkommande studerandena redan 
under deras första vecka i Finland på stu-
derandenas introduktionsläger, och under 
årets lopp deltar de som medhjälpare för ro-
tarianer på utbytesstuderandenas resor in-
om landet och utomlands. Rotexarna ord-
nar för studerandena under utbytesåret olika 
slags evenemang och aktiviteter. Rotexarna 
verkar som tutorer för utbytesstuderandena 
och vid behov även som jämlikstöd för nu-
varande och tidigare utbytesstuderanden.

Rotex-verksamheten i Finland är mycket ak-
tiv och den är en viktig del av ungdomsutby-
teshelheten. Det fi nns i landet över 50 aktiva 
rotexar. Finländska rotexar samarbetar också 
internationellt med rotexar i andra länder.

Rotex Finland lyder under Finlands Rotarys 
fl erdistriktsorganisation för ungdomsutby-
te och följer i alla situationer stadgar och be-
stämmelser för ungdomsutbytet och rotary-
organisationen.

Rotaract 

Rotaractklubbarna är klubbar i rotaryan-
da för unga vuxna. Verksamheten grundar 
sig på en vilja att göra nytta genom praktis-

- Uleåborg
- Parkano
- Rovaniemi (nyetablerad)
- Tammerfors
- Åbo
- Åbonejden (nyetablerad)
- Vasa

Det kom tre nyetablerade rotaractklubbar 
under året 2020-2021. De arbetar hårt för 
att grundmura sin verksamhet. Alla klub-
bar höguppskattar tips om unga vuxna på 
orten, som kunde vara intresserade av verk-
samheten.

Obs! Rotaract är ett sätt för t.ex. rotexar, tidi-
gare utbytesstuderande eller deltagare i 

RYLA att stanna kvar inom rotaryfamiljen 
och med tiden gå med i en Rotaryklubb.

Om/när ni vill komma i kontakt med den lo-
kala rotaractklubben, kan presidenten redan 
vara en gammal bekant, men om så inte är 
fallet, kan ni ta kontakt via e-postadressen i 
matrikeln och/eller via sociala medier. Näs-
tan samtliga klubbar använder Facebook 
och Instagram.

Förutom de ovannämnda klubbarna fi nns 
Finlands Rotaract, som stöder och för sam-
man klubbarna, ger ut information och 
representerar den fi nska Rotaract-verk-

ka volontärprojekt, genom att bilda nätverk 
och på en vilja att lära sig av andra rotarianer 
genom praktiskt handlande. 
Många rotaractklubbar ordnar växelvis of-
fi ciella och inoffi  ciella sammankomster. Ex-
empel på inoffi  ciella sammankomster kun-
de vara att man grillar korv eller far ut och 
fi skar eller spelar på distans. 

Den första rotaractklubben i Finland grunda-
des i Jyväskylä 1969 och för tillfället fi nns det 
klubbar på följande orter
- Esbo
- Helsingfors
- Tavastehus
- Lahti
- Villmanstrand

Rotaract-klubbar 
fi ck Rotarys offi  ciella 
status 2019 och nu 

skjuter de upp 
som svampar 

ur jorden.

Rotaractare 
och rotarianer 

i samarbete.
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samheten hos RI och i det europeiska Ro-
taract-samarbetet (ERIC). Finlands Rotaract 
håller ett årligt möte varje vår mellan janua-
ri-mars. Samtliga rotaractklubbar uppmunt-
ras att delta i denna sammankomst i mindre 
eller större skala: där kan man lära sig myc-
ket, göra insatser för nya samarbetsprojekt 
och bli en del av det fi nska Rotaract-samfun-
det. På mötet väljs även styrelse för nästa år.

En del av rotaractklubbarna uppbär en no-
minell medlemsavgift av sina medlemmar. 
Man försöker minimera verksamhetens 
kostnader, för en stor del av medlemmar-
na är studerande eller nyutexaminerade. Ro-
taractklubbarnas kostnader består av t.ex. 
småskalig marknadsföring, tilltugg på get-
together-träff ar för nya medlemmar, Fin-
lands Rotaracts medlemsavgift (10 € per 
rotaractor eller minst 50 € per klubb) samt 
eventuella kostnader i samband med pro-
jekt eller deltagande i årsmötet. Många Ro-
tary fadderklubbar och/eller Rotarydistrikt 
beviljar understöd för en del av rotaract-
klubbens kostnader.

Varje klubb är sig lik och kommunikationen 
sker beroende på medlemskåren antingen 
på fi nska eller engelska. Oberoende av klub-
bens möjligheter att betala medlemsavgif-
ten till Finlands Rotaracts har organisationen 
den inställningen att den sprider informa-
tion och ger stöd till alla klubbar så jämlikt 
som möjligt. 

RI har åren 2019 och 2020 genomgående 
förnyat sina anvisningar gällande Rotaract, 
som har lett till att följande uppdateringar 
har tagits i bruk eller skall träda i kraft:

- Rotaracts ”takålder” har tidigare varit 30 år, 
men detta har RI avlägsnat och ingen ny 
högsta ålder har fastställts. Rotaractors i Fin-
land ligger i snitt mellan 22 och 32 år,
- grundandet av en rotaractklubb förutsät-
ter inte mera nödvändigtvis en rotaryklubb 
som fadder, men tills vidare fi nns ingen i Fin-
land som skulle ha grundats utan en. Att det 
fi nns en rotaryfadderklubb som samarbets-
partner har uppskattats mycket. I och med 
denna ändring kan även en anna rotaract-
klubb fungera som sponsorer för ny rotarac-
tetablering. 
- Rotaracts medlemmar åläggs en årsavgift 
till RI från 1.7.2022, som för universitetsan-
slutna klubbar kommer att vara $5/år och 
för övriga klubbar $8/år. 

Mera information om RI:s nya anvisningar 
gällande Rotaract kan hittas under adres-
sen: 
https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-
policy-updates

Här några exempel på rotaractklubbarnas 
projekt från olika år:
-  webinar om Östersjöns tillstånd
-  kampanjen Buy One More och 
 partnerskap t.ex. med HOPE
-  samarbete med ShelterBox
-  kampanj i sociala medier om mental 
 hälsa
-  ordnat Bingo i ett vårdhem
-  byggt fågelbon och deras årliga 
 rengöring
-  deltagit i restaurangdagen och 
 medelinsamling till utsedd välgörenhet.

Interact 

Interact-verksamheten började i Förenta Sta-
terna år 1962 och de första klubbarna utan-
för USA registrerades följande år. Finland var 
då en av föregångarna. Finlands första inte-
ractklubb, som även var den första i Norden, 
grundades hösten 1963 i Somero. 

För närvarande fi nns det i Finland en inter-
actklubb, i Uleåborg, där den grundades år 
2013. Interactklubben i Uleåborg är en del av 
rotaryfamiljen, vars medlemmar vill påverka 
saker och närsamfund både lokalt och inter-
nationellt. Klubben ordnar minst två projekt 
per år, därav det ena bistår eller utvecklar lo-
kalsamfundet. Det andra projektet stöder in-
ternationellt samarbete. Därutöver ordnas 
olika slags evenemang och klubben deltar i 
mindre samarbetsprojekt i samråd med an-
dra klubbar.

Oulu City Rotaryklubb verkar som fadder-
klubb, men medlemmarna i interactklub-
ben leder självständigt sin verksamhet. Klub-
ben är kontinuerligt ute efter nya mänskor, 
som skulle vara intresserade av verksamhe-
ten, samt efter nya samarbetspartners ute i 
världen.

Mera information om Interacts verksamhet 
på klubbens konto på Instagram och dess 
Facebook-grupp.

RYLA

Inspirerande talturer, erfaret ledarskap, stöd 
för personlig förkovran, social verksamhet, 
allt detta och mycket mer ingår i rotarianer-
nas RYLA-Rotary Youth Leadership Awards -
utbildning.

Utbildningen är avsedd för aktiva unga mel-
lan 14-30 år, som vill stifta bekantskap med 
ledarskap och utveckla sin förmåga att fat-
ta beslut, ta initiativ, kommunicera och ut-
trycka sin ståndpunkt klart och övertygande. 
Vid RYLA-seminarierna berättar representan-
ter för olika områden de unga om sina tan-
kar och erfarenheter om ledarskap. RYLA-ut-
bildningens syfte är att uppmuntra de unga 
till ledarskap och uppfostra dem till aktiva 
medborgare och till etiskt förfarande.

RYLA-ledarskapsutbildningar ordnas av en-
skilda klubbar eller av fl era klubbar tillsam-
mans. Även Rotarydistriktet kan verka som 
arrangör. En skola eller något annat samfund 
kan fungera som RYLA-partner. Deltagarna 
väljs på basen av ansökningar eller i samråd 
med samarbetsparten.

Tveka inte att ta kontakt med de lokala ro-
taryklubbarna för att få information om RY-
LA-utbildningar inom ditt närområde.
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New Generation Service Exchange NGSE - 
Ungdomstjänst

New generation Service Exchange introdu-
cerades av RI 2013. NGSE påminner till en del 
den tidigare utbytesformen GSE. Den största 
skillnaden ligger i fi nansieringen.

Deltagarna i NGSE bör vara i åldern 18-30 år. 
Utbytesperioden kan variera mellan några 

4.6  Läkarbanken      

Finlands Rotaryservice rf / Läkarbanken, Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) 
håller på att omorganiseras under året 2021-2022.

dagar och sex månader. Här talar man om 
antingen ett individuellt eller ett grupput-
byte. Utbytet förverkligas klubbarna emel-
lan.

NGSE-utbytet har en stark förankring i hu-
manitära eller yrkesrelaterade komponen-
ter med tanke på utvecklings- och kun-
skapsutbytesaspekten.

Finansieringen sker lokalt i det sponsore-
rande distriktet eller så att deltagaren själv 
står för resekostnaderna och försäkringar, 
medan distriktet och klubben svarar för lo-
gi och uppehälle. Frivilligarbetet spelar ofta 
en viktig roll i denna utbytesform.

1940-41 RSverige utgav tidskriften 
 allena under krigsåren, från 
 1946 blev den igen samnordisk
1940-51 Jon P. H. Hartman
1951 Johannes Sundwall
1951-54 Paavo G. Waris
1955-59  Eero K. Neuvonen
1960-61 Carl-Gustaf Palmgren 
 (chefredaktör  60-61)
1960-67 Rolf Grönlund
1968-71 Carl-Gustaf Palmgren 
 (chefredaktör  68-69)
1972-77 Björn Kontiopää 
 (chefredaktör  76-77)
1976-78 Walter Erko

4.7  Rotary Norden

Varje rotarian skall få en offi  ciell rotarytid-
skrift, antingen tryckt eller som nätversion. 
De nordiska rotarianernas tidskrift är Rotary 
Norden. Utgivningen av regionala auktorise-
rade rotarytidskrifter bygger på avtal för viss 
tid med RI. Prenumerationsavgiften ingår i 
Rotarys årliga medlemsavgift. 

Rotary Norden, som utkommit sedan år 
1936, är numera en av världens största ro-
tarytidskrifter. Den genomsnittliga uppla-

gan är numera cirka 36 500, förutom att tid-
skriften ytterligare distribueras elektroniskt 
i drygt 18 500 exemplar. Alla nordiska län-
der har sina egna representanter i Rotary 
Nordens redaktion och ledningsorgan.

De fi nländska redaktörerna i 
Rotary Norden
1936 Yrjö Soini
1937 A.J. Gadolin
1938 Onni O. Ojala

Rotary Norden är 
det gemensamma 

språkröret för 
Nordens 

rotarianer.

1979-80 Carl Frey
1981-92 Kai Brunila 
 (chefredaktör  84-85 och 92)
1992-2011 Håkan Nordqvist 
 (chefredaktör 93 och 
 2000-02)
2011- Rolf Gabrielsson 
 (chefredaktör  2016-17)

RI:s offi  ciella tidskrift Rotary ersätter den 
regionala tidningen ifall sådan inte fi nns. 
Tidskriften Rotary kan liksom alla andra in-
ternationella rotarytidningar och publika-
tioner också beställas separat av enskilda 
rotarianer.



4.8  Samarbetspartners

Rotary Internationals samarbetspartners

Polions utrotande
Rotary International är medlem i Global Po-
lio Eradication Initiative. Övriga medlem-
mar i organisationen är World Health Orga-
nization, US Center for Disease Control and 
Prevention, UNICEF, Bill & Melinda Gates 
Foundation och Gavi (Vaccine Alliance). Till-
sammans delar medlemmarna det globala 
ansvaret för arbetet med mål att utrota po-
lion i världen.

Vatten och sanitet
US Agency for International Development

Läs- och skrivkunnighet
Global Partners for Education 
 
Fredsarbete och konfl iktlösning
Rotary Peace Centers, utbildningsprogram 
för fred vid sju universitet
-  Duke University and University of North 
 Carolina at Chapel Hill, Förenta Staterna
-  International Christian University, Japan
-  University of Bradford, England
-  University of Queensland, Australien
-  Uppsala University, Sverige
-  Makerere University, Kampala, Uganda
-  Chulalongkorn University, Thailand

Institute for Economics and Peace
Mediators Beyond Borders International
US Peace Corps

Katastrofhjälp

Organisationen ShelterBox erbjuder nödin-
kvartering och leverans av livsviktiga förnö-
denheter i katastrofer och humanitära kri-
ser för att stöda samfund och familjer jorden 
runt. ShelterBox innebär lösningar för inkvar-
tering och utrustning åt familjer som måste 
bygga upp sitt liv på nytt. ShelterBox Trust är 
en registrerad välgörenhetsorganisation och 
ett aktiebolag i England och Wales. Rotary 
International och Rotary Foundation rekom-
menderar ShelterBox som välgörenhetsor-

Utmaningarna från 
Bill & Melinda Gates 

stiftelse har fått 
rotarianerna att öka 

sina insatser för polio-
bekämpningen.

ganisation. I Finland representeras organisa-
tionen av ShelterBox Tuki ry.
 
Övriga

Habitat for Humanity
Toastmasters International

Representation

RI har representanter i Förenta Nationerna 
och i EU-kommissionen, samt i många andra 
organisationer i världen.

ShelterBox erbjuder 
ett konkret sätt 

att lindra nöden i 
katastrofområden 

världen över.
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4.9  Inner Wheel Suomi-Finland

Inner Wheel är en internationell vänskaps- och serviceorganisation, vars medlemmar 
huvudsakligen är kvinnor ur rotarianernas familjekrets. Organisationen arbetar självständigt 
och samarbetar med rotarianer. Sedan år 2012 har även personer utan rotaryanknytning 
kunnat bli medlemmar i Inner Wheel-klubbar. 
Inner Wheel-verksamheten började i England år 1924 och grundades av en rotarians maka, 
Margaret Golding. Det internationella International Inner Wheel skapades år 1967 för att 
förena världens alla Inner Wheel-systrar.

sina hjälpinsatser. Inner Wheel har gjort sig 
känt för sina kampanjer till förmån för knark-
hundar. Organisationen har donerat ca 80 
hundar till fi nska tullen. Utbildningen av en 
hund kostar ca 6 000 €. Finlands Inner Wheel 
samlar också med hjälp av sina medlemmar 
in medel till hjälp för katastrofoff er världen 
över. Man har även beviljat bidrag till Invalid-
förbundets servicehundar och Wise Nose/
sökhundar. Julkortskampanjen 2020 inhäm-
tade ca 8 000 € och överskottet donerades 
åt Wise Nose-coronahundar.

Stiftelsen ”Koulutus elämään” verkställer ett 
omfattande program i hälsofostran, som rik-
tar sig till barn och unga i åldern 3-13 år, och 
där centrala delområden är hälsosamma 
levnadsvanor och drogförebyggande arbe-
te. Under de senaste åren har Finlands Inner 
Wheel fäst uppmärksamheten vid informa-
tion och utvecklandet av organisationens 
hemsidor. 

På sidorna www.innerwheel.fi  fi nns klubbar-
nas och distriktens verksamhetsplaner och 
där redogörs i ord och bild för gemensam-
ma evenemang och erfarenheter. Också 
rapporter från internationella evenemang 
där representanter för Finlands Inner Wheel 
deltagit fi nns tillgängliga på hemsidorna.

Inner Wheel-organisationen vill följa med 
sin tid, utvecklas, växa och öka antalet med-
lemmar.

www.innerwheel.fi  

Kvinnor som vill bidra till genuin vänskap, 
befrämja betjäningsanda och bestående 
förändring samt att befästa internationellt 
samförstånd, är välkomna med I verksamhe-
ten. För närvarande verkar Inner Wheel or-
ganisationen i 104 länder och antalet med-
lemmar är över 108 000. Det fi nns närmare 
4 000 klubbar fördelade på 176 distrikt. Or-
ganisationen är en av världens största servi-
ceorganisationer för kvinnor. I Finland grun-
dades den första klubben i Träskända år 
1958. Det fi nns fyra distrikt med 34 klubbar 
i landet. Två av dem verkar i Estland. Med-
lemsantalet är ca 860.

International Inner Wheel håller sin interna-
tionella världskonferens, Convention, vart 
tredje år. Den föregående konferensen hölls 
17-18.4.2021 och för första gången på dis-

tans.  International Inner Wheel har sedan 
1972 verkat i samarbete med FN. Organi-
sationens representanter har status av ack-
rediterad observatör på UNICEF:s och ECO-
SOCI:s möten i Geneve, Wien och New York.  
President för International Inner Wheel för 
åren 2021-2022 är Ebe Martines, Italien.

Finlands Rally ordnas vart tredje år och dess 
uppgift är att samla medlemmarna för att 
bekanta sig med varandra, bilda nätverk och 
diskutera på riksnivå. Nästa rally ordnas i Jy-
väskylä 2022.

I Finland är tjänandet i huvudsak inriktat på 
att stöda välmående hos barn, kvinnor och 
åldringar. Immateriella bidrag till olika ser-
viceanläggningar har även ökat. Klubbarna 
och distrikten väljer självständigt målen för 
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Rotary Internationals syfte är att leda, stöda och vägleda rotaryklubbar och rotarianer för 
att förverkliga Rotarys mål. Rotaryklubbarna är dock mycket självständiga aktörer. RI:s
verksamhet styrs av dess reglemente, som revideras vart tredje år och som publiceras på 
engelska på nätet (Manual of Procedure MOP). På FR:s sidor, i dropboxen Tietopankki, 
ingång fi nska sidan, fi nns också Procedurhandboken 2019 på svenska.

5Rotary International (RI)Rotary International (RI)Rotary International (RI)Rotary

RI:s verkställande organ är dess styrelse 
(Board). Den övervakar skötseln av ären-
den och användningen av medel inom RI. 
Styrelsen består av RI:s president som ord-
förande, tillträdande president och 17 leda-
möter som valts från olika zoner (Directors, 
RID). Styrelseledamöternas mandatperiod är 
2 år, så att varje år väljs hälften av ledamöter-
na av kandidater föreslagna av klubbarna i 
de olika zonerna. Zonerna alternerar i kandi-
datnomineringen enligt den rotationspraxis 
som RI har bestämt.

En särskilt tillsatt nomineringskommitté ut-
ser kandidaten till styrelseledamot av de 
kandidater som valzonens klubbar har före-
slagit. Slutliga beslutet fattas av RI:s årsmö-
te.

Enligt stadgarna är RI:s centrala organ följan-
de:
-  årsmöte, kongressen (Convention)
-  lagrådet (COL), som sammanträder 
 vart tredje år
-  RI:s styrelse (Board)
-  RI:s president
-  RI:s sekretariat

Rotary
Internationals 
huvudkontor 

i Evanston, 
Chicago.

Virpi Honkala, 
medlem av 

Rotary Internationals 
styrelse 

2020-2022.

John Hewko, 
generalsekreterare 

för Rotary 
International.

5.1  RI:s Administration (Organisation)

Generalsekreteraren för Rotary International

RI:s generalsekreterare bistår operativt ad-
ministrationen av Rotary International och 
Rotary Foundation och verkställer deras be-
slut. Generalsekreteraren verkar även som 
förman för personalen inom RI:s centralför-
valtning. Generalsekreterarens uppgift inne-
has i år av John Hewko från Förenta Stater-
na.
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5.2 RI:s möten

Convention – Kongressen eller årsmötet

Rotarys högsta beslutande organ är det årli-
gen återkommande årsmötet som genom sin 
natur oftast kallas kongressen och på engel-
ska Convention. Den ordnas i april-juni. Var-
je klubb har rätt att skicka en röstberättigad 
representant till kongressen. Klubben kan 
även representeras genom ombud med full-
makt. Förutom offi  ciella representanter har al-
la andra rotarianer med maka/make rätt att 
delta i kongressen. Den är ett mångsidigt eve-
nemang som presenterar hela organisationen 
och en samlad sammankomst, som främjar 
vår gemensamma sak. I kongresserna deltar i 
allmänhet 20 000 – 30 000 personer från olika 
håll i världen. 

Assembly –
Guvernörernas utbildningsevenemang 

Assembly eller de tillträdande guvernörer-
nas utbildningsevenemang anordnas årligen 
på vårvintern i San Diego, Kalifornien. RI be-
talar de tillträdande guvernörernas, jämte ge-
målens, resor och utbildning som upptar fl era 
dagar och de har även tillfälle att vistas unge-
fär en vecka i en amerikansk rotaryfamilj. På 
grund av koronasituationen ordnades Assem-
bly i februari 2021 för första gången som dis-
tansutbildning.

Lagrådet  (COL)

Lagrådet är det organ som fattar beslut om 
Rotary Internationals regelverk. Lagrådet be-
står av en ledamot från varje distrikt, som dist-

Rotarys kongress 
eller årsmötet 
samlar årligen 

10.000-tals 
rotarianer, här i 
Hamburg 2019.

Vid kongressen 
möts många 

kulturer.
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riktskonferensen utser. Lagrådet sammanträ-
der vart tredje år. På mötet deltar cirka 530 
distriktsrepresentanter och därutöver RI:s 
personal, som sköter mötesarrangemang. 
Det senaste mötet hölls i Chicago i april 
2016. Kostnaderna för mötet är av storleks-
klassen tre miljoner euro. Alla klubbar och 
distrikt har rätt att för lagrådet ge två katego-
rier av förslag:
-   ändringsförslag (Proposed Enactments)
(Ett godkännande av lagrådet ändrar RI:s or-
ganisationsform, stadgar eller rotaryklub-
bens organisationsform, godkända förslag 

5.3  RI:s områden (Region) och zoner (Zone)   

Rotarys Lagråd 
samlas i Chicago med 

tre års mellanrum för att 
förnya Rotarys stadgar 

och varje distrikt har 
en röstberättigad 

delegat.

Norra Europas 
Rotaryzoner 
och -distrikt 

1.7.2021.

Rotary International fördelar planerings- och verkställighetsansvar att möta regionala 
behov. För dessa uppgifter har bildats Region- och Zonområden. RI utgör verksamhetens 
strategiska nivå och Regionerna och Zonerna dess operativa nivå. Regionen är en helhet, 
som består av två eller fl era Zoner.

För att välja RI:s styrelseledamöter är Rotary uppdelat i 34 zoner (Zone). Finland hör till 
zon 17B, som även omfattar Estland och Ryssland. Zonvis arrangeras årligen Rotaryinstitut 
samt olika utbildningstillfällen och seminarier, såsom tillträdande guvernörers 
skolningsseminarium (GETS = Governors-elect Training Seminar) och utbildning för 
representanterna i COL.

träder i kraft 1.7. samma år som lagrådets 
möte hålls) 
-   klämförslag (Proposed Resolutions)
(Ett godkännande av lagrådet ändrar inte 
RI:s reglemente och står inte i konfl ikt med 
det, utan utgör en rekommendation åt RI-
styrelsen om visst förfarande)
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Koordinatorer

Koordinatorerna av olika rotary-funktioner 
är en del av zonernas organisation.  Rotary-
koordinatorn för zonen (RC) ansvarar för ut-
vecklingen av medlemskap och klubbverk-
samhet, Rotary Foundation-koordinatorn 
för stiftelseärendena och Rotary Public Ima-

ge Coordinator för Rotarys off entliga image 
och yttre kommunikation. Som stöd har ko-
ordinatorerna i varje land assisterande koor-
dinatorer (Assistant Coordinators). Zonerna 
planerar och verkställer utvecklings- och ut-
bildningsprojekt för olika uppdrag enligt de 
riktlinjer och inom den budget som Rotary 
International tillställer.

5.4  RI:s tjänster (Evanston och Zürich)

Rotary Internationals huvudkontor fi nns i 
Evanston, Illinois, nära Chicago i Förenta Sta-
terna. Det fi nns cirka 530 arbetstagare på 
huvudkontoret. Den mest centrala tjänste-
mannen är RI:s generalsekreterare, som väljs 
för högst fem år i sänder. Generalsekretera-
ren kan återväljas. Generalsekreteraren re-
presenterar kontinuitet i administrationen, 
då förtroendevalda byts. Den nuvarande ge-
neralsekreteraren är John Hewko från Fören-
ta Staterna.

Runt om i världen fi nns det sju internatio-
nella regionkontor, som hör till RI:s sekreta-
riat.

Kontoret för Europa och Afrika (EAO) fi nns i 
Zürich och det betjänar de fi nländska rota-
rianerna. Service på fi nska och svenska ges 
av Sari Miettinen i Zürich, vars huvudsakliga 
ansvarsområde är klubb- och distriktstödet. 
Hon känner även frågorna kring satellit- el-
ler sidoklubbar.

Sari Miettinen 
betjänar fi nländska 

rotarianer vid 
regionkontoret 

i Zûrich.

Rotary Institute 
för Zon 17B 

ordnades hösten 
2020 i Uleåborg 

- och online.

Lite small-talk 
i pausen under 

institutet.
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Rotary Internationals president Arch Klumph föreslog år 1917 att en donationsfond för 
Rotary skulle grundas, och dess efterföljare Rotary Foundation är nu en av världens största 
välgörenhetsstiftelser. Rotary Foundations målsättning är att ekonomiskt möjliggöra 
förverkligandet av rotarianernas omfattande internationella samarbetsprojekt. Stiftelsen 
kanaliserar sitt hjälparbete till vissa tyngdpunktsområden, bland dem förbättrad hälsa, 
stöd till skolgång och lindrande av fattigdom. Det mest framträdande projektet i stiftelsens 
historia är det pågående projektet för att utrota polio i hela världen (PolioPlus). 
Rotary Foundations medel kommer som donationer från enskilda rotarianer, klubbar och 
distrikt, samt från personer och samfund som stöder Rotary.  Donationerna överskrider 
årligen 200 M US$ och stiftelsens nettotillgångar uppgår till ca 1 miljard US$.

6 The Rotary FoundationThe Rotary Foundation
TRF –

6.1  Rotary Foundations 
 verksamhet

Rotary Foundations målsättning är att kana-
lisera fi nansiering och utveckla program och 
ansöknings- och rapporteringsförfarandet för 
program så att
-  resultatet innebär en större internationell 
 och lokal eff ekt än tidigare,
- distrikten och klubbarna upplever att de 
 äger projekten, samt 
- projektens eff ekt, volym och transparens 
 ökar och
- Rotarys synlighet ökar.

6.2  Fonderna och deras förvaltning

Rotary Foundations styrelse består av 15 er-
farna medlemmar (trustees), utsedda på fy-
ra år av RI:s president. RI:s generalsekreterare 
verkställer också TRF-styrelsens beslut.
Till Rotary Foundation hör fl era fonder, av vil-
ka de ur bidragssynpunkt viktigaste är Årli-
ga programfonden (Annual Fund), Dona-
tionsfonden (Endowment Fund), Fonden för 
fredsfostran och PolioPlus-fonden. 

Medel som donerats till Årliga fonden in-
vesteras på tre år, varefter hälften av kapi-
talet fl yttas till Världsfonden (World Fund) 
och hälften returneras för Rotarydistriktens 
projekt, s.k. DDF-medel (District Designa-
ted Fund). Placeringsvinsten används till att 
täcka administrativa kostnader.

Donationsfonden utgör fonderat kapital 
som inte ska röras och säkerställer därmed 
Rotary Internationals och Rotary Founda-
tions soliditet. Medlen från Fonden för freds-
fostran bekostar Rotarys fredsstipendier (Ro-
tary Peace Fellowships). PolioPlus-fonden är 
en fond för så kallad tredjepartsfakturering, 
vars kapital används för att utrota polion.

Ordförande för 
Rotary Fondation 

2021-2022, 
John F. Germ, Club 

of Chattanooga, 
Tennessee, USA.

Rotary Foundation 
konstateras år efter år 

vara en av världens 
mest eff ektiva välgören-

hetsorganisationer.
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6.3  PolioPlus-programmet 

Rotarys genom tiderna mest omfattande 
hjälpprogram, PolioPlus, inleddes 1985 på 
Rotarys initiativ. Sedan 1988 har Rotary In-
ternational samarbetat med Världshälsoor-
ganisationen (WHO), FN:s barnfond (Uni-
cef ) och USA hälsovårdsministerium (CDC), 
samt många andra internationella aktörer 
med målsättningen att slutgiltigt befria värl-
den från polio. Programmet har fram till 2020 
lyckats skära ner 99,9 % av världens poliofall. 
Arbetet fortsätter ännu under några år, tills 
man i världen har uppnått tre påföljande po-
liofria år.

Utrotningen av polio utgör för WHO en mål-
sättning av högsta prioritet och i arbetet del-
tar en lång rad länder. Bland de privata do-
natorerna är Bill och Melinda Gates stiftelse 
den största, som i fl era repriser har utmanat 
rotarianer till nya donationer. Utmaningen 
2017–2023 skall tredubbla rotarianernas årli-
ga donationer till som mest sammanlagt 50 
miljoner US$.

Genom PolioPlus-programmet deltar rota-
rianerna i anskaff ningen av vaccin, trans-
porten av vaccin och praktisk handledning, 
samt också i den uppföljande kartläggnin-
gen av virusets förekomst. Många rotarianer 
deltar också personligen i de nationella vac-
cinationstillfällena.

Finska rotarianer har genom Finlands Rotary 
och med starkt stöd av utrikesministeriet fi -
nansierat den poliovaccinationskampanj 
som WHO förverkligar i Afghanistan. När det 
fyraåriga projektet avslutades år 2013 upp-

gick den fi nländska fi nansieringsandelen till 
cirka 1,5 miljoner US$. Också efter detta har 
utrotningen av polio kvarstått som de fi n-
ländska rotarianernas viktigaste hjälpprojekt.

Rotary satte igång 
den globala kampen 

mot polio och den har 
varit en framgång.

Miljontals barn 
i världens fattigaste 

områden har vaccinerats: 
nu behövs bara 

några år till.

Polions förekomst 1988 / över 300 000 fall

Polions förekomst 2020 / under 100 fall
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6.4  Rotarys fredsstipendier

Rotary Foundation samarbetar med sju universitet. Vid fem av dessa (Duke University of 
North Carolina, Chapel Hill, USA, International Christian University, Tokyo, Japan, University 
of Bradford, England, University of Queensland, Brisbane, Australien och Uppsala Universitet, 
Sverige) kan stipendiaten genomgå ett magisterprogram på 16-24 månader och vid de två 
övriga (Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand och Makerere University, Kampala, 
Uganda) ett 12 månader långt yrkesmässigt fortbildningsprogram.

I magisterexamen ingår studier i bl.a. orsaker 
till beväpnade konfl ikter, lösning av interna-
tionella konfl ikter, säkerhetshot och ledar-
skap för att lösa konfl ikter samt ett eget slut-

6.5  Rotarystiftelsens stipendier

Med Rotarystiftelsens stipendier stöds rotarianernas ansträngningar att förbättra 
livsvillkoren för mänskor och att tjäna samhället.

Distriktsstipendierna  (District Grants) 

Distriktsbidragen har förts samman till hel-
hetsstipendier. De gör det möjligt för klubbar 
och distrikt att bistå vid ett akut hjälpbehov 
på den egna orten, liksom också utomlands. 
Distriktet kan årligen anhålla om ett stipen-
dium, som utgör högst 50 € av distriktsfond-
medlen (District Designated Fund, DDF). Di-
striktet förvaltar och fördelar dessa medel till 
distriktets och klubbarnas biståndsprojekt 
under förutsättning att de är i linje med Ro-

Klubbarnas Rotary 
Foundation-ombud 

utbildas vid sina 
årliga seminarier 

i distrikten.

Coronan 
hindrar inte 

utbildningen.

arbete. Fortbildningsprogrammet stöder de 
som redan en längre tid fungerat inom freds-
arbetet. Till båda programmen antas årligen 
högst 50 studerande. Sökande till magister-
programmet bör åtminstone ha goda vitsord 
över avlagd lägre högskoleexamen, minst tre 
års relevant arbetserfarenhet samt ett starkt 
personligt engagemang för främjande av 
fred och konfl iktlösning.

Kraven till fortbildningsprogrammet (Bang-
kok Chulalongkorn University och Makerere 
University) är desamma, men arbetserfaren-
heten skall omfatta minst fem år. Ansökning-
ar till dessa program inlämnas via rotarydi-
strikten till Rotary Foundation före början av 
juli föregående år. Fram till och med 2019 har 
sammanlagt 9 fi nländare kommit i åtnjutan-
de av fredsstipendier. 
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tary Foundations målsättningar. Medel kan 
beviljas t.ex. för yrkesutbildningsteam, sti-
pendier, humanitära serviceprojekt eller kul-
turutbyte.

Globala stipendier (Global Grants)

De globala stipendierna fi nansierar inter-
nationella humanitära projekt, yrkesutbild-
ningsteamen (Vocational Training Teams) 
och studiestipendier, som alla leder till håll-
bara och mätbara resultat inom minst ett ad 
de nedan nämnda tyngdpunktsområdena. 
För dylika projekt kommer medel från Ro-
tary Foundation, distriktens DDF-medel och 
från de deltagande klubbarna.

De globala stipendierna ger klubbarna och 
rotarianerna möjlighet att delta i strategiskt 
riktade och eff ektiva aktiviteter. Aktiviteter-
na kan vara individuella eller gemensamma. 

Samma stipendium kan stöda t.ex. ett yrkes-
utbildningsteam och i anslutning till det ett 
humanitärt projekt.

Ett globalt bidragsprojekt bör ha en helhets-
budget på åtminstone 30 000 US$. I den 
summan ingår ett bidrag från Världsfonden, 
som är lika stort som bidraget från distrikts-
fonden eller hälften av en donation i pengar. 
Varje globalt stipendium bör ha två klubbar 
eller distrikt som sponsorer: en värdpartner i 
det land där aktiviteten äger rum, och en in-
ternationell partner utanför landet.

När planeringen av ett globalt bidragspro-
jekt inleds, bör sponsorerna göra en grund-
lig behovsutredning, som klargör de mest 
brådskande behoven på projektorten och 
resurserna i klubben och det omgivande 
samhället.

6.6  Tyngdpunktsområden 

Alla projekt, stipendier och yrkesutbildningsteam, som fi nansieras med globala bidrag, bör 
vara kopplade till ett eller fl era av nedanstående tyngdpunktsområdena:

1.  Fredsarbete och 
 konfl iktförebyggande arbete
-  utbildar ledare, bl.a. unga potentiella 
 ledare, i konfl iktförebyggande arbete 
 och konfl iktlösning
-  stöder fredsbyggande på orter och 
 områden där konfl ikter funnits 
-  stöder studierna för personer intresserade
 av att skapa sig en karriär inom
 fredsarbete och konfl iktförebyggande 
 arbete. 

2.  Förebyggande och behandling av 
 sjukdomar
-  utvecklar den lokala sjukvårds-
 personalens eff ektivitet och kunnande
-  stöder förebyggande hälsovårds-
 program för att hindra spridningen av 
 epidemier och minska förekomsten av 
 andra sjukdomar med tillhörande
 komplikationer
- förbättra infrastrukturen för den lokala 
 sjukvården
-  utbildar mänskor och hjälper till att 

 förhindra spridningen av de huvuds-
 akligen förekommande sjukdomarna
-  förhindrar fysiska skador förorsakade av 
 sjukdomar och olyckor
-  stöder studierna för personer intressera-
 de av ett yrke inom hälsovården.

3.  Vatten, sanitet och hygien
-  befrämjar tillgången till rent vatten och 
 förbättrar avfallshantering och hygien 
-  hjälper samhällen att utveckla, fi nansiera 
 och upprätthålla bestående vatten- och 
 avfallshanteringssystem
-  stöder program, som ökar samhällenas 
 medvetenhet om fördelarna med rent 
 vatten, avfallshantering och hygien
-  stöder studierna för personer intressera-
 de av ett yrke inom vattenförsörjning
 eller sanitet.

4.  Mödrars och barns hälsa
-  minskar dödligheten och sjukdomsfall 
 hos barn under 5 år
-  minskar mödrars dödlighet och 
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 sjukdomsfall
-  ökar mödrars och barns tillgång till 
 viktiga sjukvårdstjänster och utbildad 
 hälsovårdspersonal på lokala 
 mottagningar och sjukhus
-  stöder studierna för personer intressera-
 de av ett yrke inom hälsovården för 
 mödrar och barn. 

5.  Grundläggande utbildning samt 
 läs- och skrivkunnighet
-  stöder program, som stärker samhällets 
 förmåga att ge alla medborgare grund-
 skoleutbildning och läs- och 
 skrivkunnighet
-  ökar vuxnas läs- och skrivkunnighet 
-  minskar bristande jämlikhet mellan
 könen inom utbildningen
-  stöder studierna för personer intressera-
 de av grundskoleundervisning eller ett 
 yrke i anslutning till läs- och 
 skrivkunnighet.

6.  Samhällets ekonomiska utveckling
-  utvecklar förmågan att stöda ekonomisk 
 utveckling i utvecklingsländer hos
 företagare, beslutsfattare, lokala 
 organisationer och samhälleliga nätverk
-  förbättrar förutsättningarna för 
 produktivt arbete
-  minskar antalet länder som kämpar med
 fattigdom
-  stöder studierna för personer intressera-
 de av ett yrke inom ekonomisk och 
 samhällelig utveckling.

7.  Miljö 
-  skyddar och återställer jordmån, havs-
 områden och resurser för rent vatten
-  befrämjar och stöder myndigheter och 
 samfund i hållbar vård av naturresurser
-  befrämjar ekologiskt hållbara former av 
 jordbruk, fi ske och andra näringar, samt 
 vattenvård och markanvändning
-  fokuserar på klimatförändringen och 
 minskar växthusutsläpp och störningar 
 beroende på klimatförändringen
-  stärker ekosystemets bärkraft samt 
 bistår samfund, som lider av 
 klimatförändringens följder
-  stöder utbildning, som befrämjar 
 medvetenheten om miljöskydd och 
 klimatförändringens följder
-  befrämjar hållbar produktion och 
 utvecklar mera resurseff ektiv ekonomi
-  utvecklar internationell miljörätt och
 befrämjar levnadsvanor som är 
 hälsosamma ur miljöaspekt.

6.7  Yrkesutbildningsteamen
 (VTT - Vocational Training Teams)

Yrkesutbildningsteamen kan stödas med di-
striktsstipendier och med globala stipendi-
er. Team som stöds med distriktsstipendier 
har inga begränsningar vad gäller ålder, ut-
bytets längd eller ändamål.

Globala stipendier bevilja för humanitära be-
hov, de stöder grupper som reser utomlands 
och som ger eller får högklassig utbildning 
på ett eller fl era av Rotarys tyngdpunktsom-
råden. Teamet skall bestå av åtminstone en 
ledare (helst en rotarian) och två medlem-
mar. Det fi nns inga restriktioner vad gäller 
dess sammansättning eller ålder. Men varje 

medlem i teamet bör ha relevant yrkeskun-
skap och -erfarenhet.
Team som stöds med globala stipendier kan 
ge eller få utbildning på olika platser t.ex. 
universitet, sjukhus och företag, och bo på 
olika ställen, t.ex. hemma hos rotarianer, i 
studentbostäder och på hotell. Längden på 
utbildningen är valbar och fl er än ett team 
kan resa med samma stipendium. Den to-
tala kostnaden för yrkesutbildningsteamen 
bör nå upp till åtminstone samma minimini-
vå som de globala stipendierna, eller 30 000 
US$, inklusive utgifterna för teammedlem-
marna och andra stipendieaktiviteter.

VTT-grupperna 
erbjuder möjlighet att 
hjälpa och närverka 

yrkesmässigt på 
en global nivå.
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6.8  Donationer till Rotarystiftelsen och erkänsla för donatorerna

Rotarystiftelsens medel består alltså av do-
nationer från enskilda rotarianer, klubbar 
och distrikt, och från personer och samfund 
som stöder Rotary, samt placeringsintäkter-
na av dessa. Enbart från donationer som rik-
tas till Årliga fonden kanaliseras medel till 
distriktens fonder (DDF-medel).

Rotarystiftelsen sporrar genom sin s.k. ER-
EY-kampanj (Every Rotarian Every Year) varje 
rotarian till att varje år donera en valfri sum-
ma till stiftelsen. Rotarian som donerar minst 
100 US$ per år blir Rotary Foundations stöd-
medlem (Sustaining Member). 

Då en privatperson, klubb eller ett distrikt 
donerar minst 1 000 US$ tackar stiftelsen för 
donationen med s.k. PHF-tecken (Paul Harris 
Fellow-erkännande). Klubben eller distriktet 
kan rikta detta erkännande till den person 
de önskar, vare sig personen är rotarian el-
ler inte. Paul Harris Fellow får ett diplom och 
ett tecken att bäras på kavajen. Den som fått 
tecknet kan också bära en PHF-medalj i hals-
band som kan köpas skilt hos de butiker som 
levererar Rotary-tillbehör.

Varje ytterligare donation på 1 000 US$ be-
rättigar till ett nytt PHF-tecken med en eller 
fl era safi rer (1-5) och från den sjunde dona-
tionen en rubin (1-3). Om rotarianen utser en 
annan person som mottagare för PHF-teck-
net, t.ex. en familjemedlem, får både dona-
torn och mottagaren var sitt PHF-tecken.

En person- eller familjedonation på minst 
10 000 US$ berättigar till ett Major Donor-

Paul Harris Fellow 
(PHF)-kavajemblem

och Paul Harris 
Society-

kavajemblem.

erkännande, som består av ett tecken med 
Paul Harris i profi l i guld, med en mörkblå 
romb som botten, och en diamant i ett hörn. 
En helhetsdonation på minst 25 000 US$ be-
rättigar till två diamanter, 50 000 US$ till tre 
och 100 000 US$ till fyra.

Inom rotarydistrikten har det också grundats 
föreningar med namnet Paul Harris Society, 
vars medlemmar har förbundit sig till att årli-
gen donera minst 1 000 US$. Medlemmarna 
har sina egna kännetecken. Mera informa-
tion om dessa föreningar ger ordförande-
na för rotarydistriktens Rotary Foundation-
kommittéer.

Hur man donerar

Till Rotary Foundation kan man donera med 
kreditkort (My Rotary), bankgiro eller genom 
rotaryklubben. På adressen www.rotary.org/
give kan privatpersoner och klubbar gö-
ra engångs- eller upprepade donationer. På 
nätsidorna fi nns också uppgifter om dona-
tioner som består av aktier, obligationer el-
ler fondandelar.

Privatpersoner och klubbar kan också använ-
da blanketten The Rotary Foundation Contri-
bution Form (123-EN), som fi nns på FRS nät-
sida. När du donerar, ange alltid ditt eget 
medlemsnummer för att försäkra dig om, 
att erkännandet och PHF-poängen hamnar 
rätt.



7.1  Service Above Self

Rotary Internationals valspråk
Rotary är en opolitisk och religiöst obunden organisation. Den är en värdebaserad 
internationell service- och välgörenhetsorganisation, som verkar i alla världsdelar och 
nästan i alla kulturer. Den har ett ideologiskt grundvärde som sammanbinder alla kulturer – 
att betjäna – som den strävar att förverkliga i all sin verksamhet. Ärendet fi nner sitt uttryck 
i vårt valspråk ”Osjälviskt tjänande” (Service Above Self). Enligt principen är ”Den som är 
bäst på att tjäna andra är den som vinner mest” (One Profi ts Most Who Serves Best).

7 RotaryprincipenRotaryprincipen

7.2  Rotarys värden, uppgifter och mål

Rotarys grundvärderingar

Rotary Internationals grundvärderingar är:
 Kamratskap
 Ärlighet
 Mångfald
 Tjänande
 Ledarskap

Värderingarna är gemensamma för hela 
den internationella rotaryvärlden och utgör 
grunden för vad det innebär att vara rota-

rian. Rotary International godkände grund-
värderingarna år 2007 som en del av sin stra-
tegiplan och rotarianer världen över har gett 
dem sitt starka stöd.

Rotary Internationals uppdrag

Vi tjänar andra, förutsätter ärlighet, ökar in-
ternationell förståelse, goodwill och fred 
genom en aktiv nätverksbildning mellan 
aff ärsvärlden, olika yrkesgrupper och sam-
hälleliga påverkare.

Rotarys målsättningar

Rotarys målsättning är att uppmuntra och 
värna om tjänandets princip både i yrkes-
verksamhet och privatlivet bl.a. på följan-
de sätt:

1)  Befrämja uppkomsten av vänskaps-
 band och på det sättet skapa 
 möjligheter till tjänande;
2)  Verka som en eff ektiv välgörenhets-
 organisation;

3)  Upprätthålla hög aff ärs- och yrkes-
 moral, öka uppskattningen av allt
 arbete och respektera varje rotarians 
 yrke;
4)  Uppmuntra varje rotarian till att 
 förverkliga tjänandets ideal i sitt 
 privatliv, inom sitt yrke och som 
 medlem i samhället;
5)  Befrämja internationell förståelse, 
 tolerans och god vilja genom 
 samarbetet mellan rotarianer.

53

Inter-
nationalism 

är Rotarys 
styrka.
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7.3  Fyra-fråge-provet − The Four-Way Test

Rotary är en serviceorganisation. Den prak-
tiska verksamheten styrs av de etiska princi-
perna som Rotary omfattat och av dem det 
s.k. Fyra-fråge-provet är centralt. Med hjälp 
av denna test strävar rotarianerna till go-
da handlingssätt i det ömsesidiga umgäng-
et och i de serviceuppdrag som åtas genom 
att väga verksamheten enligt följande:

1)  Är det SANT?
 Is it the TRUTH?

2)  Är det RÄTTVIST mot alla parter?
 Is it FAIR to all concerned?

3)  Kommer det att skapa GOD VILJA 
 och BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLAN
 DEN?
 Will it build GOODWILL and BETTER 
 FRIENDSHIPS?

4)  Kommer det att vara till FÖRDEL för 
 alla som det berör?
 Will it be BENEFICIAL to all concerned?

7.4  Singaporedeklarationen

Etisk deklaration för rotarianer i 
affärs- och yrkeslivet

Lagrådet antog vid sitt möte i Singapore år 
1989 följande etiska deklaration för rotaria-
ner i aff ärs- och yrkeslivet. Mellan Fyra-fråge-
provet som uppkom i Chicago på 30-talet 
och den s.k. Singapore-deklarationen ryms 
nästan en 60 år lång utveckling.

Singaporedeklarationen

Det förväntas av mig som rotarian att jag i 
mitt aff ärs- och yrkesliv:

1) betraktar mitt yrke som en möjlighet att 
tjäna,
2) är både i anda och bokstav trogen mina 
yrkesetiska normer, mitt lands lagar och mitt 
samhälles moraliska värderingar,
3) gör allt i min makt för att ge värdighet åt 
mitt yrke och främja högsta moraliska värde-
ringar i min valda yrkesutövning,
4) är rättvis mot min arbetsgivare, mina an-
ställda, kompanjoner, mot allmänheten och 

mot alla, som jag har en aff ärs- eller yrkes-
mässig relation till,
5) visar respekt för alla yrken som är till nyt-
ta för samhället,
6) ställer mina yrkeskunskaper till förfogande 
för att unga mänskor skall erbjudas möjlig-
heter, för att mitt arbete skall förbättra situa-
tionen för behövande och förbättra livskvali-
teten i mitt samhälle,
7) är ärlig i marknadsföring och all presenta-
tion inför allmänheten i allt som berör min 
aff ärs- och yrkesverksamhet,
8) inte söker erhålla och inte heller ger an-
nan rotarian ett privilegium eller en fördel, 
som jag inte skulle ha gett till någon annan i 
en aff ärs- eller yrkesmässig relation.

7.5  Fem tjänstegrenar

Rotaryverksamheten kanaliseras i praktiken via fem tjänstegrenar (Avenues of Service)

Och ofta har 
vi roligt!

Klubbtjänsten

Rotaryklubbarna står i centrum av verksam-
heten. Rotary verkar genom sina klubbar. Ak-
tiv klubbverksamhet innebär regelbundna 
möten, mötesfrekvensen kan klubben själv 
besluta. Det bör ändå fi nnas minst två mö-
ten i månad. Mötena i Finland omfattar i all-
mänhet gemensam måltid och ett föredrag 
om något aktuellt ärende. Mötet kan även 
vara ett besök där man bekantar sig med 

verksamheten i något företag eller samfund. 
Verksamheten kan omfatta resor och lokala 
projekt, som gagnar eller utvecklar närsam-
fundet. Medelinsamlingskampanjer är också 
en del av verksamheten. Gemensamma mö-
ten eller projekt med andra klubbar hör ock-
så till. Principen i klubborganisationen är att 
olika uppdrag roterar årligen. På detta sätt 
får varje medlem möjlighet till att bekanta 
sig med olika sidor av klubbtjänsten.
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Yrkestjänsten

Varje rotarian representerar i klubben sitt yr-
ke, alla har en s.k. yrkesklassifi cering. På det-
ta sätt för klubben enligt rotaryrörelsens ur-
sprungliga idé samman representanter för 
olika yrken för att öka samförståndet mel-
lan yrkena. Gemensamma etiska principer 
i yrkesutövningen och aff ärslivet hör till de 
centrala värderingarna. Några klubbar belö-
nar meriterade arbetstagare på sin ort (t.ex. 
genom utmärkelsen Årets kugghjul) och får 
samtidigt även själv positiv publicitet.

Samhällstjänsten

Med samhällstjänsten avses klubbprojekt 
med syfte att förbättra livskvaliteten i vårt 
närsamhälle. I samarbete med andra aktö-
rer på vår ort strävar vi till att få till stånd be-
stående förbättringar. Projekt kan även vara 
ett sätt att samla medel för donationer och 
klubbverksamhet.

Internationella tjänsten

Med internationella tjänsten avses gemen-
samma projekt mellan fl era klubbar, som 
huvudsakligen fi nansieras via Rotarystiftel-
sen. Dessa projekt syftar till att förverkliga 
humanitär och kulturell verksamhet globalt. 
Rotary erbjuder sina medlemmar även ett 
internationellt nätverk för intresse- och vän-
skapsverksamhet.

Ungdomstjänsten

Rotary erbjuder de unga mångsidiga möjlig-
heter. Genom ungdomsutbytet, inter- och 
rotaractklubbar samt ledarskapsseminarier 
som ordnas för ungdomar (RYLA-semina-
rier) bidrar vi till att nya generationer växer 
till internationell förståelse, ömsesidig tole-
rans och självständiga medlemmar i sam-
hället. Dessa funktioner stöder och förstär-
ker även Rotarys framtid.

8.1  Rotarys historias internationellt

8 HistoriaHistoria

Den första Rotaryklubben grundades i Chica-
go, i Förenta Staterna, den 23 februari 1905. 

Grundaren var advokaten Paul Harris och 
hans tre vänner, kolhandlaren Silvester 
Schiele, gruvingenjören Gustavus E. Loeher 
och klädeshandlaren Hiram E. Shorey. Deras 
första mål var att förbättra aff ärsmoralen i sin 
egen hemstad. Detta mål ansåg man kunde 
bäst uppnås om stadens aff ärsidkare var när-
mare bekanta med varandra. Verksamhetsi-
dén expanderade och bidrog snart nog till 
att utveckla det omgivande samhället. Det 
verkade fi nnas en social beställning på Ro-
tary.

Den första gemensamma kongressen för 
klubbarna ordnades i Chicago år 1910. Det 
fanns 16 klubbar och deras sammanräkna-
de antal medlemmar var ca 1500. Expansi-
onen var snabb och 1911 landsteg Rotary i 
Europa genom att en rotaryklubb grunda-

Rotarys grundare 
Paul Harris 

(1868-1947).



56

Deltagare 
i kongressen 
i Los Angeles 

1922.

Rotarys första
tjänsteprojekt var 

en off entlig toalett 
i centrala 
Chicago.

des i London. En internationell förening för 
rotaryklubbarna grundades år 1912. Rotary 
International hade sett dagens ljus. Den för-
sta rotaryklubben på kontinenten grunda-
des i Madrid år 1920 och Rotary Internatio-
nals kontor i Zürich grundades år 1925.

Rotarys grundare Paul P. Harris avled i Chica-
go 27.1.1947.

I dag fi nns det cirka 1,2 miljoner rotarianer i 
världen, i cirka 35 000 klubbar och över 220 
land eller geografi ska områden.

Rotary som organisation har blivit bäst känd 
genom resultaten av sitt värv. Rotary kana-
liserar medel till välgörenhet genom Rotary 
Foundation. Rotary International etablerade 
Rotary Foundation år 1917 genom att grun-
da en donationsfond. År 1928 fi ck den nam-
net The Rotary Foundation. År 1931 ombilda-
des den till en stiftelse. Rotary Foundations 
verksamhetsidé är att göra gott i världen 
(Doing Good in the World).

Organisationens valspråk är ”Osjälviskt tjä-
nande”. Av programmen hör speciellt ung-
domsutbytet, stipendierna och världsomfat-
tande humanitära projekt, såsom PolioPlus, 
till de mest anmärkningsvärda.

På internationell plan var Rotary initiativta-
gare till det arbete som världshälsoorganisa-
tionen inledde 1985 i syfte att utrota polion 
från jordklotet. Detta projekt har Rotary stött 
med över 2 miljarder US$ och mycket frivil-
ligarbete av medlemmarna.



57

8.2  Rotary International var med 
 och grundade Förenta Nationerna

Redan i början av sin verksamhet riktade Ro-
tary International sig starkt in på internatio-
nellt fredsarbete och på kongressen i Edin-
burgh år 1921 togs befrämjandet av freden 
med i RI:s stadgar och program. Följande 
steg togs på 30-talet, då RI:s Inter Country 
Committee grundades för att befrämja in-
ternationellt samarbete och freden.

På kongressen i Havana år 1940 – då kriget 
redan hade brutit ut i Europa – godkändes 
en deklaration, vars mål var en värld, där fri-
het, rättvisa, sanning och annans okränkbar-
het härskar. Dessa blev i sinom tid grund-
principer i FN:s deklaration av mänskliga 
rättigheter.

Brittiska rotarianer ordnade i London år 1943 
ett sammanträde på hög nivå för represen-
tanter från 21 länder. Syftet var att få till stånd 
en världsomfattande plan för freden. Minist-
rar och observatörer från olika håll i världen 
deltog och mötet ledde till grundandet av 
UNESCO år 1946.

Den egentliga grundurkunden för FN fär-
digställdes i San Francisco på våren 1945, 
där 800 delegater i 29 kommittéer deltog 
i förarbetet, 49 av dem rotarianer. Stiftelse-
urkunden ratifi cerades den 24 oktober 1945 
och FN fi ck sin början.

I dag har Rotary fasta band till FN:s olika ak-
törer och organisationen har högsta status 
bland samarbetsorganisationerna utanför 
regeringarna. FN:s generalsekreterare har 
varit huvudtalare på många RI-kongresser.

FN står i intimt samarbete med Rotary även 
i kampen mot polio och på Rotarys övriga 
tyngdpunktsområden, såsom inom befräm-
jandet av kulturutbyte och läskunnighet, lik-
som i arbetet för bättre av hälsotillståndet i 
världen.

8.3  Rotarys historia i Finland och Estland

FN:s generalsekreterare 
Dag Hammarskjöld 

avslutar RI:s femtionde 
kongress i Madison 

Square Garden i New 
York 12.6.1959.

Den första rotaryklubben i Finland var Hel-
singfors Rotaryklubb. Den grundades 
1.12.1926 och klubben fi ck charter-brevet 
26.1.1927. Finland var då det 34:e landet i 
Rotaryvärlden. Samma år, 1926-1927, anslöt 
sig även Costa Rica, El Salvador och Colum-
bia till Rotary.

Åbo fi ck sin första klubb 1929, Viborg 1931, 
Tammerfors 1933, Uleåborg 1934, Vasa 1935, 
Björneborg 1938 och Tavastehus 1939. Före 
vinterkriget fanns det åtta klubbar och deras 
sammanräknade medlemsantal var ca. 270.

De första kvinnliga medlemmarna anslöt sig 
till Rotary 1989, då Harjavalta Rk antog tre 
kvinnliga medlemmar.

Rotary kom till Estland 2.8.1930, då Tallinns 
Rotaryklubb godkändes som medlem av 
Rotary International. Rotaryverksamheten 
avvecklades i Estland efter det andra världs-
kriget. Verksamheten återupplivades år 1992 
och från år 2000 har Rotary i Estland verkat 
som en del av den fi nländska rotaryorgani-
sationen inom distrikt 1420.
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Rotarys externa kännetecken

Rotarys viktigaste externa kännetecken är 
namnet, emblemet, medaljerna, kedjorna, 
fl aggorna och standaren. Rotary Internatio-
nals (RI) styrelse övervakar användningen av 
Rotarys emblem – den immateriella rätten – 
och förbehåller sig all rätt till den globala an-
vändningen.

Rotarys namn

Rotarys namn härstammar från organisatio-
nens första dagar, eftersom klubbmötena or-
ganiserades växelvis på medlemmarnas ar-
betsplatser. Rotary Club var då en klubb vars 
mötesplats följde ett roterande schema. Det 
nuvarande uttrycket ”cirkulerande-roteran-
de” syftar på det faktum att klubbmedlem-
marna turas om i olika förtroendeuppdrag. 
Ordet rotarian (Rotarian på engelska) avser 
alltid en rotaryklubbsmedlem. Ordet skrivs i 
svensk text med liten bokstav.

9 Rotarys 
kännetecken
Rotarys 
kännetecken
Rotarys 
kännetecken
Rotarys 

24 tänder. Emblemet som allmänt används 
i Finland har en diameter på 11 millimeter. 
Kavajemblemet är en symbol för medlem-
skap i Rotary. Det används på vänstra sidan 
av rockens kavajuppslag. Kvinnliga rotaria-
ner kan avgöra var märket fästs beroende på 
klädseln.

Märket används i allmänhet inte på en trö-
ja, på en skjortkrage eller på ytterkläder. På 
dessa kan man fästa andra märken med rota-
rytema, t.ex. årets tema och End Polio Now-
märken, som också kan fästas på rockens hö-
gra kavajuppslag.

Märket återlämnas till klubben ifall medlem-
skapet upphör. Rotary Finland webbplats har 
ytterligare instruktioner om rotarymärken.

Paul Harris Fellow-medaljen
och kavajemblemet

Paul Harris Fellow-erkännandet omfattar ett 
hedersdiplom och ett kavajemblem. Kavaje-
mblemet bärs vid mera värdiga rotaryeve-
nemang. Det fästs på rockens vänstra kavaj-
uppslag under rotarymärket. Rotarianerna 

Märket och logon

Rotarymärket används på Rotarys formulär, 
fl aggor, standar och skyltar. Närmare upp-
gifter om rotarymärket fi nns på RI:s guide 
Voice and Visual Identity Guidelines (547Aen). 
Rotarymärket och logon kan laddas i olika 
former från My Rotary-sidorna. På sidornas 
Brand Center är det även möjligt att göra en 
egen logo åt klubben.

Kavajemblemet

Rotarymärket är ett kugghjul, vars färger är 
koboltblått och guld. I kugghjulet fi nns sex 
utåtriktade något avsmalnande ekrar och 

bär detta alltid med rotarymärket – inte en-
samt. PHF-emblemet ersätter alltså inte ro-
tarymärket.

Kavajemblemet bärs inte samtidigt med 
PHF-medaljen i halsband, vilken bärs vid be-
tydande rotaryevenemang där klädkoden är 
mörk kostym,  smoking eller frack. PHF-me-
daljen i halsband bör anskaff as separat.

Kedjorna

Klubbens president, guvernören och Fin-
lands Rotary rf:s styrelseordförande använ-
der för ändamålet utformade kedjor. I vissa 
distrikt har även för de assisterande guver-
nörerna anskaff ats kedjor. Till dessa hör ett 
hängande rotarymärke i en halskedja eller 
ett band. I kedjorna eller i banden fästs se-
parata plattor, som graverats med namn och 
mandatperioder för personer som tidigare 
burit kedjan. Kedjorna används vid klubb-
möten och vid Rotarys festtillfällen.

Flaggan

I den offi  ciella rotaryfl aggan fi nns ett stort 
rotarymärke i mitten på ett vitt fält. Om en 
klubb använder denna fl agga som klubb-
fl agga, får den ovanför rotarymärket läg-
ga till ordet rotaryklubb i blått och under 
märket klubbens hemkommun och landets 
namn.

Standaret (bordsvimpeln)

Standaret är jämförbart med fl aggan eller 
vapnet. Standaret kan överlämnas endast i 
rotaryklubbens namn som en utmärkelse, Rotarys kavajemblem. Paul Harris Fellow-medaljen.
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en gåva eller en souvenir till en annan rotary-
klubb, organisation eller privatperson. Stan-
daret överlämnas alltid personligt, det kan 
t.ex. Inte levereras per post. Överlämnandet 
och mottagandet av standar är en högtid-
lig händelse som de närvarande respekterar 
genom att resa sig.

Distrikt och klubbar avgör själva om utform-
ningen av och färgsättningen på sina stan-
dar samt principerna för överlämnandet av 
standar. RI:s anvisningar angående rotary-
märket måste ändå följas. I standaret har 
man i allmänhet också försökt att införliva 
någon symbol som är nära förknippad med 
distriktet eller klubben.

Finlands Rotarys förtjänsttecken

Suomen Rotary ry – Finlands Rotary rf inrät-
tade år 2005, med Rotary Internationals till-
låtelse, Finlands Rotarys förtjänsttecken. För-
tjänsttecknet kan beviljas en person som har 
gjort ett långsiktigt och betydande arbete 
nationellt eller internationellt för Rotary.

Det fi nns två slag av förtjänsttecken: Finlands 
Rotarys förtjänsttecken 1:a klass och Finlands 
Rotarys förtjänsttecken. Finlands Rotarys sty-
relse besluter om utdelningen av förtjänst-
tecknet. Förtjänsttecken beviljas årligen för 
högst tre i båda kategorier och off entliggö-
randet av mottagarna sker på dagen för Ro-
tarys grundande, den 23 februari. Guvernö-
rerna inlämnar årligen formella ansökningar 
till styrelsen för Finlands Rotary senast den 
31 december.

10 FörkortningarFörkortningar
SUOMI SVENSKA ENGLISH

AG Apulaiskuvernööri Assisterande guvernör Assistant Governor

Am SR-FR Ansiomerkki SR-FR Förtjänsttecken Rotary Finland Distinguis-
hed Service Decoration

AmI SR-FR 1. luokan Ansiomerkki SR-FR Förtjänsttecken av 1. klass Rotary Finland Distinguished 
Service Decoration 1 st class

ARRFC Rotarysäätiön alueelli-
nen apulaiskoordinaattori

Assisterande regional Rotary 
Foundation –samordnare

Assistant Regional Rotary 
Foundation Coordinator

Bfr Hyväntekijä Välgörare Benefactor

Chart. Perustajajäsen Chartermedlem Charter member

CMS Ansiokkaan palvelun tunnustus Erkännande för utomor-
dentlig serviceinsats

Citation for Meritorious Service

COL Sääntövaltuuskunta Lagråd Council on Legislation

D Piiri Distrikt District

DDF Piirirahasto DDF-medel District Designated Fund

DG Kuvernööri Guvernör District Governor

DGE Tuleva kuvernööri Tillträdande guvernör District Governor-elect

DGN Kuvernööriehdokas Nominerad guvernör District Governor-nominee

DICO Piirin IT-vastaava Distrikts IT-samordnare District IT Responsible Offi  cer

DT Piirikouluttaja Distriktsinstruktör District Trainer

DYECC Piirin nuorisovaihtokomitean pj. Ordförande i distrikts-kom-
mittén för ungdomsutbyte

District Youth Exchange Com-
mittee Chairperson

Finlands Rotarys förtjänsttecken.
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EPNZC Alueellinen End Polio Now
-koordinaattori

Regional End Polio Now 
-samordnare

End Polio Now zone coordinator

GETS Tulevien kuvernöö-
rien koulutusseminaari

Utbildningsseminariet för till-
trädande guvernörer

Governors-elect Training Seminar

HON Kunniajäsen Hedersmedlem Honorary member 

ICC Intercountry-toimikunta Intercountrykommitté Intercountry Committee

IPDG Edellinen kuvernööri Närmast förutvarande guvernör Immediate Past District Governor

IPP Edellinen presidentti Närmast förutvarande president Immediate Past President

IW Inner Wheel Inner Wheel Inner Wheel

MD Suurlahjoittaja Major Donor Major Donor

MDYEC Nuorisovaihdon toimikunnan pj. Ordförande i ungdoms-
utbytets kommitté 

Multidistrict Youth Ex-
change Chairperson

MDYEO Nuorisovaihdon toi-
mikunnan jäsen

Medlem av ungdoms-
utbytets kommitté 

Multidistrict Youth Ex-
change Offi  cer

MOP Rotaryn käsikirja Procedurhandboken Manual of Procedure

NV Nuorisovaihto Ungdomsutbyte Youth Exchange

NVA Nuorisovaihtoasiamies Kontaktperson för ung-
domsutbyte

Youth Exchange Offi  cer

OD Offi  cial Directory Offi  cial Directory Offi  cial Directory

P Presidentti President President

PAG Entinen apulaiskuvernööri Förutvarande assiste-
rande guvernör

Past Assistant Governor

PDG Entinen kuvernööri Förutvarande guvernör Past District Governor

PE Tuleva presidentti Tillträdande president President Elect

PETS Tulevien presidentti-
en koulutustilaisuus

Utbildningsseminarium för till-
trädande klubbpresidenter

Presidents-elect Training Seminar

PHF Paul Harris Fellow Paul Harris Fellow Paul Harris Fellow

PP Entinen presidentti Förutvarande president Past President

PRID RI:n hallituksen entinen jäsen Förutvarande RI-styrelseledamot Past Rotary International Director

RC Rotarykoordinaattori Rotarysamordnare Rotary Coordinator

RCB Rotaryklubin mallisäännöt Rekommenderade stad-
gar för rotaryklubbar

Recommended Ro-
tary Club Bylaws

RCC Rotaryn kansalais-toimintaryhmät Rotarys samhällskårer Rotary Community Corps

RCP Rotaryn menettelytapaohjeet Rotarys policysamling Rotary Code of Policies

RFE Rotaryn ystävyysvaihto Rotarys vänskapsutbyte Rotary Friendship Exchange

RI Rotary International Rotary International Rotary International

RIB Rotary Internationalin säännöt Stadgar för Rotary International Bylaws of Rotary International

RIBI Rotary International Isos-
sa-Britanniassa ja Irlannissa

Rotary International i Stor-
britannien och Irland

Rotary International in Gre-
at Britain and Ireland

RID RI:n hallituksen jäsen RI-styrelseledamot Rotary International Director

RIDE RI:n hallituksen tuleva jäsen Tillträdande RI-styrelseledamot Rotary International Director-elect

RIP RI:n presidentti RI-president RI President

RFSM Rotarysäätiön kannatusjäsen Rotary Foundation un-
derstödsmedlem

Rotary Foundation Sus-
taining Member

RPIC Rotaryn julkisuusku-
va-koordinaattori

Rotarysamordna-
re för Public Image

Rotary Public Image Coordinator

RRFC Alueellinen rotarysää-
tiö-koordinaattori

Regional Rotary Foun-
dation samordnare

Regional Rotary Foun-
dation Coordinator

Rtn rotari rotarian Rotarian

RYE Rotaryn nuorisovaihto Rotarys ungdomsutbyte Rotary Youth Exchange

RYLA Johtamiskoulutus nuorille Utbildningsprogram 
för unga ledare

Rotary Youth Leadership Awards

SAR Puolivuotisraportti RI:lle Halvårsrapport till RI RI semiannual report

SR-FR Suomen Rotary Finlands Rotary Rotary Finland Multidi-
strict Administrative Group

SRCC Rotaryklubin mallisäännöt Rotaryklubbens modellstadgar Standard Rotary Club 
Constitution

SRP-FRS Suomen Rotarypalvelu ry Finlands Rotaryservice ry Rotary Finland Service

TRF Rotarysäätiö Rotary Foundation The Rotary Foundation

VDG Varakuvernööri Viceguvernör Vice-Governor

VTT Ammattikoulutustiimit Yrkesutbildningsteam Vocational Training Teams

WCS Kansainvälinen yhte-
iskuntapalvelu

Världssamhällstjänst World Community Service

YECC Nuorisovaihtokomite-
an puheenjohtaja

Ordförande i kommit-
tén för ungdomsutbyte  

Youth Exchange Committee Chair

YEO Nuorisovaihtoasiamies Kontaktperson för ung-
domsutbyte

Youth Exchange Offi  cer


