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NY MATRIKEL 
 
Bästa rotarian, du har nu fått för ditt bruk en ny elektronisk rotarymatrikel. Den första tryckta 

matrikeln utkom 1939 och den har givits ut varje år fram till verksamhetsåret 2020 - 2021. 

 

Den främsta anledningen till en ny onlinematrikel är dataskyddslagen från 2019 om behandling av 

personuppgifter och som är en komplettering av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Europeiska 

Unionens dataskyddsförordning reglerar mängden och innehållet i informationen online. 

 
Tre separata sektioner 
 
Onlinematrikeln är uppdelat i tre sektioner. 

 

FÖRSTA SEKTIONEN innehåller "Grundläggande information om Rotary 2022 - 2023". Den motsvarar 

"de blå sidorna " i tidigare års matriklar. Avsnittet omfattar en uppdaterad presentation av hela vår 

verksamhet. Den innehåller ingen medlemsinformation utöver namnen på guvernörerna och 

ledningen för Rotary International och Rotaryservicen. Avsnittet hittar du på vår webbsida och kan 

läsas och sparas av vem som helst. 

 

DEN ANDRA SEKTIONEN dvs. "Matrikelkatalogen" är en lista över funktionärer som arbetar i våra 

organisationer. Man har erhållit tillstånd av alla berörda personer för att publicera informationen i 

avsnittet. Listan finns lösenordskyddad på webbplatsen rotary.fi. Listan kan sparas och skrivas ut. 

 

DEN TREDJE SEKTIONEN ersätts av Medlemsregistersystemet. 

  

https://rekisteri.rotary.fi/?logoutnow=1
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1 AKTUELLT 

För rotaryåret 2022 – 2023 har klubbarnas verksamhet startat med ny entusiasm och energi. 

Ungdomsutbytet har återupptagit sin verksamhet. Den långvariga trenden med nedgång i antalet 

medlemmar klubbarna har stagnerat. Årets tema, "Imagine Rotary", uppmuntrar oss alla att använda 

vår fantasi. 

 

Från och med den 1 juli 2022 är medlemmarna i Rotaract-klubbar fullvärdiga medlemmar i Rotary. Att 

förstärka Rotarys varumärke hjälper till vid rekryteringen av nya medlemmar. Mångfald, jämställdhet 

och inkludering (DEI) har upphöjts till Rotarys kärnvärden. För mer information, läs mer om Sari 

Miettinens presentationen: "Mångsidig Rotary" (endast på finska). Sari fungerar som RI:s stödperson 

för klubbar och distrikt. 

 

Utrotningen av polio i världen närmar sig sitt slut. Förekomsten av viruset har begränsats till 

gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Rotary kommer att slutföra detta projekt. 

 

Rotarys fokusområden används som mål för både internationella och nationella projekt. Dessa 

områden inkluderar fredsarbete, bekämpning av sjukdomar, rent vatten och sanitet, rädda mödrar 

och barn, utbildning, stärkande av den lokala ekonomin och miljö. Alla projekt som stöds av Rotary 

Foundation måste rikta in sig på dessa fokusområden. 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZTSHjvwJsB-9etZFZVq7OWjTdljK7qok/view
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Årets Rotary International president (RIP) och hennes tema 
 
Rotary International president 
 
RI:s president är Rotarys galjonsfigur. Hen leder RI:s styrelse och främjar med sitt personliga bidrag till 

Rotarys verksamhet över hela världen. RI-presidentkandidat nomineras av en nomineringskommitté 

med 34 medlemmar, valda bland tidigare medlemmar i RI-styrelser. Det slutliga urvalet görs av RI:s 

årsmöte. 

 
 

 
RI: s president 2022–2023 är Jennifer E. Jones, Rotary Club of Windsor-Roseland, Ontario, Kanada 

 
 

 

Rotary Internationals president för perioden 2022 - 23 Jennifer Jones tänker sig en Rotary där 

medlemmar arbetar för att förverkliga sina drömmar och får ut det mesta av sina klubbupplevelser. 

Hon uppmanar medlemmarna att engagera sig i samabetet med varandra och använda dessa 

kontakter för att bygga partnerskap som förändrar världen. RI presidentens tema för 2022–2023 är 

”Imagine Rotary ”. 

Rotary på tre minuter – för den upptagne läsaren 

 

Rotarys motto är Service Above Self. Rotary är en service- och välgörenhetsorganisation som också 

strävar efter att utveckla sina medlemmar och deras affärsetik samt utveckla samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper. Klubben och enskilda rotarianer är Rotarys viktigaste grundenheter. Rotarianernas 

etiska val är baserade på Fyra-Fråge-provet, kompletterat med den etiska Singapore-deklarationen for 

rotarianer i yrkesliv. Grundidén för Rotary är humanitär service både hemma och över hela världen. 
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Rotarys verksamhet 
 
Rotary är en internationell serviceorganisation som verkar på etisk grund och som verkar i mer än 200 

länder och har mer än 1,4 miljoner medlemmar. I Finland och Estland finns det nästan 300 

rotaryklubbar med totalt cirka 9 000 rotarianer. 

 

Grunden för Rotarys verksamhet är de lokala rotaryklubbarna. Klubbarna samlar påverkare som 

medlemmar för att göra gott i världen och i sitt eget samhälle. Klubbarna bjuder in aktiva personer 

som medlemmar från olika områden, personer som också delar Rotarys värderingar. 

 

Klubbarna tillhör rotarydistrikten, som i sin tur lyder under Rotary International (RI). I Finland finns det 

fem distrikt. Rotary International leds av en president och en styrelse. Distrikten leds av guvernörer. 

Den internationella rotaryorganisationens regler fastställs av lagrådet (COL) som sammanträder vart 

tredje år. 

 

RI är baserat i USA, nära Chicago i Evanston. Där finns också RI:s högkvarter. Utöver huvudkontoret 

finns det sju internationella kontor. På Europa- och Afrikakontoret i Zürich tar man hand om våra 

ärenden. 

 

Rotarys högsta beslutande organ är lagrådet (COL) som träffas vart tredje år. Du kan läsa om 2022 års 

beslut på Lagrådets hemsida.  

 
Humanitär service 
 
Rotary Foundation (TRF) är en av världens största välgörenhetsstiftelser. Den samordnar rotarianernas 

globala serviceaktiviteter. Foundations arbete bygger på frivilliga donationer och kapitalavkastning, 

som sedan kanaliseras till utbildningsprojekt och humanitära biståndsarbeten. Ett incitament är Paul 

Harris Fellow – utmärkelse som delas ut för varje tusen dollar som donerats tillstiftelsen. Mer än en 

miljon PHF-erkännanden uppkallade efter Rotarys grundaren Paul Harris har delats ut världen över. 

 

Paul Harris grundade Rotary tillsammans med några vänner 1905 i Chicago. Rotaryverksamheten i 

Finland inleddes 1926. Rotary Foundation grundades 1917 under namnet Gåvostiftelsen 

(Lahjarahasto). 

 

Sedan 1985 har rotarianer samlat in pengar för att utrota polio i världen. Målet är att helt utrota polio 

under de närmaste åren. Man samlar medel till kampanjen End Polio Now, som under 30 år samlat in 

mer än 1,3 miljarder dollar – mer än 1 000 dollar per rotarian. I poliokampanjen, som leds av 

Världshälsoorganisationen WHO, är Rotary och Bill and Melinda Gates Foundation de största privata 

bidragsgivarna. Rotary har investerat i polioutrotningen också genom volontärarbete. Som ett resultat 

av aktiviteterna har poliofallen i världen minskat från mer än 350 000 fall till nästan noll. 

 

Mera information om Rotary hittar du via Rotary.fi 

  

https://sites.google.com/rotaryfinland.org/col
https://rotary.fi/
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2 ROTARYKLUBBAR 

Rotaryklubben utgör grunden för verksamheten. Klubben verkar direkt under Rotary International. 

Syftet med rotaryklubben är att förverkliga Rotarys mål, genomföra framgångsrika serviceprojekt, 

delta i utvecklingen av Rotary genom att stärka medlemsantalet, stödja Rotary Foundation och 

utveckla funktionärer för Rotarys uppgifter från klubbnivå och uppåt. 

 

Klubben beslutar självständigt om sitt program, sina aktiviteter och utvecklingen av sina medlemmar. 

Allt i enlighet med de regler och riktlinjer som fastställts av Rotary International. Det finns cirka 300 

klubbar i Finlands fem rotarydistrikt varav cirka 21 är verksamma i Estland. 

 

2.1 Medlemskap i rotaryklubben 

Klubben består av rotarianer. Vid grundandet av klubben måste klubben ha minst 20 medlemmar. 

Några andra bestämmelser gällande antalet medlemmar finns inte.  

 

Rotaryklubben består av aktiva medlemmar (Active members) men den kan också ha 

hedersmedlemmar eller andra medlemmar. Den viktigaste framgångsfaktorn för att motivera 

klubbens existens är dess aktiva verksamhet. 

 
Aktivt medlemskap 
 
En i klubben invald aktiv medlem med rösträtt skall vara registrerad i Rotaryservicens medlemsregister 

och har betalat klubbens medlemsavgift. En aktiv medlem väljs in i klubben på obestämd tid. 

 
Hedersmedlemskap 
 
En rotarian eller en person som inte tillhör rotaryorganisationen men som särskilt förtjänstfullt främjat 

Rotarys mål kan väljas till hedersmedlem. En hedersmedlem behöver inte betala klubbens inträdes- 

eller medlemsavgift. Hen har ingen rösträtt i klubben och kan inte ha någon officiell position i Rotary 

eller i klubben. Hedersmedlemskap i mer än en rotaryklubb är möjligt, men en rotarian kan inte vara 

både aktiv medlem och hedersmedlem i samma klubb. Om en hedersmedlem är aktiv medlem i en 

annan klubb kan hen arbeta i denna klubb i rotaryärenden. En hedersmedlem har rätt att besöka alla 

rotaryklubbar. 

 
Andra former av medlemskap  
 
Klubben kan också ha företags- eller organisationsmedlemmar eller familjemedlemmar i enlighet med 

klubbens stadgar. 
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Klassifikationssystem 
 
Rotaryklubben strävar efter att bjuda in medlemmar från samhällets olika verksamhetssektorer. Det 

möjliggör mångsidigheten och bredden i klubbaktiviteter. Rotarys grundläggande målsättning är att 

introducera människor från olika områden till varandra. Systemet baserat på kompetensområden 

kallas klassificering. 

 

Varje aktiv medlem ska ha en klassificering som motsvarar hens kompetens inom utbildning, jobb eller 

hobby. Klubben skapar sina egna klassificeringstitlar. 

 

Klubben bör upprätthålla en klassificeringsförteckning över alla affärs- och yrkesområden eller olika 

typer av socialserviceområden som förekommer inom klubbens verksamhetsområde. Klubben 

granskar och kompletterar listan årligen. Klassificeringslistan visar medlemmarnas klassificeringar och 

de klassificeringar dit man försöker få nya medlemmar. 

 

Medlemmen behåller sin klassificering även om hen gått i pension eller på annat sätt flyttat från det 

aktiva arbetslivet. När en medlem byter yrke tilldelas denne en ny klassifikation. 

 
Rekrytering av nya medlemmar 
 
Att skaffa nya medlemmar är varje medlems rättighet och skyldighet. En aktiv medlem gör en 

presentation om en ny medlem till klubbens styrelse. Lagrådet (COL) har godkänt att 

medlemsnomineringar kan skickas till vilken klubb som helst. Det finns ingen bundenhet till ort längre. 

En rotarian behöver inte bo i samma ort där klubben är registrerad. 

 
Mångfaldig Rotary, DEI  
 
Rotary International har slagit fast fyra strategiska mål som har en vägledande effekt på vår 

verksamhet: Öka vår påverkan (Increase Impact), Utöka vår räckvidd (Expand our reach), Förbättra 

deltagarnas engagemang (Enhance participant engagement) och Öka vår förmåga att anpassa oss 

(Increase our ability to adapt). Vår verksamhet har i allt större utsträckning förändrats mot en mer 

mångfaldig (Diversity), mer jämlik (Equity) och inkluderande (Inclusion) engagemang. Detta gör att alla 

har lika möjligheter att delta, både som medlemmar och som ledare. Läs mer om rotarianernas 

engagemang för dessa värderingar på Rotary´s Commitment of Diversity, Equity and Inclusion. 

 
Intagning av en ny medlem 
 
Vid rekrytering av nya medlemmar arbetar klubben i enlighet med sina egna stadgar. 

 

● Beslutet meddelas medlemskandidaten. 

● En ny medlem välkomnas till klubben genom att presentera honom/henne på klubbmötet och 

ge honom/henne ett rotarymärke. 

● Klubben registrerar en ny medlem inklusive hens klassificering i medlemsregistret 

  

https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
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En person som flyttar från en annan klubb eller har tidigare varit medlem i en annan klubb kan av sin 

tidigare klubb föreslås bli en aktiv medlem. Att acceptera en dylik förflyttning följer samma rutiner 

som för andra medlemmar. En rotarian kan inte vara aktiv medlem i två klubbar samtidigt. En aktiv 

medlem kan dock vara hedersmedlem i andra klubbar. 

 
Orientering och utbildning av nya medlemmar 
 
Klubbmedlemmar introduceras och utbildas i Rotarys verksamhet vid olika sammanhang. 
 
Varje klubbmedlem har en utsedd fadder vars uppgift är att introducera den nya medlemmen för 

klubbens medlemmar och i klubbens sätt att arbeta. Faddern uppmuntrar den nya medlemmen att 

aktivt delta i klubbens aktiviteter. Rotarianen som introducerat nya medlemmen fungerar vanligtvis 

som fadder för hen. Någon annan medlem i klubben kan också vara fadder. 

 
Flera klubbar har en utsedd klubbinstruktör, vars uppgift är att fördjupa klubbmedlemmarnas 

kunskaper om Rotary. 

 
Därför är jag rotarian - förmåner och möjligheter med medlemskap 
 
Genom medlemskap i rotaryklubben ökar du dina möjligheter att påverka i världen. Detta möjliggörs 

av ett nätverk av mer än 1,4 miljoner aktiva människor – över hela världen. Vi har ett gemensamt mål, 

att förbättra livskvaliteten genom frivilligt arbete. 

 

Medlemskap i klubben ger medlemmen en möjlighet att få kontakt med andra professionella 

människor som inte är rädda för att leda och som är dedikerade till att påverka. Genom att delta i 

projekten, närvara vid klubbmöten eller genom att utbyta tankar och idéer skapar man vänskapsband. 

Rotarianen växer som person och utvecklar nya färdigheter. Genom medlemskap i klubben förbättrar 

hen omständigheterna i det lokala samhället. 

 

Rotarianer skapar skillnad över hela världen. Medlemskap ger rotarianen tillgång till det 

internationella nätverket. 

 
Tio goda skäl att bli rotarian:  
 
1. Möjlighet att tjäna 

2. Professionellt nätverkande 

3. Personlig tillväxt och utveckling 

4. Vänskap 

5. Mångfald av olika kulturer 

6. En god samhällsmedlem 

7. Internationalitet 

8. Ha trevligt 

9. Ungdomsutbyte och rotaryfamilj 

10. Etisk miljö 
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E-klubb ja satellitklubb 
 
Särskilda former av klubbverksamhet är en e-klubb och en satellitklubb. Rotaryklubben verkar lokalt, 

med undantag av e-klubben som verkar över hela världen. Alla klubbar har möjlighet att hålla sina 

möten online. 

 

En rotarysatellitklubb fungerar som en klubb innanför en annan klubb.  Medlemmarna i satellitklubben 

är också medlemmar i värdklubben. De har separata möten och satellitklubben rapporterar sina 

administrativa och andra aktiviteter till värdklubben. 

 

Det behövs minst 8 medlemmar för att grunda en satellitklubb, men aktiviteterna kan startas med 

mindre antal medlemmar. Du kan få instruktioner för startande från t.ex. Sari Miettinen (Rotary 

International Office i Zürich). Mer detaljerad information finns på Rotaryservicens hemsida 

www.rotary.fi 

 
Närvaro och deltagande 
 
Den centrala principen för Rotary och verksamheten i klubbarna är vänskapsband. Vänskapen 

uppmuntrar medlemmarna att delta i klubbmöten och delta i rotaryevenemang. Gemensamma frågor 

kan bäst främjas genom deltagandet i klubbsammankomster, vilka bör ske minst två gånger i 

månaden. 

 

Du kan också delta: 

- till ett möte med någon annan klubb i världen 

- i evenemang ordnade av RI, Rotaryservicen eller rotarydistriktet 

- i andra serviceevenemang eller projekt 

 

Klubbens styrelse kan på basen av motiverade skäl bevilja medlemmen en tillfällig befrielse från 

närvaron. Detta även fast närvaroskyldigheten inte längre tillämpas inom Rotary. Deltagande online 

eller deltagande i något rotaryprojekt accepteras också som närvaro. 

 

En medlem kan också ansöka om permanent närvarobefrielse om summan av hens egen ålder och 

antalet rotaryår är minst 85 år och hen har varit rotarian i totalt minst 20 år. Hedersmedlemmar har 

inte närvaroplikt. 

 
Entledigande av medlem eller avgång  
 
Orsaker till att från klubbens sida entlediga en medlem kan vara: 

- obetalda betalningar 

- långvarig försummelse av närvaro 

- andra orsaker baserade på klubbens stadgar 

 

En rotarian kan själv begära att få avsluta sitt medlemskap när som helst hen så önskar. 

Hen bör dock betala hela medlemsavgiften för det påbörjade rotaryåret. När medlemskapet upphör 

bör rotarymärket återlämnas till klubben. 

  

http://www.rotary.fi/
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2.2 Klubbens verksamhet 

Trots att tidsramen för rotaryklubbens verksamhet och funktionärernas uppdrag oftast är ett år, bör 

klubbens verksamhet vara planerad och långsiktig. 

Man rekommenderar att klubben gör en långsiktig plan för ca. tre år framåt. Klubben kan i sin 

verksamhetsplan använda modellen som rekommenderas av RI (CLP, Club Leadership Plan). 

 

Innan rotaryåret inleds skall man varje år mata in klubbens verksamhetsplan in på RI:s webbsida My 

Rotary under avdelning Club Central. Under rotaryåret rapporterar man sedan hur planen förverkligas. 

På det här sättet kan guvernören och assisterande guvernörer följa klubbarnas verksamhet inom 

distriktet, vilka mål man har planerat och förverkligandet av dem. 

 

Inför rotaryåret skall klubben också göra upp en detaljerad års/verksamhetsplan för åtminstone ett 

halvår i taget (med veckomöten, klubbens övriga verksamhet, deltagande i distriktets, Rotaryservicens 

och RI:s evenemang. 

 
Klubbkommittéer  
 
Klubben grundar det antal kommittéer som den behöver för sin verksamhet. I enlighet med 

klubbledningsplanen skall man dock ha följande bestående kommittéer: 

 
- Administration 

- Medlemskap 

- Offentlig image 

- Serviceprojekt 

- Rotary Foundation 

 

I fall klubben är aktiv inom ungdomsutbytesverksamhet skall man för ändamålet grunda ett utbytesteam 

bestående av tre personer. Närmare information om detta i ungdomsutbyteskapitlet 4.5. 

 

Klubben kan utse funktionärer eller grunda kommittéer för frågor som den anser är viktiga. Sådana 

kan vara t.ex. Information- och PR-ansvarig, IT-ansvarig och klubbinstruktör.  

 

För att genomföra ett enskilt projekt kan man också för den utse en egen projektorganisation. Under 

de senaste åren har antalet klubbprojekt ökat markant. Ofta finansierar klubben sin välgörenhet, t.ex. 

ungdomsutbyte och bidragen till Rotary Foundation på detta sätt. 

 
Klubbens ekonomi och medlemsavgifter 
 
Klubbens aktiva medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift till klubben. Medlemsavgiftens storlek 

fastställs på klubben årsmöte. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift. 

 

Intäkterna från projektverksamheten skall användas till lokal eller internationell välgörenhet. 
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Rotarymöten 
 
Veckomöten 
 
Rotarys huvudsakliga verksamhetsform är det ordinarie veckomötet. Veckomöten eller andra möten 

hålls minst två gånger i månaden. Klubbarnas program innehåller även många evenemang utanför 

mötesplatsen. 

 

Veckomöten varierar i längd, men varar normalt 1 - 1,5 timme. Vanligtvis äter man en måltid i samband 

med mötet. 

 

I mötesprogrammet försöker man placera en introduktion eller en presentation som ges antingen av 

en klubbmedlem eller av en besökande person. Klubbens medlemmar håller klassificerings-

presentationer var och en i tur och ordning där man presenterar medlemmens yrke eller annan 

specialitet. Programmet bör med jämna mellanrum innehålla aktuella rotaryämnen. 

 

Förutom klubbmedlemmar kan rotarianer från andra klubbar och medlemmars partners delta i 

klubbmöten. En rotarian kan också bjuda in andra personer, som inte är rotarianer som gäster till 

klubbmöten. När en medlem besöker en annan än sin egen klubb, får en medlem ta med sig en icke-

rotarygäst.  

 

Man kan delta i mötet genom att vara närvarande personligen, vara med online eller använda en 

online-anslutning. Man kan också delta i ett interaktivt online-evenemang. 

 
Andra tillställningar 
 
För att komplettera klubbmöten anordnar klubbarna särskilda möten för utvecklingen av 

verksamheten. T.ex. braskvällar är särskilt lämpliga tillfällen för brainstorming och introduktion av nya 

medlemmar. Utflykter, arbetsplatsbesök och företagsbesök gör klubbens program mångsidigare. 

 
Klubbsamråd 
 
På klubbsamrådsmötet diskuterar man klubbens program och aktiviteter och utbildar nya 

medlemmar. Klubbsamrådet bör hållas omedelbart efter distriktsammankomsten, 

distriktskonferensen, distriktsmötena och PETS, så att medlemmarna kan få information om distriktets 

program, planer och aktiviteter. Klubbsamråd hålls också i samband med guvernören eller 

assisterande guvernörens besök. 

 
Årsfesten 
 
Klubbarna brukar också fira årsdagen för grundandet av klubben med ett jubileumsevenemang. 

Arrangemangen är då festligare än vanligt. Även externa gäster kan bjudas in till årsfirandet. Man kan 

också fira dagen med ett informellt möte. 
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Intercitymötet 
 
Intercitymöte innebär ett gemensamt arrangemang för flera klubbar. Ett sådant möte har ofta ett 

speciellt tema. Mötet kan också uppmärksamma någon speciell gemensam händelse. 

 
Klubbens stadgeenliga möten 
 
Klubbens stadgeenliga möten hålls i enlighet med klubbens stadgar. Klubbarna rekommenderas att 

använda modellstadgar som Rotaryservicen utarbetat klubbarna. 

 
Klubbprojekt 
 
Förutom veckomöten är det klubbprojekten som utgör en väsentlig del av klubbens aktiviteter. Med 

projekt avser man alla konkreta aktiviteter som klubben bedriver utanför den normal 

mötesverksamheten. 

 
Projekten är en väsentlig del av klubbens aktiviteter: 
 
 -  bra projekt aktiverar klubbar  

 -  man förverkligar konkreta servicemål i närområdet 

 -  samtidigt kan projekten användas för att samla in medel till Rotary Foundations   

serviceprojekt eller klubbens egen verksamhet 

 

2.3 Administration och funktionärer 

   
Rotaryklubbens angelägenheter sköts av dess styrelse. Enligt principen om roterande ansvar som 

antagits för rotaryverksamheten, kan man inte neka att ta emot ett uppdrag utan ett vägande skäl.  

 
Klubbens styrelse bör bestå av: 

 

- president 

- tillträdande president 

- tidigare president 

- sekreterare 

- skattmästare 

 
Klubbens styrelse kan även ha andra medlemmar. Strukturen och metoden för val av klubbens styrelse 

definieras i klubbens stadgar. Om klubben är en satellitklubb har den en egen styrelse. 

 

Rotaryklubbens president sammankallar styrelsen till styrelsemöten. Styrelsen har omfattande 

verksamhetsbefogenheter. Styrelsen beslutar bland annat om antagande av nya medlemmar och 

upphörande av medlemskap. Styrelsens beslut kan överklagas till klubben som kan upphäva eller 

ändra styrelsens beslut med kvalificerad 2/3 majoritet. 
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President 
 
Rotaryklubbens president leder hela klubbens verksamhet och är klubbens främsta representant. 

Presidenten är även ordförande för klubbens styrelse. Nyckelord för presidentens agerande: 

 

Förbereder 

Lyssnar 

Delegerar 

Uppmuntrar och tackar 

Utvecklar 

Genomför 

 
Tillträdande president 
 
Den tillträdande presidenten bör helst väljas redan två år innan hens presidentperiod börjar. På så 

sätt reserverar man tillräckligt med tid för honom/henne att förbereda sig för sin uppgift. 

 

Rotarydistriktet anordnar ett årligt utbildningstillfälle för klubbarnas tillträdande presidenter. 

Utbildningen kallas PETS och står för President Elect Training Seminar. Den tillträdande presidenten 

måste delta i PETS. Utbildningen kan också delas upp i två delar, i PrePETS och PETS. 

 
Vicepresident 
 
Rotaryklubbens vicepresident fungerar som presidentens ställföreträdare när hen är förhindrad. 
 
Tidigare president (past president) 
 
Den tidigare presidenten ansvarar för kontinuiteten i den påbörjade verksamheten och stödjer och 

vägleder vid behov den sittande presidenten. 

 
Sekreterare 
 
Klubbens sekreterare, en eller flera, bistår klubbpresidenten med informationen och med andra 

administrativa uppgifter i klubben. Sekreterarna tilldelas egna ansvarsområden, eller så kan de 

sinsemellan komma överens om en mer exakt arbetsfördelning. 

 

Sekreterarna ansvarar för den information och de rapporter som ska inom utsatt tid lämnas till Rotary 

International och Rotaryservicen. Klubbens första sekreterare är den som i huvudsak tar emot post 

och material från RI och Rotaryservicen. 
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Skattmästare 
 
Skattmästaren har hand om rotaryklubbens ekonomi. I uppdraget ingår att tillsammans med 

presidenten utarbeta och följa upp budgeten. Skattmästaren har hand om klubbens medlemsavgifter 

och betalningstransaktioner. För att sköta betalningarna på rätt sätt skall klubbmästaren och 

sekreteraren ha ett nära samarbete. 

 
Klubbmästare 
 
Klubbmästarens centrala uppgift är de praktiska arrangemangen vid klubbens sammankomster. 
 
Ungdomsutbytesombud 
 
Klubbens president ansvarar för ungdomsutbytet som förverkligas av ungdomsutbytesombudet och 

ungdomsutbytesteamet. RI:s certifiering av ungdomsutbyte förutsätter att klubben har ett 

ungdomsutbytesteam med minst tre medlemmar och som kontinuerligt utbildas inom 

ungdomsutbytet. I teamet bör ingå både män och kvinnor. Alla medlemmar behöver inte vara 

rotarianer. Minst en rotarian från ungdomsutbytesteamet måste årligen delta i distriktets utbildning 

för utbytesverksamhet. 

 
Ordförande för Rotary Foundation-kommitté 
 
I varje klubb bör det finnas en ansvarsperson för Rotary Foundation. Personen fungerar som 

ordförande i en eventuell Foundation-kommitté. Hens uppgift är att aktivera och stödja klubbens 

humanitära projekt och informera om Rotary Foundations verksamhet och uppmuntra medlemmarna 

att donera till Rotary Foundation. Rotary Foundation-kommitténs ordförande är också klubbens 

kontaktperson till distriktets Foundation-kommitté när det gäller frågor som berör Rotary Foundation. 

Hen ansvarar också för klubbens PHF-utmärkelser och bevakning av klubbens donationssituation. 

 

Mer information om klubbfunktionärernas uppgifter hittar du här HTTPs://rotary.fi/jasenille/ → 

Rotarys informationsbank 

  

https://rotary.fi/jasenille/
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2.4  Minneslista för presidenter, sekreterare och skattmästare 

Verksamhetsplaner och budgetar berättar om verksamhetens inriktning och omfattning. Närvaron 

berättar om verksamhetens aktivitet och medlemmarnas deltagande. I rapporteringarna använder 

man Rotaryservicens och Rotary Internationals datasystem och elektronisk kommunikation. 

Informationen uppdateras med jämna mellanrum. 

 
Klubb- och medlemsuppgifter 
 
Klubbens sekreterare eller någon annan befullmäktigad funktionär ansvarar för att klubbens uppgifter 

i Rotaryservicens medlemsregistersystem är aktuella. Informationen om klubben, medlemmarna och 

klubbfunktionärerna uppdateras endast i Rotaryservicens inhemska medlemsregister, varifrån de 

automatiskt överförs till RI:s system. Leveransen av nyhetsbrev och annat material som skickas från 

Rotaryservicen och Rotary International till klubbarna baserar sig på kontaktuppgifter i 

medlemsregistret. I slutändan är varje medlem ansvarig för att hens uppgifter i registret är korrekta.  

 

Det rekommenderas att klubbarna har en egen separat e-postadress. Allmän information adresserad 

till klubben kan hänvisas till denna e-postadress. 

 
Månatliga rapporter 
 
Medlemmar har inte längre någon obligatorisk skyldighet att närvara vid klubbmötena. Klubben kan 

dock övervaka närvaron och rapportera den till medlemsregistret för distriktsguvernörens 

användning. 

 
I juli och januari 
 
I slutet av juli och januari skickar Rotary International (RI) per capita-fakturorna via e-post till klubbens 

president och kassör. Fakturorna baserar sig på antalet registrerade klubbmedlemmar den 1.7. och 

den 1.1. Fakturorna finns även i Min Rotary under adressen Manage/Club/Administration/ Club 

Financies. Du kan också hitta dit via den här länken. 

En årlig avgift på 1,50 USD tas ut för att finansiera RI:s Lagrådets (COL) möten. 

Årsavgiften för Rotarytidningen är 24 USD för den tryckta versionen och 12 USD för den elektroniska 

versionen. 

  
RI:s medlemsavgifter under de kommande åren: 

 

2022–2023 USD 71,00 per år/ aktiv medlem 

2023–2024 USD 75,00 per år / aktiv medlem 

2024–2025 USD 78,50 per år / aktiv medlem 

2025–2026 USD 82,00 per år / aktiv medlem 

 
  

https://my.rotary.org/en/login?destination=https%3A//my-cms.rotary.org/en/manage/club-district-administration/club-administration
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I oktober och mars 
 
Medlemsavgiften för distriktet och Rotaryservicen. 
Distriktets fakturor /oktober och mars 

  
Rotaryservicen skickar fakturan distriktets medlemsavgifter via e-post till klubbarnas 1. sekreterare 

och kassörer. Fakturan baserar sig på antalet medlemmar och delas i två rater under rotaryåret (i 

oktober och mars). Dessa fakturor baserar sig på antalet registrerade medlemmar i medlemsregistret 

den 1.7. och den 1.1.  

  

De fakturor som betalas till distriktet inkluderar både distriktets egen medlemsavgift och den avgift 

som distriktet betalar till Rotaryservicen. Distriktets medlemsavgift slås fast årligen på vårens 

distriktsmöte. Avgiften för Rotaryservicens tjänster slås fast på distriktets vårmöte.  Rotary Nordens 

prenumerationsavgift på 8 € faktureras tillsammans med medlemsavgiften. 

 
Uppdatering av klubbens funktionärer i december 
  
De viktigaste funktionärerna för det kommande rotaryåret är klubbens president, blivande president, 

vicepresident, förste sekreterare, skattmästare, ungdomsutbytesombud, ordförande för Rotary 

Foundation-kommittén och ordförande för medlemskommittén. Dessa funktionärers 

kontaktuppgifter skall uppdateras i medlemsregistret årligen före den 15.12.  

 
När som helst under rotaryåret 
 
All klubb- och medlemsinformation skall kontinuerligt uppdateras i medlemsregistret, dvs. så snart 

som möjligt efter att ändringen blivit känd för klubben. Rotaryklubben ansvarar för uppdateringen. 

 
Donationer till Rotary Foundation / kontouppgifter 
  
Rotary Foundation 

Deutsche Bank AG, Königsallee 45–47, 40212 Düsseldorf, Germany 

  

IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00 

BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX 

  

Donationer kan lätt betalas med kreditkort via RI:s My Rotary-tjänst 

 
Rotarys temamånader 
 
Juli 

Starten för de nya funktionärerna  

 

Augusti 

Månaden för medlemsutveckling och tillväxt 

 

September 

Månaden för grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet 
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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 fredsforskning och förebyggande/ lösning av konflikter, 23.2. – Rotarys årsdag 

 

Mars 

Månaden för vattenförsörjning och sanitet  

 

April 

Månaden för mödra- och barnavård  

 

Maj 

Månaden för ungdomstjänst  

 

Juni 

Månaden för Rotarys vänskapsgrupper 

 

2.5   Nya modellstadgar för rotaryklubbar i Finland 2020 - 2022 

Patent- och Registerstyrelsen (PRH) godkände den 13 oktober 2020 de förnyade modellstadgarna för 

rotaryklubbarna i Finland. De nya stadgarna hade utarbetats av Rotaryservicen. Godkännandet är i 

kraft två år från och med dagen för godkännandet. 

 
De nya stadgarna bygger på 
 

- Konstitutionen för RI:s rotaryklubbar (Standard Rotary Club Constitution 2019, översättning 

från Rotaryservicens webbsida) 

- RI:s rekommendationer till modellstadgar för rotaryklubbar (Rekommended Rotaryclub Bylaws 

2019, översättning från Rotaryservicens webbsida) 

- Finsk föreningslagstiftning samt 

- Finska rotaryklubbars tidigare modellstadgar  

 

Nya saker i stadgar är t.ex. olika praxis med klubbmöten, online-möten och möjligheten att grunda 

satellitklubbar. 
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Rotaryservicen rekommenderar en förnyelse av klubbarnas stadgar. Detta eftersom föreningsformen 

och rekommendationen för modellstadger, som binder Rotary Internationals klubbar, hade ändrats 

av Rotary Internationals Lagråd (COL 2016 och COL 2019). När man reviderar stadgarna bör man alltid 

använda de nya modellstadgarna. Om klubbens nya ändrade stadgar överensstämmer helt med 

modellstadgarna, godkänns de snabbare av PRH.  

 
Estniska klubbar omfattas inte av finsk föreningslagstiftning och de behöver inte PRH:s godkännande 

för sina stadgar. Stadgarna för de estniska klubbarna måste dock följa ovannämnda Rotary 

Internationals Rotary Club Order Form och Rotary Internationals rekommendationer för 

modellstadgar för rotaryklubbar. 

 
De nya modellstadgarna och hur man ansöker om godkännande av dem hittas på Rotaryservicens 
hemsida. 
 
Modellstadgar för Finlands rotaryklubbar 2020 - 2022 
 
Xxxxxxx Rotaryklubb rf:s stadgar  
 
1. Föreningens namn, hemort och språk 
 
Föreningens namn är Xxxxxxx Rotaryklubb och dess hemort är Xxxxx kommun. I dessa stadgar 

benämns föreningen som Klubben. 

 
Klubben är finsk-, svensk-, estnisk- eller engelskspråkig. Klubben kan också vara tvåspråkig. 
 
2. Klubbens syfte och verksamhetens art 
  
Syftet med denna klubb är att vårda tjänandets ideal och sporra medlemmarna i privatlivet så väl som 

i yrkeslivet, i samhälleliga värv och i internationella relationer alltid leva upp till ovan nämnda ideal 

samt utöva och stödja humanitärt och kulturellt arbete. 

 

För att främja sina syften ordnar klubben möten, föredrags- och diskussionstillfällen, seminarier, fester 

och andra motsvarande arrangemang. Man håller kontakt med Rotaryservicen, det egna 

rotarydistriktet, andra rotaryklubbar överallt i världen samt med centralorganisation Rotary 

International och dess regionala organisationer. 

 

Klubben deltar i humanitära biståndsprojekt, både i hemlandet och internationellt, antingen ensam 

eller i samarbete med rotaryorganisationen, -distriktet och/eller med en annan rotaryklubb. 

 

Klubben kan delta i internationellt ungdomsutbyte genom att skicka och ta emot utbyteselever, ordna 

sommarläger för ungdomar och utdela studiestipendier och reseunderstöd. 
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Rotaryklubben verkar på allmännyttans grund. Klubben kan ta emot donationer och testamenten och, 

med erforderliga 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 ekonomisk fördel eller förtjänst för de medverkande och den 

strövar 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 
finner nödvändigt. 
 
3.  Medlemskap i Rotary International 

 
Klubben är medlem i Rotary International (RI) och erlägger den av denna organisation fastställda 

medlemsavgiften. 

 
Klubben följer gällande finsk lagstiftning, Rotary Internationals enhetliga grundlag för rotaryklubbar 

och Rotary International rekommenderade stadgar för rotaryklubbar samt andra anvisningar och 

bestämmelser, såvida dessa inte strider mot finsk lag. 

 
4. Medlemskap i rotarydistrikt 
 
Klubben är medlem i ett av Rotary International fastställt rotarydistrikt och erlägger av distriktet 

fastställd medlemsavgift. 

 
5. Klubbens räkenskaps- och verksamhetsperiod  
 
Klubbens räkenskaps- och verksamhetsperiod är rotaryåret som börjar 1.7. och slutar 30.6. Klubben 

väljer en verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare. 

 

Bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse skall ges till verksamhetsgranskaren senast en månad 

före föreningens ordinarie höstmöte. Verksamhetsgranskarna skall avge sitt skriftliga utlåtande till 

styrelsen senast två veckor före föreningens ordinarie höstmöte. 

 
6. Medlemskap i klubben 
  
Klubben kallar till aktiva medlemmar sådana myndiga, välrenommerade personer som representerar 

olika yrkesområden och har nominerats av medlemmarna. En aktiv medlem skall vid sin anslutning till 

klubben betala en anslutningsavgift och årligen en medlemsavgift. 

 

Klubben kan kalla hedersmedlemmar som inte har rösträtt vid klubbens möten och inte har skyldighet 

att erlägga medlemsavgift. Till hedersmedlem kan kallas en klubbmedlem eller en person utanför 

klubben.  

När en aktiv medlem i klubben kallas till hedersmedlem i sin egen klubb och har accepterat kallelsen, 

avstår hen samtidigt från aktiv medlemskap i sin klubb och sin rösträtt vid klubbens möten. 
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Förfarandet vid val av medlemmar har specificerats i stadgarna för Rotary International. Klubbens 

styrelse godkänner medlemmarna. 

 
Medlemmen bör delta i klubbens regelbundna möten. 
 
Aktiv medlem kan av välgrundad anledning uteslutas ur klubben med styrelsens beslut. Välgrundad 

anledning är bland annat att betalningen av medlemsavgift kontinuerligt försummats, kontinuerlig 

frånvaro från klubbens möten eller att medlemmen inte längre lever upp till kravet på gott anseende. 

Den berörda medlemmen skall ges tillfälle att avge förklaring i saken.  Medlemmen har rätt att inom 

två månader efter styrelsens beslut föra uteslutningen till klubbmötets avgörande, utom i det fall då 

uteslutningen orsakats av obetald medlemsavgift.  

 
7. Klubbens styrelse  
 
Klubben leds av en styrelse som väljs av höstmötet för ett verksamhetsår och vars mandatperiod 

börjar 1.7. följande år och slutar 30.6. därpå följande år. Styrelsemöten hålls varje månad. 

 
I styrelsen ingår; 

- ordförande, som kallas president 

- tillträdande president 

- förutvarande president 

- sekreterare 

- skattmästare 

 
Klubbens styrelse kan också ha andra ledamöter så som vicepresident, en vald ledamot som är utsedd 

att efterträda den tillträdande presidenten, klubbmästare eller andra funktionärer. Till styrelsen kan 

dock väljas högst fem (5) övriga ledamöter. 

 
Till styrelsemöte kan dessutom inbjudas sakkunniga i de frågor som skall behandlas. Styrelsen är 

beslutför när mer än hälften av ledamöterna är på plats. 

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

befullmäktigad styrelsemedlem. 

 
Om klubben har en satellitklubb skall denna för sin normala administration ha en styrelse som årligen 

valts av klubbens egna medlemmar, i vilken ingår satellitklubbens funktionärer samt 4 - 6 andra 

ledamöter som uppfyller stadgeenliga krav. Satellitklubbens viktigaste funktionär är ordföranden, 

andra funktionärer är förutvarande ordförande, tillträdande ordförande, sekreterare och 

skattmästare. Satellitklubbens styrelse ansvarar för organisation och ledning av satellitklubbens 

dagliga verksamhet och aktiviteter i enlighet med Rotarys stadgar, krav, procedurer och mål under 

tillsyn av moderklubben. Satellitklubbens styrelse har inte rätt intervenera i rotaryklubbens  

beslutsprocesser.  
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8. Klubbens stadgeenliga sammanträden 
 
Klubbens stadgeenliga sammanträden är höstmötet (årsmöte) som skall hållas före utgången av 

oktober och vårmötet (klubbråd) som skall hållas för 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 skall nämnas i möteskallelsen och även i 

sådant fall skall rätten att delta och rösträkningens riktighet utredas på sätt som är jämförbart med 

de procedurer som tillämpas vid ett vanligt föreningsmöte. Även vid webbmöte kan medlemmen 

befullmäktiga en annan medlem att använda hens rösträtt. I så fall skall fullmakten skickas till styrelsen 

före sammanträdet per post eller e-post. 

 
Klubbens styrelse kan i enlighet med föreningslagen sammankalla extraordinarie sammanträden. 
 
Vid sammanträdet har varje aktiv medlem en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid 

personval avgör lotten. 

 
Vid omröstning av personval tillämpas det röstningsförfarande som skilt har beslutats, öppen 

omröstning eller sluten omröstning med röstsedlar. Vid webbsammanträde kan endast öppen 

omröstning användas. 

 
Höstmötet behandlar och avgör följande ärenden: 

 

- Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsperiod  

- Bokslut för föregående verksamhetsperiod föredras och behandlas 

- Verksamhetsgranskarens rapport för föregående verksamhetsperiod föredras och behandlas  

- Fastställande 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 fungerar som förutvarande president i 

styrelsen för följande verksamhetsperiod 

- Val av vice ordförande, sekreterare och skattmästare och övriga i stadgarnas paragraf 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: 

 

- Verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod föredras och behandlas  

- Anslutnings- och medlemsavgifternas storlek beslutas för följande verksamhetsperiod  

- Budgeten godkänns  

- Beslut om vilka kommittéer som behövs under kommande verksamhetsperiod och utses 

ordförande till varje kommitté. Varje ordförande utser ledamöterna i respektive kommitté, dock 

så att namnen skall fastställas av styrelsen före verksamhetsperiodens början. 

- Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden  
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En satellitklubb skall årligen till rotaryklubbens president och styrelse inlämna en rapport över 

klubbens medlemskår, aktiviteter och program. Till rapporten skall bifogas bokslut och granskad 

bokföring. Allt detta fogas till det dokument som underställs rotaryklubbens årsmöte. Rotaryklubben 

kan av satellitklubben begära in andra rapporter som situationen eventuell kräver. 

   
9. Kallelse till stadgeenliga sammanträden  
 
Klubben sammanträder enligt ett årsprogram. Stadgeenligt sammanträde skall sammankallas tio 

dagar i förväg. I kallelsen skall tid och plats för sammanträdet anges. Kallelsen skall skickas per post, 

e-post eller sms. Om tiden ändras skall medlemmarna informeras tio dagar före sammanträdet, enligt 

styrelsens beslut antingen 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 skall iakttas i verksamheten. 

 
11. Ändring av dessa stadgar 
 
Dessa stadgar kan ändras av ordinarie, beslutfört möte om två tredjedelar (2/3) av de närvarande 

medlemmarna godkänner ändringarna.  

 
Sådan ändring av stadgarna kan inte göras som står i strid mot Rotary Internationals grundlag eller 

Finlands föreningslagstiftning. 

 
12. Upplösning eller indragning av klubben  
 
I det fall att klubben upplöses skall dess medel anslås för något ändamål i Finland som främjar 

rotaryidealet, enligt upplösningsmötets beslut. Om klubben blir upplöst skall dess medel användas på 

samma ändamål. 
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3 ROTARYDISTRIKT 

Rotary har cirka 1,4 miljoner medlemmar, varav cirka 1,2 miljoner är rotarianer och 200 000 är 

rotaracts. Rotaryvärlden är uppdelad i cirka 530 distrikt, som vart och ett har i genomsnitt cirka  

2 600 medlemmar. RI beslutar om inrättande och upphörande av ett distrikt. Distriktets storlek har ett 

minimiantal medlemmar och därför tillhör till exempel ett 20-tal klubbar i Estland med cirka 600 

medlemmar i Södra Finlands distrikt (D1420) och utgör inget eget distrikt. 

 

3.1 Distrikt 

I Finland finns det fem rotarydistrikt. Rotarydistriktet leds av en guvernör, som till sin hjälp har 

distriktsrådet, kommittéerna och assisterande guvernörerna från de olika regionerna i distriktet. 

 

Distriktsguvernör 

 

Vart och ett av världens cirka 530 rotarydistrikt leds av en distriktsguvernör, som arbetar direkt under 

Rotary International. Hens främsta uppgift är att leda distriktets verksamhet och vägleda, guida och 

inspirera distriktets klubbar. 

 

Guvernören är en funktionär inom RI och samtidigt styrelseordförande för distriktet styrelse. Distriktet 

är registrerat i det finska föreningsregistret. Guvernören ansvarar i RI ärenden direkt till RI:s styrelse. 

Distriktets styrelse ansvarar för distriktsorganisationens verksamhet till distriktsmötet. Guvernören 

föreslår ett distriktsråd, assisterande guvernörer och kommittéer som skall bistå honom/henne i 

distriktets ärenden. Distriktsrådet fungerar som distriktets styrelse. Guvernören är ensam ansvarig för 

användningen av guvernörens anslag som RI ställt till hens förfogande. Distriktsrådet ansvarar för att 

distriktets budget förverkligas. Assisterande guvernörer (AG) fungerar som guvernörens 

representanter och medhjälpare i rotaryklubbar som verkar på bestämda geografiska områden. Beslut 

om områden och vilka klubbar hör till ett område fattas under distriktssammankomsten. 

 

Distriktsguvernörens (DG) mandatperiod är ett rotaryår, från början av juli till slutet av juni följande 

år. Varje klubb i distriktet har rätt att lämna in ett eget förslag till blivande guvernör. 

Nomineringskommittén som väljs av distriktsmötet väljer sedan den mest kunniga och lämpliga 

kandidaten till guvernör. Det slutgiltiga valet till posten som guvernör fastställs vid RI:s internationella 

rotarysammankomst (International Assembly). I det här fallet kallas den valda personen District 

Governor-nominée (DGN), guvernörskandidat. Året därpå är hans titel District Governor – Elect (DGE), 

tillträdande guvernör. 
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Distriktens blivande guvernörer har sin egn utbildningsschema: Rotaryservicens nationella utbildning 

för framtida guvernörer, zonens GETS (Governor-elect Training Seminar) och Institut samt den 

internationella rotarykonferensen (General Assembly) som anordnas av RI i USA i Orlando. 

 

Under rotaryåret som följer hens guvernörsår använder hen titeln Immediate Past District Governor 

(IPDG). Efter detta blir han en tidigare distriktsguvernör (PDG). 

 

Assisterande guvernör 

 

I alla rotarydistrikt i Finland har guvernören till sin hjälp flera assisterande guvernörer. De verkar i var 

sitt AG-område och besöker vanligtvis varje klubb minst två gånger per år och oftare vid behov. 

Assisterande guvernören anordnar vanligtvis ett PrePETS-evenemang i sitt område, där klubbens 

framtida ansvariga funktionärer introduceras till sina uppgifter. Detta möjliggör att ordna en förenklad 

endags PETS-utbildning som är avsedd för hela distriktet. 

AG:s mandatperioden är vanligtvis tre år. 

 

3.2. Distriktets officiella möten  

Distriktsmöte 

 

Distriktskonferensen och distriktsmötet kan hållas som ett tvådagarsevenemang eller så kan de också 

hållas vid olika tidpunkter. Man ordnar också utbildning i samband med det separata distriktsmötet 

som hålls under hösten. Detta evenemang som kallas för höstseminarium, har etablerat sig i flera 

distrikt. 

  

På distriktsmötet behandlas distriktets officiella ärenden, såsom förgående verksamhetsperiodens 

bokslut och verksamhetsberättelse. Varje klubb i distriktet är förpliktigad att delta i distriktsmötet och 

att skicka minst en representant med fullmakt. Klubbar kan sända röstberättigade representanter 

enligt följande: 

 

Antal medlemmar  Representanter / röster 

 -37    1 

38–62    2 

63–87    3 

88–112    4 

113–137    5 osv. 

 

På distriktsmötet kan klubbens röster vara representerade via fullmakt. Klubb får inte fördela sina 

röster. 
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Distriktssammankomst 

 

Distriktskonferensen hålls vanligtvis i februari-mars, efter att det internationella temat för nästa 

rotaryår offentliggjorts. Vid mötet presenterar blivande distriktsguvernören (DGE) utgångslätet för 

verksamheten, målsättningarna, verksamhetsplanen samt budgeten för det kommande året, vilka 

sedan godkänns. 

 

I distriktssammankomsten fastställs också distriktets årliga medlemsavgift, som utgör den ekonomiska 

grunden för distriktets verksamhet. Medlemsavgiften specificeras enligt användningsändamål. 

 

Distriktskonferens 

 

Rotarydistriktets viktigaste årliga händelse är distriktskonferensen. I Finland ordnas den vanligtvis i 

april-maj. Den kan också anordnas under första halvan av rotaryåret. 

 

Syftet med distriktskonferensen är att främja Rotary med hjälp av ett intressant program. Förutom tal, 

presentationer och diskussioner reserveras det tid även för fri samvaro som främjar vänskapsband. 

 

Till distriktskonferensen inbjuds distriktets rotarianer med partner, utländska utbytesstudenter och 

yrkesutbildningsgrupper (VTT) som befinner sig i Finland, utgående yrkesutbildningsgrupper och 

utomstående föredragshållare. Guvernören bjuder separat in personer som hedersgäster. Ofta deltar 

även en representant från ett annat finskt distrikt, ett nordiskt distrikt och RI presidentens 

representant i konferensen. 

 

3.2 Utbildning för presidenter och klubbens funktionärer   

PrePETS  

 

I flera distrikt är det praxis att distriktet i början av året anordnar regionala utbildningstillfällen för 

tillträdande klubbpresidenter och sekreterare. Assisterande guvernören fungerar som initiativtagare 

för utbildningen som kallas PrePETS. Därefter följer själva PETS-utbildningen. 

 

PETS 

 

Klubbarnas tillträdande presidenter och andra funktionärer utbildas för sina uppgifter vid distriktets 

utbildningstillfälle som vanligtvis hålls i samband med distriktssammankomsten i mars. Evenemanget 

har det engelska namnet PETS. Utbildningen måste anordnas före början av det nya verksamhetsåret 

men efter den internationella sammankomsten (International Assembly) dvs. efter de tillträdande 

guvernörernas skolni 
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Varje tillträdande president förutsätts delta i PETS för att kunna fungera som president. Samtidigt 

ordnas det skolning för klubbens andra centrala funktionärer, som sekreterare, skattmästare, Rotary 

Foundation-kommitténs ordförande, ungdomsutbytesombudet, IT-ansvariga m.m. 

 
RLI eller Rotary Leadership Institute   
 

RLI är en frivillig, internationell sammanslutning för rotarydistrikt, dit alla distrikt i Finland har anslutit 

sig och där varje distrikt har sin egen representant. RLI producerar aktuellt utbildningsmaterial för 

vuxna om grunderna i Rotarys verksamhet. Målet är att genom att öka rotaryförståelsen stärka 

rotarianernas engagemang och stödja klubbarnas verksamhet. Utbildningsprogrammet passar både 

för nya rotarianer och för att uppdatera informationen för de medlemmar som har varit med i 

aktiviteterna under längre tid. Särskilt nyttigt är det för de rotarianer som ska fungera i ledande 

positioner i sina klubbar. Grundpaketet med RLI:s utbildningsmaterial innehåller tre dagslånga 

sessioner som vanligtvis anordnas med några veckors mellanrum. 

 

Ytterligare information om RLI finns på adressen www.rotaryleadershipinstitute.org.   

Material på engelska, finska och svenska kan laddas ner från www.rlifiles.com. 

 

Distriktets andra utbildningar för klubbarna  

 

Varje år ordnar distrikten olika utbildningstillfällen för klubbarna, t.ex. om ungdomsutbytet, 

Rotary Foundation-seminarier, medlemsseminarier och höstseminarier. 

 

Utbildning för distriktsledningen 

 

Distrikten ordnar seminarier för distriktsledningen dvs. för rotarianer som under innevarande eller 

kommande rotaryår fungerar som assisterande guvernörer eller ordföranden i distriktskommittéerna. 

Seminarier anordnas vanligtvis under en dag eller en kväll, till exempel i samband med en 

distriktssammankomsten. 

  

Dessutom anordnas det nationella utbildningsseminarier som är gemensamma för alla distrikten, 

Rotary Foundation-seminarier, medlemsseminarier, motivationsdagar för ungdomsutbyte och PR- 

seminarier. 

  

http://www.rotaryleadershipinstitute.org/
http://www.rlifiles.com/
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3.3 Distrikt 1385 

https://rotary.fi/d1385/ 

 

DG Arja Saarento 

 

Klubb: Kemi 

Klassifikation: forskning och utveckling inom 

skogsindustrin 

Rotaryuppdrag:  

På klubbnivå; president, sekreterare, Rotary 

Foundation-ombud, ungdomsutbytesansvarig 

På distriktsnivå; AG, DGSC, DRFCC, RLI-utbildare,  

På Zon-nivå; Ekonomiansvarig för Oulu Rotary 

Institut 

Arbetsuppgifter: laboratorie- och utvecklingschef, 

verkställande direktör 

Utbildning: fil.mag. (kemi) Uleåborg Universitet 

doktorsutbildning i arbetsrätt, Uleåborg Universitet 

Intressen: föreningsverksamhet, företagsstyrning 

motion, stugliv oh trädgårdsskötsel 

Familj: make och två barn  

 

 

 

 

 

Vad är viktigt för dig i Rotary? 

Det viktiga för mig i Rotary är arbetet med unga människor och att göra gott när och fjärran. Jag har 

under flera års tid genom distriktets Foundationkommitté kunnat hjälpa klubbar och kunnat hjälpa 

människor globalt i länder där levnadsvillkoren är betydligt svårare än våra. 

 

Vad förväntar du dig av guvernörsåret? 

Jag förväntar mig lyckliga möten. Rotary är en lycklig sak. Enligt vårt årliga tema, låt oss drömma stort, 

tänka på morgondagen och förverkliga drömmar, låt oss vara handlingskraftiga människor! Rotary ska 

vara en hobby som gör oss starka, en möjlighet att utveckla oss själva tillsammans med andra enligt 

Rotarys etik och värderingar. Jag hoppas att vi tillsammans når våra strategiska mål. Därför har vi 

anledning att fira den 6 - 7 maj 2023 på vår distriktskonferens. Vi är bra, förändring är vår möjlighet!  

 

Vad är ditt löfte till klubbarna för året som kommer? 

Klubbar, jag är här för er, redo att hjälpa och tjäna, med en positiv attityd kommer man långt! 

  

https://rotary.fi/d1385/


27 
 

Distrikt 1385 består av följande rotaryklubbar 

 

Alajärvi Alavus Haapavesi 

Haukipudas Ilmajoki Ivalo 

Jakobstad-Pedersöre Jalasjärvi Jurva 

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 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  56 klubbar 

56 klubbar 

 

Satellitklubb  
Raahe, Pietari Brahe  

Rotaractklubbar  
Rovaniemi, sponsorklubb: Rovaniemi, Rovaniemi Santa Claus 
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3.4 Distrikt 1390 

https://rotary.fi/d1390/ 

DG Esa Mäkinen 
 
Namn: Esa Mäkinen 

Klubb: Tampere-Hervannan Rotaryklubi 

Klassifikation: Försvarsmakten  

Rotaryuppdrag: klubbsekreterare, klubbpresident, 

assisterande guvernör, RLI-utbildare 

Arbetsuppgifter: Tjänstgjort inom försvarsmakten 

30 år, förmansuppdag för teknisk flygmaterial, IT, 

planering och allmän administration  

Utbildning: ingenjör, olika påfyllnads- och 

ledarskapsstudier samt militärutbildning 

Intressen: Utöver rotaryverksamhet: 

försvarsorganisationer, läsa, skriva, släktforskning, 

underhåll av gamla hemmanet och motorcyklar 

Familj: hustru Päivi och två fullvuxna barn 

 

 

 

 

Vad är viktigt för dig i Rotary? 

För mig det viktigaste i Rotary är alla nya goda vänner och allt som ligger i linje med Rotary 

Internationals strategi som syftar till att öka Rotarys effektivitet både lokalt och globalt. Utöver det 

har vi strategiernas tillämpning i vårt distrikt och hur de bidrar till utveckling av verksamheten och 

förnyar och ökar verksamhetens och medlemmarnas mångfald. Rotary erbjuder oss utmärkta 

möjligheter att göra gott tillsammans. 

 

Vad förväntar du dig av guvernörsåret? 

Som guvernör förväntar jag mig att få träffa aktiva rotarianer som är idérika och entusiastiska. Jag ser 

fram emot ett hektiskt år, som jag redan har fått smaka på som blivande guvernör. Jag känner att 

Rotarys verksamhet är viktig och jag vill göra en insats tillsammans med medlemmarna. Eftersom 

coronas spridning nu har avtagit, förväntar jag mig aktiv verksamhet, nya kontakter och utveckling av 

samarbete mellan distrikten och inom vårt distrikt.  

 

Vad är ditt löfte till klubbarna för året som kommer? 

Jag lovar att stödja klubbarna utifrån min egen kompetens och kunskap. Jag vill uppmuntra alla som 

arbetar inom distriktsförvaltningen och i klubbarna att samarbeta och stötta varandra. Vi har en 

gemensam riktning, att göra Rotary i Finland ännu mer synlig och effektiv; vi har en skyldighet och 

tillåtelse att göra det – IMAGINE ROTARY! 

 

  

https://rotary.fi/d1390/
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Distrikt 1390 består av följande rotaryklubbar 

 

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  

47 klubbar 

 

Satellitklubbar  
Tampere-Lielahden RKn 
Tampere Health&Environment SK 
Pihtiputaan RKn Silta SK 

  

Rotaractklubbar  
Lahti, sponsorklubb: Lahti, Lahti-Laune, Lahti-Wesijärvi 
Tampere, sponsorklubb: Kissanmaaklubi 
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3.5 Piiri 1410  

https://www.rotary1410.fi/ 
 

DG Martti Sjölund  
 
Klubb: Laitila 

Klassifikation: Datateknik 

Rotaryuppdrag: medlem 2012,  

sekreterare 2014–2015, 

president 2015–2016,  

AG 2017–2020 

Arbetsuppgifter: Företagare inom IT-teknik 

Utbildning DI (teknisk fysik) 

Intressen: schack, golf, resa 

Familj: maka, tre barn och fyra barnbarn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är viktigt för dig i Rotary? 

Det är brukligt att säga att Rotary hjälper i nära dig och globalt. Jag anser att vi alltid är nära målet för 

hjälpen, oavsett var i världen hjälpen sker. Därför är det två saker som är viktiga för mig i Rotary, att 

göra gott och att vara internationell. 

 

Vad förväntar du dig av guvernörsåret? 

Jag förväntar mig att klubbarna fungerar enligt lärdomarna från PETS-seminariet. Agera, informera 

och ta hand om medlemmar. Och kom ihåg att ha kul! 

 

Vad är ditt löfte till klubbarna för året som kommer? 

Hela distriktsorganisationen stöttar och hjälper klubbarna. I synnerhet stödjer vi klubbarnas aktiva 

verksamhet och kommunikation. Genom att göra detta främjar vi också anskaffandet av nya 

medlemmar, samtidigt som vi tar hand om de befintliga medlemmarna.  

https://www.rotary1410.fi/
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Distrikt 1410 består av följande rotaryklubbar 

 

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 

 

Satellitklubb  
E-club Reach Salo Vintage  
 
Rotaract klubbarna  
Rotaract Parkano, sponsorklubb Parkano 
Rotaract Turun Seutu, sponsorklubb Raisio 
Rotaract Turku, sponsorklubb Turku-Åbo ja Meri-Naantali 
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3.6 Distrikt 1420 

https://rotary.fi/d1420/ 

 

DG Urmas Kaarlep 
 
Klubb: Tallinn 

Klassifikation: skattekonsult 

Rotaryuppdrag: medlem 1996, 2002–2003 klubbens 

president, 2005–2008 och 2016–2017 Estlands Rotary 

koordinator / AG 

Arbetsuppgifter: högskolelektor, coach för 

företagsledare och ledningsgrupper 

Utbildning: ekonomie ingenjör, civilekonom 

Intressen Golf, jakt 

Familj: maka, 4 fullvuxna barn, 3 barnbarn, hund och 

två katter. 

 

Vad är viktigt för dig inom Rotary? 

Rotarys värdegrund, Fyra-Fråge-provet och vision  
 
Vad förväntar du dig av guvernörsåret? 

Samarbete och anpassningsförmåga. 
 
Vad är ditt löfte till klubbarna för året som kommer?  

Jag frågar-lyssnar-lär mig, jag stödjer aktiviteterna som genomförs i distriktets klubbar. 

 

Distrikt 1420 består av följande rotaryklubbar 

 

Estland 

Haapsalu Nõmme-Tallinn Pärnu 

Pärnu Lahe 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) 

21 klubbar 

  

https://rotary.fi/d1420/
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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 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 Nurmijärvi-Klaukkala 

Pasila-Fredriksberg Pohjois-Helsinki-Norra 
Helsingfors 

Riihimäki 

Rotary E-Club of 
Verkkorotary.fi 

Tapiola Tikkurila-Dickursby 

Tuusula Töölö-Tölö Vantaa Myyrmäki 

Vantaa-Vanda Vihti Vihti Nummela 

Ylikerava   

49 klubbar 
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3.7 Piiri 1430 

https://rotary.fi/d1430/ 

 
DG Maire Huopalainen 
 
Klubb: Rantasalmen Rotaryklubi 

Kvalifikation: Vuxenutbildning 

Rotaryuppdrag: 

I Rantasalmen Rotaryklubi IT-ansvarig, president, 

klubbinstruktör, Past President  

Distrikt 1430: AG, DGN, DGE, PR ansvarig, 

distriktsinstruktör och DG  

Rotaryservicen: Medlem i utbildningskommittén, 

representant i föreningsmötet, styrelsemedlem 

Arbetsuppgifter: projektplanerare och 

arbetarskyddschef, koordinator för vuxenstudier,  

IT-lärare 

Utbildning: Dipl.ing. i databehandling, studier i 

utbildningsvetenskap, Teknisk ingenjör, YAMK, 

Ledarskap inom teknologikunnande  

AMK Data-analys och artificiell intelligens-utbildning 

Intressen: föreningsverksamhet, litteratur, fäktning, bärplockning 

Familj: Make Veli-Matti Luukkonen 

 

Vad är viktigt för dig i Rotary? 

Jag upplever att Rotarys kärnvärden är meningsfulla. Gemenskap, ärlighet, mångfald 

– de är värden som lyfts fram både lokalt, regionalt och nationellt och globalt, 

på möten med likasinnade rotarianer. På sådana möten och engagemang i gemensamma humanitära 

projekt förverkligas den fjärde värdegrunden, servicen. Rotarys motto är ”Service före själviskhet” har 

blivit inristad i mina tankar sedan första klubbkvällen. Det är därför viljan att hjälpa 

de hjälpbehövande blivit en viktig del av min verksamhet. Jag anser att i ledarskap vägs alla Rotarys 

kärnvärden ihop. Man skall inte heller glömma respekt och uppskattning av våra medmänniskor. 

 

Vad förväntar du dig av guvernörsåret? 

Jag förväntar mig intressanta och givande möten med öppna och innovativa 

diskussioner. Jag ser fram emot att höra om klubbarnas framtidsplaner, utvecklingsmål, hur klubbarna 

går till väga med projekten. Man får inte heller glömma hur medlemsutvecklingen och klubbens 

synlighet i samhället ser ut. 

  

https://rotary.fi/d1430/
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Vad är ditt löfte till klubbarna för året som kommer?  

Under min guvernörsperiod vill jag lyfta fram gemenskapen vi alla känner, tillsammans är vi större. 

På mina klubbesök vill jag vara genuint närvarande, lyssnande och uppmuntrande. Vi har utmaningar, 

men tillsammans kan vi vinna dem. Under de senaste rotaryåren har många klubbar utvecklat nya 

verksamhetsmodeller och på ett flexibelt sätt tagit det digitala språnget. Detta möjliggör t.ex. 

förbättrad information och gemensamma aktiviteter mellan klubbarna. Också distriktets tjänster har 

blivit mera kända och använda. Denna utveckling behöver förstärkas. 

 

Som guvernör kommer jag att göra allt jag kan för att göra vårt distrikt mer effektivt och transparent. 

Jag vill hjälpa klubbar att förnya sig. Jag är övertygad om att även mina kommittéer instämmer till 

detta. 

 

Distrikt 1430 består av följande rotaryklubbar 

 

Elimäki Hamina Iisalmi 

Imatra Joensuu Joensuu Eteläinen 

Joutseno Juva Karhula 

Kitee Kiuruvesi 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 

33 klubbar 
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4 ROTARY SUOMESSA JA VIROSSA 

4.1 Finlands och Estlands Rotaryservice r.f. (senare Rotaryservicen) 

Rotaryservicen är en stöd- och serviceorganisation grundad av rotarydistrikten i Finland och Estland. 

Medlemmarna är registrerade distriktsföreningar som verkar i Finland och Estland. Rotaryservicen 

betjänar rotaryklubbarna och distrikten i Finland och Estland i de ärenden som distrikten varje år 

beställer av den. Rotarysservicens administration består av en styrelse bestående av 

distriktsrepresentanter, kommittéer och vid behov av en generalsekreterare. Rotaryservicen har ett 

Rotarykansli som tillhandahåller tjänster åt distrikten. Rotaryservicen är inte en del av Rotary 

Internationals organisation. 

 

Rotaryservicen stadgar och administration  

 

Rotaryservicens stadgar förnyades år 2022. 

Enligt de nya stadgarna:  

Rotaryservicens styrande organ är föreningsmötet som har föreningens och styrelsens högsta 

beslutanderätt. Som representanter i föreningsmötet verkar föreningsmötesrepresentanter valda av 

rotarydistrikten, en från varje rotarydistrikt. Föreningens stadgeenliga möten hålls på våren med 

ärenden som berör det kommande verksamhetsåret (1 juli–30 juni) och på hösten med ärenden som 

berör föregående period. 

 

Föreningsmötet väljer styrelseledamöterna till Rotaryservicen, en från varje distrikt samt en personlig 

suppleant. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och vice ordförande, vars mandatperiod är ett 

verksamhetsår. Styrelsens mandatperiod är också ett år. 

 

Rotaryservicen kan ha en generalsekreterare, som väls senare vid behov. Rotaryservicens 

generalsekreterare, vald av Rotaryservicens styrelse, har till uppgift att bistå styrelsen, genomföra 

styrelsens beslut och fungera som förman för Rotarykansliet. Generalsekreterarens mandatperiod är 

vanligtvis tre rotarysår. 

 

För att sköta uppgifterna har föreningen ett kontor i Helsingfors med en heltidsanställd person. 
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Rotaryservicen uppgifter 

 

Föreningens syfte är att stödja och främja rotaryverksamhet inom sitt verksamhetsområde genom att 

vara en service-och samarbetsorgan för distrikten. Rotaryservicen är också ett stöd för distriktens 

rotaryklubbar genom att 

 

- främja samarbetet mellan medlemmar och utbytet av erfarenheter och information 

- erbjuda gemensamma IT-plattformar och tjänster 

- producera och publicera litteratur om Rotary samt utbildnings- och informationsmaterial 

- anordna utbildningar och seminarier som stödjer medlemmarnas verksamhet 

- bistå medlemmar i planering och genomförande av deras gemensamma projekt och 

- sköta medlemmarnas bokföring och betalningstransaktioner 

 

Föreningens medlemsdistrikt bestämmer årligen vilka uppgifter och tjänster som tilldelas 

Rotaryservicen. Föreningens medlemsavgift bestäms efter det totala antalet klubbmedlemmar i 

distriktet. Medlemsavgiftens storlek och ersättning för särskilt överenskomna tjänster fastställs på 

föreningens vårmöte. 

 

Rotaryservicens erbjuder följande tjänster för sina medlemsföreningar (distrikt) 

 

- Fakturering av distriktets medlemsavgifter av klubbarna, distriktens betalningstransaktioner, 

redovisning och bokslutstjänster med tillhörande arkivering 

- Ungdomsutbytets multidistriktsverksamhet och dess betalningstransaktioner och redovisning 

- Förvaltning av distriktens och Rotaryservisens arkiv  

- Upprätthåller medlemsregistret, dess administration, instruktioner och support och på basen 

av separat överenskommelse också utveckling av registret. 

- Fakturering av Rotary Norden-tidningens prenumerationsavgifter, tillhandahåller 

leveransadresserna och medverkar i förvaltningen av tidningen 

- Underhåll, administration, vägledning och support av distriktens gemensamma inhemska 

informationstjänster och plattformar samt separat överenskommen utveckling av dem 

- Administration, underhåll, vägledning och support av distriktens gemensamma webbplats 

(rotary.fi) och distriktens och klubbarnas plattform för webbplatserna och andra 

gemensamma kommunikationskanaler, samt separat överenskommen utveckling av dem 

- Upprätthåller av rotarymatrikeln (allmän information om Rotary, katalog och lista över 

klubbar och medlemmar) på ett separat överenskommet sätt 

- Förberedelse, distribution och försäljning av andra separat överenskomna guideböcker, andra 

tryckta produkter och online publikationer samt översättning av dem 

- Förberedelser och organisering av gemensamma utbildningar och andra evenemang för 

distrikten, såsom DGE-utbildning 

- Deltagande i förberedelser i distriktens gemensamma projekt  

 

Särskilt överenskomna utvecklingsaktiviteter, rutiner, utbildningar och andra evenemang och projekt 

definieras i första hand i periodens handlingsplan, i andra hand inom ramen för de anslag som anslagits 

i budgeten av föreningens styrelse. 
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4.2 Kommittéer 

Rotaryservicen kan tillsätta kommittéer för att sköta distriktens gemensamma angelägenheter. 

Kommittéerna arbetar på frivillig basis (utlägg betalas enligt faktura). Vid behov kan kommittéerna 

bjuda in andra intresserade rotarianer för att sköta uppgifterna. 

 

För tillfället finns det tre egentliga kommittéer och en ungdomsutbytets multidistriktorganisation  

 

ICT- kommittén är sammansatt av distriktens ICT-ansvariga. Kommittén ansvarar för utvecklingen av 

Rotaryservicens och distriktens gemensamma datasystem. Kommittén fungerar som ett nätverk för 

samarbetete mellan distrikten samt stödjer och utbildar klubbar i frågor som rör 

informationsteknologi och Rotarys datasystem. ICT-kommitténs mål är också att under ledning av 

styrelsen utveckla Rotaryservicens digitala tjänster. ICT-nämnden arbetar i nära samarbete med 

kommunikationskommittén. 

 

Kommunikationskommittén består av ordföranden för distriktens PR- och 

kommunikationskommittéer. Kommitténs uppgift är att förbättra Rotarys offentliga image genom att 

förbättra och enhetliga kommunikationen till allmänheten och media. Kommittén upprätthåller 

webbplatsen rotary.fi som omfattar såväl offentligt information som också material avsett för 

medlemmar. Andra nämnder och samarbetsorgan tar fram materialet från sina egna ansvarsområden. 

Kommittén utvecklar interna och externa kommunikationsrutiner och aktiviteter. Man tar fram olika 

kommunikationsdirektiv och anordnar utbildningar i samarbete med medlemsdistriktens 

kommunikations- och PR-kommittéer. 

 

Miljökommittén är sammansatt av representanter valda bland distriktens miljökommittéer (en 

representant per distrikt) och en inbjuden rotaract-representant. Medlemmarna förutsätts ha ett 

intresse för vår livsmiljö och en önskan att främja miljömedvetenhet. Man vill inspirera rotarianer i 

olika miljöprojekt i det egna distriktet och i dess klubbar. Kommittén strävar efter att förenhetliga 

klubbarnas och distriktens miljöprojekt så att de stödjer varandra. På så sätt får man också bättre 

förutsättningar att få miljöarbetet mera mångsidigt och intressant för media. 

Vattenskyddsprojekt i allmänhet och Östersjöprojektet i synnerhet är viktiga prioriterade 

verksamhetsområden. Kommittén följer utvecklingen av RI:s nya, sjunde fokusområde Miljö 

"Protecting the environment". Man strävar tillsammans med Baltic Sea Rotary Action 

Networking/BASRAN till att främja gemensamma rotaryprojekt för att förbättra tillståndet i Östersjön. 

Nio länder runt Östersjön är med i projektet. 

 

Dessutom samarbetar distrikten med varandra och genomför andra projekt som inte sköts via 

Rotaryservicen.  

 

Rotary Foundationsamarbete har ordförandena i distriktens Rotary Foundation-kommittéer som 

medlemmar. 

Målet med aktiviteten är att främja insamlingar och donationer till Rotary Foundation. Man vill 

utveckla utbildningsmaterial som berör stiftelsens verksamhet. Man vill möjliggöra distriktens 

gemensamma Rotary Foundation-projekt och att dela erfarenheter och exempel mellan olika distrikt. 

Ett nationellt Rotary Foundation-seminarium anordnas årligen. 
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Utbildningssamarbete har distriktsinstruktörerna (District Trainer) eller ordförandena i distriktets 

utbildningskommitté som medlemmar. Syftet med distriktsinstruktörernas samarbetsnätverk är att 

producera, enhetliga och distribuera det material som behövs för distriktens och klubbarnas 

utbildningsverksamhet och att utveckla olika träningsmetoder. 

 

Medlemskap- och framtidssamarbete har ordförandena i distriktens medlemskommittéer som 

medlemmar. Tanken är att utveckla metoder för medlemsvärvning och för medlemstrivsel. Man 

fokuserar särskilt på utvecklingen av framtida rotaryverksamheter, medlemskap och klubbform, och 

stödjer distrikten och klubbarna i utmaningarna med medlemsfrågor. 

 

ICC-samarbetet (Intercountry) har ordförandena för distriktens internationella servicekommittéer 

som medlemmar. Man har som uppgift att främja kontakter mellan rotarianer och klubbar i två eller 

flera länder. Man vill stärka relationerna mellan rotarianer och klubbar i olika länder och etablera 

internationella nätverk. ICC-kommittén stöder klubbarna genom att hitta och öppna internationella 

kontakter för dem. 

 

4.3 Digitalisering och Rotary online 

 

Vi lever i ett digitaliserat samhället. Rotary har också digitaliserats och övergår mer och mer till 

webbaserade tjänster. Här nedan presenteras de viktigaste onlinetjänsterna som stöder Rotarys 

verksamhet. Varje rotarian bör bekanta sig med dem och aktivt börja använda dem. 

 

Rotary International informationstjänster och webbplatser - My Rotary ja www.rotary.org 

 

RI:s offentliga internationella webbplats finns på adressen www.rotary.org. Den ger alla allmän 

information om Rotary. 

 

En webbplats specifikt för rotarianer finns på adressen my.rotary.org. Man loggar in på My Rotary 

med var och ens personliga ID. Den får man vid registrering till tjänsten. Vid registrering skall du 

använda den mailadress som du har angett i dina medlemsuppgifter. Användarrättigheterna för 

systemet bestäms av medlemmens klubb- och distriktsuppdrag. Webbplatsen My Rotary har flera 

olika sektioner, varav de viktigaste är Club Central, Learning Center och Brand Center. 

 

Alla rotarianer bör aktivt använda dessa tjänster. Distrikten och klubbarna bör uppmuntra rotarianer 

att registrera sig och använda tjänsterna. Man skall också utbilda och vägleda medlemmarna i 

användning av My Rotary. My Rotary finns förutom på engelska även på många andra språk, men inte 

på finska. 

 

På distriktsnivå erhåller guvernören och distriktsfunktionärerna automatiskt uppdaterings- och 

rapporteringsrättigheter till distriktets klubbinformation. Rättigheterna gäller under mandatperioden. 

 

På klubbnivå erhåller klubbfunktionärerna rätten att uppdatera klubbens mål och prestationer. Övrig 

klubbinformation (mötestider och mötesplatser) och medlemsinformation upprätthålls inte i My 
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Rotary utan uppdateringar görs i Rotaryservicens medlemsregister. Därifrån kopieras informationen 

automatiskt till My Rotary. 

 

Genom Club Central sektionen hanterar man klubbens mål och resultat. På första sidan presenteras 

klubbens allmänna situation som en ”instrumentpanel”. Från menyn kommer du åt att sätta upp mål 

för klubbens kommande säsong och notera resultat inom olika delområden. I rapportdelen hittar du 

flera rapporter som beskriver klubbens utveckling. Medlemsstatistikens ändringar görs ju genom 

Rotaryservicens medlemsregister med en liten fördröjning till My Rotary. Till Club Central kommer du 

via denna länk. 

 

Learning Center innehåller ett stort antal interaktiva onlinekurser som förbereder dig till klubbens och 

distriktets olika uppdrag. Vissa av utbildningarna är obligatoriska för funktionärer för uppgifter på 

distriktsnivå. Man rekommenderar starkt att ta olika utbildning på klubbnivå. Den aktuella 

kurskatalogen kan laddas ner från länken bakom kursutbudet. Du hittar till Learning Center via denna 

länk. 

 

Brand Center guidar dig till korrekt användning av Rotarys logotyper. Där kan du skapa en klubblogo 

och ladda ner mycket annat rotarymaterial. Du hittar till Brand Center via denna länk. 

 

Club Finder är My Rotarys öppna tjänst, vars länk finns överst på webbsidorna rotary.org, My Rotary 

och rotary.fi. Genom den kan du söka efter mötesplatser och tider, kontaktinformation och 

webbadress för alla rotaryklubbar i världen eller till klubben närmast din plats. Det är ett praktiskt 

verktyg när man söker efter en möjlig besöksklubb när man är på resande fot. 

 

Rotary Club Locator är en tjänst som liknar Club Finder men är tänkt för mobila enheter. Du kan ladda 

ner applikationen från App Store på din mobila enhet. 

 

Rotaryservicens och rotarydistriktens webbsidor  

Rotaryservicen, rotarydistrikten och nästan alla klubbar har egna webbsidor. På Rotaryservicens 

webbsida rotary.fi hittar du också länkar till de viktigaste finska och internationella 

rotarywebbsidorna. 

 

Alla viktiga evenemang som är gemensamma för distrikten, viktiga evenemang i de egna distrikten och 

klubbarna publiceras på gemensamma eller egna webbplatser. Klubbarna bör publicera sina 

klubbprogram antingen på klubbens hemsida eller distriktsvis på en separat tillkännagiven plats. 

 

Rotaryservicens webbplats rotary.fi består av två delar, den offentliga delen och de skyddade 

medlemssidorna endast avsedda för medlemmar. Dessutom har estniska rotarianer sina egna 

webbsidor på estniska på rotary.ee. 

De offentliga sidorna innehåller allmän information om Rotary och utgör en informationskälla för både 

medlemmar och för allmänheten. Allt offentligt material som tidigare publicerats i Rotarymatrikeln 

finns också där. 

  

https://rcc.rotary.org/#/
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
https://rotary.ee/
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De lösenordskyddade medlemssidorna innehåller material som endast är avsedda för rotarianer 

såsom instruktioner, formulär och utbildningsmaterial relaterat till aktiviteter. Innehållet för dessa 

tjänster och deras distribution kommer troligen att justeras under rotaryåret 2022–2023. Ändringar 

kommer att meddelas medlemmarna separat. 

 

De viktigaste delarna av medlemssidorna är: 

 

Informationsbanken innehåller publikationer och instruktioner. Innehållet i informationsbanken 

kommer att uppdateras under det kommande rotaryåret och allt inaktuellt material kommer att 

raderas. 

 

Instruktioner och videor innehåller länkar till informationsrelaterade instruktionsfilmer 

 

Materialet på RI:s kontor i Zürich innehåller instruktioner och guider översatta till nordiska språk, 

inklusive finska. 

 

Du hittar till Medlemsregistretsystemet även via medlemssidorna. Det är klubbarnas officiella register 

över medlemmarna och upprätthållande av information och bläddring i dem. Mer om 

medlemsregistersystemet i nästa stycke. 

 

Rotaryservicens administration, tillgång till det här avsnittet har tidigare varit strikt begränsad. Stora 

delar kommer under rotaryåret 2022–2023 öppnas för alla rotarianer.  Avsnittet innehåller 

Rotaryservicens instruktioner, handlingsplaner och verksamhetsberättelser samt mötesprotokoll. 

 

Rotarydollarns växelkurs behövs t.ex. vid betalning av klubbräkningar. 

 

Rotaryservicens webbplats har också en separat skyddad del för Läkarbankens administrativa och 

ekonomiska material. 

 

Distriktens material hittar man på distriktens egna webbplatser under menyn För medlemmar. Där 

kan man hitta material för distriktsadministration, utbildningsmaterial och distriktens egna 

instruktioner. 

 

Webbplatsen för ungdomsutbytesorganisationen hittar du på webbplats www.rye.fi 

 

Rotarianer på sociala medier 

 

Sociala medier stödjer officiell kommunikation. Sociala medier är en viktig interaktiv 

kommunikationsform för en gemenskap som vill berätta om sin verksamhet till sina egna medlemmar 

och allmänheten. 

 

Facebook (FB) har flera aktiva grupper för delning av information mellan rotarianer och vänner till 

rotarianer. Familjer till utbyteselever uppskattar ofta dagliga nyheter och bilder från utbyteslandet. 

 

http://www.rye.fi/
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På Instagram delar du bilder och videor om rotaryaktiviteter. Du bör märka bilderna med det 

överenskomna #-tecknet, det vill säga med hashtags som gör dem lätta att hitta, t ex #rotarit och 

#rotary. Rotary International och flera distrikt och klubbar delar bilder på Instagram. 

Twitter erbjuder också aktuella intressanta nyheter för rotarianer, du kan följa till exempel Rotary 

International, @rotary. 

 

LinkedIn är huvudsakligen är en tjänst som stödjer professionellt nätverkande. Men den erbjuder 

också möjlighet för dem som arbetar i serviceorganisationer såsom Rotary.  På LinkedIn kan man 

anteckna sina serviceuppgifter i sin karriärbeskrivning. 

 

YouTube innehåller också många videor med rotarytema, både för underhållning och för utbildning. 

 

Vimeo innehåller videor från Rotary International och Rotary Foundation. 

 

Det lönar sig att i alla tjänster använda sökordet Rotary. Vissa av videotjänsterna är dolda, så de kan 

bara hittas genom att dela länkar. 

 

WhatsApp-snabbmeddelandetjänsten kan användas för att nå klubben, klubbstyrelsen, kommittén 

eller någon annan liknande rotarygrupp. 

 

Mer information och instruktioner om sociala mediers möjligheter kan du få från rotarydistriktens 

kommunikationskommittéer. 

 

4.4 Rotaryservicens medlemsregistersystem 

Rotaryservicens medlemsregistersystem är en online-matrikel som används av rotarianer. Det 

fungerar som ett officiellt medlemsregister över klubbarnas medlemmar och är utformat så att det 

uppfyller personregisterförordningens krav. Det finns ett gränssnitt mellan Rotaryservicen och Rotary 

Internationals (RI) medlemsdatabaser. Genom detta överförs informationen om finska och estniska 

rotarianer automatiskt till RI:s medlemsregister. Därför behöver finska rotarianer inte uppdatera sin 

information i My Rotary. Information om klubbarnas projekt, mål och resultat skall dock uppdateras i 

Min Rotary. 

 

Registret är konfidentiellt och ingen information ur det får lämnas ut till utomstående. Registret skall 

endast användas för Rotarys verksamhet. Rotaryservicen, distrikten, klubbarna eller enskilda 

rotarianer får inte använda medlemsregistret för kommersiella eller politiska ändamål. 

 

Klubbarna ansvarar för informationen i medlemsregistret 
 

Klubbarna ansvarar för att klubbens och medlemmars information i medlemsregistret är rätt och varje 

klubb är skyldig att kontinuerligt uppdatera sin information. Informationen bör uppdateras så snart 

som möjligt efter att ändringarna har skett. Klubben har en webbläsar-ID för administration. Den 

tillåter uppdatering av sidorna och används vanligtvis av klubbsekreteraren. Dessutom har varje klubb 

en klubbspecifik läsar-ID avsedd för medlemmarna. Med den kan medlemmen se sin egen och  
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klubbens information. Med samma läsar-ID kan man också söka fram medlemsinformation från andra 

klubbar. Läsar-ID och dess regelbundet uppdaterade lösenord distribueras säkert inom klubben till alla 

klubbmedlemmar. Om en medlem upptäcker luckor eller inaktuell information i sin information bör 

hen be klubbsekreteraren att rätta till informationen. 

 

I enlighet med dataskyddsförordningen har varje rotarian möjlighet att förbjuda att hens information 

ses utanför klubben. Person- och kontaktuppgifter som krävs enligt föreningslagen och andra 

uppgifter som krävs av föreningens verksamhet ska dock föras in i medlemsregistret. 

 

Rapporter ur medlemsregistret 

 

Medlemsregistret ersätter medlemssektionen i den tidigare matrikeln.  Rotaryservicen och distrikten 

använder medlemsregistret i sin egen verksamhet endast för läsning och rapportering, utan att där 

ändra några uppgifter. Klubbarna får rapporter om sina egna medlemmar och kan också se klubb- och 

medlemsinformation för andra klubbar, men enbart för de medlemmar som har gett sitt samtycke till 

att informationen kan visas. 

 

Medlemsregistret tillhandahåller även andra rapporter och statistik för att stödja klubbarnas och 

distriktens verksamhet. Guvernören och distriktsledningen kan använda sina egna koder för att 

bläddra i distriktets information och ta ut rapporter om klubbarna. När man använder dessa rapporter 

är det värt att komma ihåg att där tillämpas användnings- och lagrings-begränsningarna från 

personuppgiftsförordningen. Rapporterna måste förstöras på ett korrekt sätt 

efter användningen och informationen får inte användas för andra ändamål än de som krävs för 

rotaryverksamhet. 

 

Var hittar du medlemsregistret? 

 

Medlemregistret finns på sida rotary.fi → För medlemmar → Medlemsregister. Har du tappat bort ditt 

användarnamn eller lösenord kan du få hjälp via Rotaryservicen. Instruktioner för användning av 

medlemsregistret, samtyckesformuläret för datapublicering och integritetspolicyn finns i Rotarys 

databank i avsnitt 1.3. 

 

4.5 Ungdomsverksamhet och ungdomsutbytets 

multidistriktsorganisation 

Ungdomsutbyteskommittén (en multidistriktsorganisation) ansvarar för 

ungdomsutbytesverksamheten i de finska och estniska rotarydistrikten. Verksamheten inkluderar 

Rotarys ungdomsutbyte, Rotaract, Interact, RotaKids, RYLA, NGSE och Rotex-aktiviteter. Syftet med 

ungdomsverksamheten är att erbjuda unga möjlighet till olika utbyten och träning samt egen 

klubbverksamhet. Målet är att uppfostra unga människor till att bli internationella och toleranta i 

enlighet med Rotarys värdegrund, Målet är också att i framtiden få nya medlemmar till 

rotaryklubbarna. 

 

  

https://rekisteri.rotary.fi/?logoutnow=1
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Ungdomsutbyte 

 

Ungdomsutbyte är den viktigaste och mest synliga rotaryverksamheten i Finland. Det årliga utbytet 

ger för cirka 8 000 ungdomar över hela världen en möjlighet att lära känna olika länders kulturer. 

Utbytet är avsett för alla ungdomar, inklusive barn i rotaryfamiljer. Utbytesaktiviteter vägleder unga 

människor till en känsla av internationellt ansvar och skapar förutsättningar för att bygga en 

samarbetsvillig och trygg värld. Målet är att lära ut förståelse och tolerans för olikheter och att värdera 

den kulturella mångfalden. 

 

Certifiering och klubbens ungdomsutbytesteam 

 

Rotary International har åtagit sig att skapa och upprätthålla den säkraste möjliga miljön för alla 

ungdomsutbytets deltagare. Det är rotarianernas, deras makars, värdfamiljers och andra volontärers 

plikt att med bästa förmåga övervaka att de ungdomar och barn som de kommer i kontakt med mår 

bra. Vuxna skall förhindra förekomsten av alla typer av fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp mot 

barn och unga. 

 

För att säkerställa utbytesstudenternas säkerhet kräver RI certifiering av de distrikten som är 

engagerade i utbytesaktiviteter. Alla distrikt i Finland är godkända och certifierade. Certifieringen 

kräver noggrannhet i urvalet av dem som arbetar med ungdomsutbyten. Omfattande utbildnings-

tillfällen ordnas årligen för ungdomsutbytesteamen, utbytesstudenter och värdfamiljer. 

 

Rotaryklubbens ungdomsutbytesteam består av tre personer. Teamet måste ha (1) ett 

ungdomsutbytesombud som leder och koordinerar utbytena, (2) en fadder som är av samma kön som 

utbytesstudenten (om nödvändigt rotarianens maka/maka), och (3) ett säkerhetsombud som är 

ansvarig för frågor som rör elevens välbefinnande, säkerhet och integritet i enlighet med 

certifieringen. 

 

Teammedlemmarna arbetar vanligtvis flera år med uppdraget. Teamet informerar i klubben och i dess 

omgivning om de utbytesmöjligheter som Rotary erbjuder. Man försöker hitta bästa möjliga 

intresserade utbyteskandidater och värdfamiljer. Teamet deltar i utbildningar som anordnas av 

distriktet så att minst en teammedlem utbildas varje år. Detta är en förutsättning för att klubben kan 

ha ungdomsutbytesverksamhet. 

 

Finlands och Estlands ungdomsutbytesorganisationer och distriktsorganisationer 

 

Varje rotarydistrikt har sin egen ungdomsutbyteskommitté. Medlemmarna i dessa kommittéer (3–4 

från varje distrikt) bildar en multidistriktsorganisation som ansvarar för ungdomsutbytets nationella 

uppgifter. Dessa inkluderar genomförande av det årliga utbytet, sommarutbyte och lägerutbyte samt 

utbildning för klubbarnas ungdomsutbytesteam, utbytesstudenter och värdfamiljer. Man anordnar 

resor för Finlands och Estlands utbytesstudenter. Nämnden ansvarar även för utvecklingen av 

ungdomsutbytesverksamheten.  

 

Årligt utbyte och sommarutbyte sker till Europa, Asien, Australien och Nord- och Sydamerika. 

Lägerbyte sker främst i Europa. 

 



45 
 

Årsutbyte 

 

Årsutbyte är en årslång familje- och studieperiod. Ansökningstiden är under augusti-oktober, 

utbytesland och stad bekräftas i februari-april och utbytet sker under påföljande läsår. I förhållande 

till antalet invånare, är Finland ett av de främsta årsutbytesländerna i rotaryvärlden. Varje år åker cirka 

143 ungdomar på ett årligt utbyte och ett motsvarande antal utländska utbytesstudenter anländer till 

Finland. 

 

De mest populära utbytesländerna för finländare är USA och Australien. Andra utbytesländer är 

Argentina, Brasilien, Chile, Ecuador, Sydafrika, Sydkorea, Japan, Kanada, Colombia, Mexiko, Peru, 

Thailand, Taiwan och i Europa Nederländerna, Belgien, Spanien, Kroatien, Italien, Österrike, Frankrike, 

Tyskland, Schweiz, Tjeckien och Ungern. 

 

Kostnaderna för en student som åker på ett årligt utbyte delas mellan utbytesstudenten, den 

mottagande klubben och värdfamiljen. Den sändande klubben har i sin tur kostnader för den 

inkommande studenten. Utbytesstudentens egna kostnader består av arrangemangsavgiften samt 

rese- och försäkringskostnader. Kostnaderna för en student som reser längre bort är vanligtvis lite 

högre än för dem som reser närmare. Kostnaderna ligger vanligtvis runt 2 500 euro. Frivilliga 

gruppresor som anordnas av studenter i mottagande landet ökar kostnaderna. 

 

Den inkommande utbytesstudentens kostnader bekostas av den avsändande klubben i Finland. Dessa 

inkluderar orienteringslägret som anordnas i Finland, månadspenning, möteskostnader, 

skolkostnader och andra utgifter. Kostnaderna ligger i genomsnitt på cirka 2 500–3 000 euro. 

Kostnaderna för värdfamiljen uppstår genom att familjen får ytterligare en medlem. När det finns flera 

värdfamiljer (i genomsnitt 3–4 familjer/elev) delas även de årliga kostnaderna mellan flera familjer. 

 

Finska utbytesstudenter har möjlighet för utbytesåret ansöka om ett mindre bidrag från distriktets 

ungdomsutbytesteam. Ungdomsutbyteskommittén beslutar om bidragen. Bidragens totala antal per 

distrikt är proportionell mot antalet elever som lämnar distriktet. 

 

Sommarutbyte 

 

I sommarutbytet erbjuder Rotary ungdomar i åldrarna 15–18 år en bra möjlighet att på ett säkert sätt 

lära känna en ny kultur och ett nytt sätt att leva antingen i Europa (Belgien, Spanien, Österrike, Italien, 

Tyskland, Schweiz, Frankrike, Turkiet, Ungern) eller på andra kontinenter (USA, Kanada, Sydafrika, 

Brasilien, Mexiko, Taiwan). 

 

På sommarutbytet reser studenten först en familj i destinationslandet och bor där en månad. När hen 

kommer tillbaka tar hen med sig värdfamiljens ungdom till sin egen familj för ytterligare en månad. På 

så sätt spenderar eleverna 1+1 månad tillsammans i båda familjerna. 

 

Ansökningarna till detta utbyte görs i oktober-december, bytesplatsen bekräftas under våren och 

bytet sker sedan under sommarlovet. 

 

Kostnaderna för sommarutbytet består av organisationsavgiften samt rese- och 

försäkringskostnaderna. Den lokala värdfamiljen står för boende, mat och renlighet. 
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Månadsersättningen betalas inte ut under sommarutbytet. Utbytet skapar inte heller några kostnader 

för klubben. Rotarydistriktet utbildar studenten och värdfamiljen. 

 

Internationella lägren 

 

Internationella lägren erbjuder ungdomar en möjlighet att stanna utomlands en kort tid kring något 

tema. Lägren varar 2–3 veckor. Ansökningar görs från oktober framåt och antagning till lägret 

bekräftas under vårvintern. Lägren anordnas vanligtvis i juli-augusti, men det finns även en del läger 

vid andra tidpunkter. På vintern ordnas det skidläger i februari-mars. 

 

I regionen, som inkluderar europeiska och afrikanska länder samt Turkiet och Israel, anordnas 1–9 

läger per land varje år. Den första veckan bor man i olika rotaryfamiljer, resten av tiden i delat boende 

på ungdomshotell, ibland tältar man utomhus. 

 

Lägren har vanligtvis ett tema (segling, målning, musik, natur etc.), då ligger tyngdpunkten för 

programmet i linje med temat. Även så kallade allmänna läger hålls. Det finns även läger för fysiskt 

funktionshindrade, till exempel rörelse- eller hörselskadade. 

 

Att delta i lägren kräver inte student-, familje- eller klubbspecifik motsvarighet i ett annat land. Lägren 

är avsedda för barn till både rotarianer och icke-rotarianer. Åldern varierar mellan 15 och 20 år, men 

det finns även några läger för personer upp till 25 år. Lägren är vanligtvis avgiftsbelagda. Deltagaren 

betalar även för sin egen resa, nödvändig försäkring och för organisationsavgiften. 

 

Du kan hitta aktuell information om ungdomsutbytet på ungdomsutbytets hemsida http://www.rye.fi. 

 

Rotex-verksamhet  

 

Rotex består av Rotarys tidigare utbytesstudenter. Medlemmarna deltar i Rotarys ungdomsutbyte på 

många olika sätt. Rotexarna bekantar sig i de inkommande utbytesstudenterna redan under deras 

första vecka på orienteringslägret i Finland. Under hela året hjälper de rotaryklubbarna på 

utbytesstudenternas inhemska och utländska läger och resor. 

 

Rotex anordnar under utbytesåret en mängd olika evenemang och aktiviteter för utländska 

utbytesstudenter som bor i Finland. Rotexar fungerar som handledare för utbytesstudenter och vid 

behov även som kamratstöd för nuvarande och tidigare utbytesstudenter.  

 

Rotex verksamhet är mycket aktiv i Finland och den är en viktig del av det övergripande 

ungdomsutbytet. Det finns mer än 50 aktiva rotexare i Finland. Finska Rotex samarbetar också 

internationellt med andra länders Rotex. Rotex Finland verkar under Rotaryservicens 

multidistriktsorganisation för ungdomsutbyte och följer ungdomsutbytets och rotaryorganisationens 

regler. 

  

http://www.rye.fi/
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Rotaract  

 

Rotaractklubbarnas medlemmar är unga vuxna med rotaryanda. Verksamheten bygger på viljan att 

göra gott genom praktiska volontärprojekt, nätverka och lära av varandra genom gemensamma 

projekt. Flera rotaractklubbar växlar mellan formella och informella möten. Ett exempel på ett 

informellt möte kan vara ute och grilla korv, fiska eller spela något spel online. 

 

Den första finska rotaractklubben grundades i Jyväskylä 1969. För närvarande finns det klubbar på 

följande orter i Finland: 

 

- Helsingfors  

- Lahti 

- Villmanstrand 

- Uleåborg  

- Parkano  

- Rovaniemi  

- Tammerfors  

- Åbo  

- Åboregionen  

- Vasa 

 

Rotaract är ett sätt för t.ex. Rotex-medlemmar, RYLA-deltagare och tidigare rotarianers 

utbytesstudenter att fortsätta vara en del av rotaryfamiljen och i sinom tid bli medlem i en 

rotaryklubb. Om/när du vill kontakta din lokala Rotaract-klubb, ta kontakt med den lokala presidenten 

om hen redan är bekant för dig, men om inte, skicka ett meddelande via studenternas e-postadresser 

och/eller via sociala medier. Nästan alla klubbar använder Facebook och Instagram. 

 

Utöver dessa klubbar finns det Rotaract Finland som takorganisation. Den stödjer och förenar klubbar, 

delar information och representerar finska Rotaracts verksamhet inför RI och i europeiska Rotaract 

samarbetsorgan (ERIC). Finska Rotaract håller sitt årsmöte varje vår mellan januari och mars. Alla 

rotaractklubbar uppmuntras att delta i detta möte med en mindre eller större grupp. Där har man 

möjlighet att lära sig mycket, etablera samarbetsprojekt och bli en del av gemenskapen för finska 

rotaractörer. Dessutom väljs följande års styrelse på mötet. 

 

Vissa rotaractklubbar inkasserar en nominell medlemsavgift av sina medlemmar. Klubbarna strävar till 

att ha minimala utgifter i sin verksamhet, detta eftersom medlemmarna till största delen är studenter 

eller är nyutexaminerade personer.  Rotaractklubbarnas utgifter består av t ex småskalig 

marknadsföring, snacks i samband med medlemsträffar, Rotaract Finlands medlemsavgift (10 

€/rotaractor eller minst 50 €/klubb) och eventuella kostnader för projekt samt deltagandet i årsmötet. 

Många Rotary fadderklubbar och/eller rotarydistrikt stödjer rotaractklubbarnas verksamhet. 

 

Klubbarnas verksamhet varierar och beroende på klubbmedlemmarna sker kommunikationen 

antingen på finska, svenska eller engelska. Oavsett rotaractklubbens förmåga att betala Rotaract 

Finlands medlemsavgift, har Rotaract Finland beslutat att dela information och stödja alla klubbar så 

lika som möjligt. 
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RI har under 2019 och 2020 kraftigt förnyat sina riktlinjer för Rotaract. Baserat på de nya riktlinjerna 

har följande uppdateringar tagits i bruk och/eller är på väg att träda i kraft, till exempel: 

- Den övre åldersgränsen för Rotaract var tidigare 30 år, men det har nu tagits bort av RI. 

          Rotaractörernas genomsnittsålder är i Finland 22–32 år. 

- Vid bildandet av en rotaractklubb behövs det inte längre finnas någon Rotary-fadderklubb, 

men än så länge finns det inga klubbar i Finland som har bildats på detta sätt. Fadderklubbar 

har varit uppskattade partners. Med denna reform kan även rotaractklubbar sponsra 

nystartade rotaractklubbar.   

- Från och med 1 juli 2022 kommer rotaractmedlemmarna debiteras en RI medlemsavgift. 

Medlemsavgiften är $5/år/medlem för universitetsanslutna klubbar och $8/år/medlem för 

andra klubbar. 

 

Mera information om RI:s nya Rotaractpolicy finns på: https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-

policy-updates 

 

Några exempel på Rotaractklubbars projekt genom åren:  

- Organiserandet av ett webinar relaterat till situationen i Östersjön 

- Buy One More-kampanjer och samarbeta med t.ex. HOPE r.f. 

- ShelterBox samarbete  

- Kampanj i sociala medier för psykisk hälsa 

- Arrangerandet av bingo på äldreboenden 

- Byggande av fågelholkar och årlig städning av dem 

- Deltagandet i restaurangdagen och samlandet av pengar till den utvalda välgörenheten 

 

Interact  

 

Interact-verksamhet lanserades i USA 1962 och de första klubbarna utanför USA registrerades året 

därpå. Finland var bland pionjärerna. Den första interactklubben i Finland och Norden grundades 

hösten 1963 i Somero. 

 

För närvarande finns det en interactklubb i Finland. Klubben grundades i november 2013 i Uleåborg. 

Oulu Interact Club är en del av rotaryfamiljen och dess medlemmar vill förbättra samhället lokalt och 

globalt. Klubben anordnar minst två projekt varje år. Ett hjälper eller utvecklar det lokala samhället. 

Det andra projektet stödjer internationellt samarbete. Utöver dessa anordnas olika evenemang och 

klubben deltar i mindre samarbetsprojekt med andra klubbar. 

Oulu City Rotaryklubb fungerar som sponsorklubb. Klubbmedlemmar sköter dock sin verksamhet 

självständigt. Klubben söker ständigt efter intresserade medlemmar och nya partners från hela 

världen. Mer information om Interact finns på klubbens Instagram-konto och Facebookgrupp. 

  

https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-policy-updates
https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-policy-updates
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RotaKids 

 

Rotaryklubbar runt om i världen anordnar aktiviteter för barn under 12 år. Aktiviteterna kallas oftast 

för Earlyact och RotaKids. Dess aktiviteter för barn under 12 år är ännu inte officiellt erkända av Rotary 

International, men två initiativ har tagits för att erkänna dem. Varje RotaKids-klubb har en rotaryklubb 

som sponsor och aktiviteterna är oftast förlagda till skolor. Samarbete med andra aktörer (till exempel 

barnfamiljeorganisationer) beaktas i planeringen av verksamheten. 

 

Principerna för dessa aktiviteter riktade till barn är att anordna aktiviteter i enlighet med Rotarys 

värderingar.  Man vill ge barn möjlighet att påverka och göra gott i sin omgivning och uppskatta andra 

människor och naturen. RotaKids aktivitet är det första steget mot Rotary. 

 

I Finland har det under rotaryåret 2020 – 2021 inrättats en multidistriktsarbetsgrupp där varje distrikt 

i Finland har varit representerat. Arbetsgruppens uppgift har varit att skapa ett koncept för 

barnverksamheten. Rikstäckande lansering skulle ske under Rotaryåret 2021–2022. --- Det första 

RotaKids-lägret ordnades i februari 2022. 

 

RYLA 

 

Inspirerande tal, erfarna experter, stöd för personlig tillväxt, sociala aktiviteter, allt detta och mycket 

mera kan inkluderas i Rotarys RYLA utbildning - Rotary Youth Leadership Awards. 

 

Utbildningen vänder sig till aktiva unga mellan 14 och 30 år som vill bli bekanta med ledarskap. Man 

vill utveckla sin beslutsförmåga, initiativförmåga, samspelsförmåga och förmågan att framföra sina 

synpunkter tydligt och övertygande. På RYLA-seminarierna berättar representanter från olika 

verksamhetsområden om sina erfarenheter och tankar kring ledarskap. Syftet med RYLA-utbildningen 

är att uppmuntra unga människor att vara ledare och att utbilda dem i aktivt medborgarskap och etiskt 

agerande. 

 

RYLA ledarskapsutbildningar anordnas av enskilda klubbar eller flera klubbar i samarbete. Arrangören 

kan även vara ett rotarydistrikt. RYLAs samarbetspartner kan vara en skola eller annan organisation. 

Deltagare väljs ut på basen av ansökningar eller i samarbete med en partner. 

 

Ta gärna kontakt med rotaryklubbarna i ditt område eller RYLA-representanten för rotarydistriktet och 

be om mer information om de RYLA-utbildningar som anordnas i ditt område. 

 

New Generation Service Exchange NGSE - Ungdomstjänst 

 

RI introducerade Ungdomstjänsten år 2013. Den liknar delvis det tidigare GSE-utbytet, men är 

annorlunda när det gäller finansiering. 

 

Deltagare måste vara mellan 18 och 30 år. Utbytet kan variera från några dagar till sex månader. 

Utbytet kan ske antingen individuellt eller som grupputbyte. Utbytet genomförs mellan klubbarna. 

 

NGSE-utbytet är starkt kopplat till humanitär verksamhet och kan även innefatta professionell 

utveckling och informationsutbyte. 
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Finansiering sker lokalt genom klubb- och distriktssponsring eller att eleven betalar resorna och 

försäkringen själv och bytesklubben ordnar boende och företaget/organisationen eleven skall bli 

bekant med. Frivilligt arbete i olika länder är ett ofta använt utbytesmål. 

 

4.6 Läkarbanken 

Rotarys Läkarbank (Rotary Doctor Bank Finland RDBF) är under åren 2022–2023 föremål för 

omorganisation. 

4.7 Rotary Norden 

Varje rotarian erhåller den officiella rotarytidningen, vars prenumerationsavgift ingår i den årliga 

medlemsavgiften. De fem nordiska ländernas gemensamma tidning, Rotary Norden, har getts ut sedan 

1936 och dess upplaga är en av de största i världen. Rotary International licensierar regionala tidningar 

för fem år åt gången. Den nuvarande upplagan är cirka 51 000 tidningar, varav 45 % läses via tidningens 

mobilapplikation. Applikationen kan laddas ner fritt av alla. Endast Tysklands och Österrikes 

gemensamma tidning är större än Rotary Norden med sina ca 65 000 läsare. 

 

Tidskriftens verksamhet leds av en representation, till vilken varje nordiskt land väljer en representant. 

Rotaryservicen väljer Finlands representant för en tre års period. På samma sätt väljer Rotaryservicen 

en administratör som sköter tidningens landspecifika ekonomi. Bokslutet upprättas både landspecifikt 

och nordiskt. Tidningen har en styrelse på fem personer, vars sammansättning roterar. Varje land har 

sin redaktör och tidningens chefredaktör väljs blad dem för två år i taget.  

RI:s officiella tidning Rotary Magazine är ett alternativ till den regionala Rotary Norden-tidningen och 

den kan även beställas separat av alla rotarianer. Prenumerationspriset för tidningen Rotary Magazine 

är 24 USD under året 2022–2023. 

 

4.8 Samarbetspartners 

Rotary Internationals samarbetspartners 

 

Utrotning av polio 

  

Rotary International är medlem i Global Polio Eradication Initiative. Medlemmarna, som inkluderar 

Världshälsoorganisationen, US Center for Disease Control and Prevention, UNICEF, Bill & Melinda 

Gates Foundation och Gavi (Vaccine Alliance), är ansvariga för den globala utrotningen av polio. 
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Vatten och sanitet 

 

U.S. Agency for International Development 

 

Läs- och skrivkunnighet 

 

Global Partners for Education  

  

Fred och konflikthantering  

  

Rotary Peace Centers, fredsutbildningsprogram vid sju universitet 

- Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, USA 

- 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 

 

ShelterBox-organisationen tillhandahåller nödinkvartering och livsavgörande förnödenheter i 

katastrofer och humanitära kriser. Man stödjer samhällen och familjer runt om i hela världen. 

ShelterBox tillhandahåller nödskydd och utrustning till familjer i nöd och hjälper dem att bygga upp 

sina liv igen. ShelterBox Trust är ett registrerat välgörenhets- och aktiebolag med hemort i England 

och Wales. ShelterBox rekommenderas av Rotary International och Rotary Foundation. I Finland 

representeras organisationen av ShelterBox Tuki ry. 

 

Övriga 

 

Habitat for Humanity 

Toastmasters International 

 

Representanter 

 

RI har representanter i Förenta Nationerna och Europeiska kommissionen, samt i många andra 

organisationer i världen. 

  



52 
 

5 ROTARY INTERNATIONAL (RI) 

Rotary Internationals uppdrag är att leda, stödja och vägleda rotaryklubbar och rotarianer i att 

förverkliga Rotarys mål. Rotaryklubbar är dock mycket självständiga aktörer. RI:s verksamhet styrs av 

dess reglemente, som förnyas vart tredje år och som publiceras online på engelska (Manual of 

Procedure - MOP). Dessutom har man Rotary Internationals procedurhandbok (Code of Policies), 

Rotary Foundations procedurhandbok (The Rotary Foundation Code of Policies), Rotary Internationals 

stadgar (Bylaws of Rotary International) och Rotary Internationals konstitution (Constitution of Rotary 

International) samt Rotaryklubbens standardiserad konstitution (Standard Rotary Club Constitution).  

 

5.1 RI:s Administration (Organisation) 

RI:s verkställande organ är dess styrelse. Den övervakar förvaltningen av RI:s angelägenheter och 

användningen av RI:s medel. Styrelsen består av RI:s president som ordförande, den tillträdande 

presidenten och 17 ledamöter valda från olika zoner (Directors, RID). Styrelseledamöternas 

mandatperiod är två år. Varje år byts hälften av ledamöterna ut och ersätts av kandidaterna föreslagna 

av klubbarna i de olika zonerna. Zonerna alternerar i kandidaturnomineringen enligt den 

rotationspraxis som RI har bestämt. 

 

En särskilt tillsatt nomineringskommitté utser kandidaten till styrelseledamotposten. Förslag till 

kandidater föreslås av valzonens klubbar. Beslutet fattas av RI:s årsmöte. Enligt stadgarna är RI:s 

centrala organ följande 

 

- Årsmöte, kongressen (Convention) 

- Lagrådet (COL), som sammanträder vart tredje år  

- RI:s styrelse (Board) 

- RI:s president 

- RI:s sekretariat 

 

Generalsekreterare för Rotary International  

RI:s generalsekreterare bistår operativt RI:s och Rotary Foundations administration och verkställer 

deras beslut. Generalsekreteraren fungerar som förman för personalen på RI:s centralförvaltning. 

Tjänsten innehas i år av John Hewko från USA. 
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5.2 RI:s möten   

Convention – Kongressen med andra ord årsmötet   

 

Rotarys högsta beslutande organ är det årliga årsmötet, som på grund av sin karaktär oftast kallas 

kongress och på engelska Convention. Det äger rum i april-juni. Varje klubb har rätt att skicka en 

röstberättigad representant till kongressen. Klubben kan även representeras genom ombud med 

fullmakt. Förutom officiella representanter har alla rotarianer med partner rätt att delta i kongressen. 

Den är ett mångsidigt evenemang som presenterar hela organisationen och en spektakulär gemensam 

sammankomst av rotarianer som främjar vår gemensamma sak. I kongresserna deltar vanligtvis 20 

000–30 000 personer från olika delar av världen. 

 

Assembly – Guvernörernas utbildningsevenemang   

 

Assembly är utbildningsevenemanget för tillträdande guvernörer och hålls årligen på vårvintern i 

Orlando, Florida. RI betalar de tillträdande guvernörernas och deras partners resor och för flera dagars 

utbildning. De har även möjlighet att ungefär en veckas tid besöka en rotaryfamilj i USA.  

 

Lagrådet (COL) 

  

Lagrådet är det organ som beslutar om Rotary Internationals regelverk. Lagrådet består av en ledamot 

från varje distrikt och är vald av distriktskonferensen. Lagrådet sammanträder vart tredje år. På mötet 

deltar cirka 530 distriktsrepresentanter och därutöver RI:s personal, som sköter om arrangerande av 

mötet. Det senaste mötet hölls i april 2022 i Chicago. Kostnaden för mötet är cirka tre miljoner euro. 

Alla klubbar och distrikt har rätt att för lagrådet göra två typer av förslag: 

 - Förslag till förändringar (Proposed Enactments) 

 (Då förslaget godkänts av lagrådet ändrar den RI:s organisationsform, stadgar eller rotaryklubbens 

organisationsform. Godkända förslag träder i kraft den 1 juli samma år som lagrådets möte hölls) 

 - Klämförslag (Proposed Resolutions)  

(Ett godkännande av lagrådet ändrar inte RI:s reglemente och står inte i konflikt med det, utan utgör 

en rekommendation åt RI:s styrelse om visst förfarande. 

 

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

Rotary International fördelar planerings- och verkställighetsansvaret att möta regionala behov. För 

dessa uppgifter har man bildat Region- och Zonområden. RI utgör verksamhetens strategiska nivå, 

regioner och zoner utgör den operativa nivån. En region är en enhet som bildas av två eller flera zoner. 

 

För att välja RI-styrelseledamöter är Rotary indelad i 34 zoner (Zone). Finland tillhör zon 17 B, som 

även omfattar Estland och Ryssland. Varje år anordnas det zonvisa Rotary Institutes och olika 

utbildningsevenemang och seminarier, till exempel utbildningsseminariet för tillträdande guvernörer 

och guvernörskandidater (GETS = Governors-elect Training Seminar, GNTS = Governors Nominee 

Training Seminar) och utbildning för COL-representanter. 

 

Koordinatorer 
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Koordinatorerna för olika rotary-funktioner är en del zonernas organisation. 

Rotarykoordinatorn för zonen (RC) ansvarar för utvecklingen av medlems- och klubbverksamheten. 

Rotary Foundations koordinator (RRFC) ansvarar för Rotary Foundations angelägenheter och Rotary 

Public Imagekoordinator (RPIC) för offentlig image och kommunikation. Koordinatorerna assisteras av 

landsvisa assisterande koordinatorer (Assistant Coordinators, ARC, ARPIC). Zonerna planerar och 

verkställer uppgiftsspecifika utvecklings- och utbildningsprojekt inom ramen för den strategiska ram 

och budget som tillhandahålls av RI. 

 

5.4 RI:s tjänster (Evanston ja Zürich) 

Rotary Internationals huvudkontor ligger i Evanston, Illinois, nära Chicago i USA. Det finns cirka 530 

arbetstagare på huvudkontoret. Den mest centrala tjänstemannen är RI:s generalsekreterare, som 

väljs för högst fem år i taget. Generalsekretaren kan återväljas. Generalsekreteraren representerar 

kontinuiteten i administrationen då förtroendevalda byts. Den nuvarande generalsekreteraren är John 

Hewko från Förenta Staterna. 

 

Runt om i världen finns det sju internationella regionala kontor. De tillhör Ris sekretariat. 

 

Kontoret för Europa och Afrika (EAO) ligger i Zürich och betjänar rotarianerna i Finland. Service på 

finska och svenska ges av Sari Miettinen. Hennes huvudsakliga ansvarsområde är klubb- och 

distriktsstödet (CDS = Club and District Support). Hon är också bekant med olika klubbformat, såsom 

satellit- och e-klubbar. I dag finns det i Zürich en ny koordinator för Foundation och PHF-frågor. 

Namnet på koordinatorn kommer att informeras senare under hösten. Mer information om detta ges 

av Valentina Guckes. 
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6 ROTARY FOUNDATION, TRF (The Rotary Foundation) 

Rotary Internationals president Arch Klumph föreslog år 1917 att man skulle inrätta en Rotary 

donationsfond och idag är dess efterträdare Rotary Foundation, en av världens mest inflytelserika 

välgörenhetsstiftelser. Rotary Foundations mål är att möjliggöra det ekonomiska genomförandet av 

rotarianernas storskaliga internationella samarbetsprojekt. Stiftelsen fördelar sitt bistånd till sju 

fokusområden, t.ex. för att förbättra hälsan, stödja utbildning och lindra fattigdom. 

 

Det enskilt viktigaste projektet i Foundations historia är den pågående utrotningen av polio i världen 

(PolioPlus). Rotary Foundations medel kommer som donationer från enskilda rotarianer, klubbar och 

distrikt, samt personer och samfund som stödjer Rotary. Donationerna överstiger årligen 350 miljoner 

USD och stiftelsens nettotillgångar är över 1 miljard USD. 

 

6.1 Rotary Foundations verksamhet  

Rotary Foundations målsättning är att kanalisera finansiering och utveckla program samt ansöknings- 

och rapporteringsprocesser på ett sådant sätt att  

- resultaten från projekten ger större global och lokal effekt än tidigare 

- distrikten och klubbarna upplever serviceprojekten som sina egna  

- projektens effektivitet, mätbarhet och transparens förbättras 

- Rotarys synlighet förbättras 

 

6.2 Fonderna och deras förvaltning  

Rotary Foundations styrelse består av 15 medlemmar (trustees). Medlemmarna i styrelsen utses av 

RI:s president för fyra år i taget. RI:s generalsekreterare verkställer styrelsens beslut. Till Rotary 

Foundation hör flera fonder, varav de viktigaste är Årsfonden (Annual Fund), Donationsfonden 

(Endowment Fund), Fonden för fredsfostran samt PolioPlus-fonden. 

 

Medel som donerats till Årsfonden investeras i tre år, varefter hälften av kapitalet överförs till 

Världsfonden (World Fund) och hälften returneras till distrikten för deras projekt som så kallade DDF-

medel (District Designated Fund). Årsfondens placeringsinkomst täcker merparten av Foundations 

administrativa kostnader. 

 

Donationsfonden säkerställer Rotary Foundations stabilitet genom att skapa en kapital som hålls 

intakt. Intäkterna från denna fond används enligt varje givares beslut. 

 

Intäkterna från Fonden för fredsfostran bekostar Rotarys fredsstipendier. PolioPlus-fonden är en fond 

för så kallade tredjepartsfakturering, vars medel snabbt riktas till utrotning av polio. 
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6.3 PolioPlus-program  

Rotarys genom tiderna mest omfattande hjälpprogram, PolioPlus, inleddes 1985. Sedan 1988 har 

Rotary International samarbetat med Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s barnfond (UNICEF) och 

det amerikanska hälsodepartementet (CDC) samt flera andra internationella aktörer med målet att 

slutgiltigt utrota polio i hela världen. Framtill år 2022 har programmet lyckats förhindra 99,9 % av 

världens poliofall. Arbetet kommer att fortsätta i några år till, tills hela världen har uppnått tre på 

varandra följande poliofria år. 

 

Utrotningen av polio har utropats till WHO:s prioritet nummer ett. Den största enskilda givaren är Bill 

and Melinda Gates Foundation, som har flera gånger utmanat rotarianer för nya donationer. 

I utmaningen 2017 - 2023 har stiftelsen lovat att årligen tredubbla rotarianernas donationer upp till 

50 miljoner USD. 

 

Genom PolioPlus-programmet deltar rotarianer i anskaffning av vaccin, korrekt transport av vaccin 

och instruktioner om hur de ska användas. Rotarianer är med och övervakar och kartlägger 

förekomsten av viruset. Flera rotarianer deltar också själva i de nationella vaccinationsevenemangen. 

 

Rotarianerna i Finland har genom Rotaryservicen och med starkt stöd från Finlands utrikesministerium 

finansierat WHO:s poliovaccinationskampanj i Afghanistan. När det fyraåriga projektet avslutades 

2013 uppgick den finländska finansieringsandelen till cirka 1,5 miljoner USD. Även efter detta har 

utrotningen av polio förblivit ett viktigt biståndsmål för finska rotarianer. 

 

6.4 Rotarys fredsstipendier 

Rotary Foundation samarbetar med sju universitet. I fem av dem (Duke University och 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 stipendiater genomföra en 16–24 månaders magisterprogram och i två andra universitet 

(Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand och Makerere University, Kampala, Uganda) ett tolv 

månader långt yrkesmässigt fortbildningsprogram. 

 

I magisterexamen ingår studier i bl.a. om orsaker till beväpnade konflikter, lösning av internationella 

konflikter, säkerhetshot och ledarskap för att lösa konflikter, samt ett eget slutarbete. 

Fortbildningsprogrammet stödjer utvecklingen av dem som redan arbetat i fredsuppdrag under en 

längre tid. 

 

Högst 50 studenter antas till båda programmen årligen. Sökande till magisterprogrammet måste ha 

minst en väl avlagd lägre universitetsexamen, minst tre års lämplig arbetslivserfarenhet och ett starkt 

personligt engagemang för främjande av fred och konfliktlösning.  

Kraven på fortbildningsprogrammet är desamma, men man måste ha minst fem års 

arbetslivserfarenhet. Ansökningar till dessa program skall följa ansökningsdirektiven och skall lämnas 

via distrikten till Rotary Foundation före början av juli föregående år. 
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6.5 Rotary Foundations stipendier 

Rotary Foundations stipendier stödjer rotarianernas ansträngningar att förbättra livsvillkoren för  

människors och att tjäna samhället. 

 

Distriktstipendier (District Grants)  

 

Distriktsbidragen förts samman till ett helhetsstipendie. Det gör det möjligt för klubbar och distrikt att 

svara på omedelbara behov både på hemorten och på andra håll, även utomlands. Varje år kan 

distriktet ansöka om ett stipendium, vars maximala belopp är 50 % av de nya DDF-medlen (District 

Designated Fund) som blir tillgängliga under innevarande rotarysår. Distrikten förvaltar och fördelar 

dessa medel till distrikts- och klubbprojekt, förutsatt att dessa är i linje med Rotary Foundations mål. 

Medel kan till exempel beviljas ett yrkesutbildningsteam, stipendier, humanitära serviceprojekt eller 

kulturutbyten.  

 

Globala stipendier (Global Grants) 

 

Globala stipendier finansierar storskaliga, internationella och humanitära projekt. De finansierar också 

yrkesutbildningsteamen (Vocational Training Teams) och studiestipendier. Alla stipendier måste ha en 

hållbar, mätbar inverkan på ett eller flera av Rotarys fokusområden. Finansiering för sådana projekt 

kommer från Rotary Foundation, distriktens DDF-medel, deltagande klubbar och ofta även från andra 

supportrar, t ex enskilda rotarianer. 

 

Globala stipendier gör det möjligt för klubbar och distrikt att delta i strategiska och effektiva 

aktiviteter. Aktiviteter kan vara individuella eller gemensamma.  Samma stipendium kan stödja till 

exempel ett yrkesutbildningsteam och i anslutning till det ett humanitärt projekt. 

 

Den totala budgeten för det globala bidragsprojektet måste vara minst 30 000 USD. Beloppet 

inkluderar andelen som erhållits från Världsfonden, vilket är maximalt 80 % av DDF-medlen som 

distriktet beviljat till projektet. Varje globalt stipendium måste sponsras av två klubbar eller distrikt, 

en värdpartner från det land där aktiviteten äger rum och en internationell partner utanför detta land. 

 

När planeringen av ett globalt bidragsprojekt inleds, bör sponsorerna göra en grundlig behovsanalys, 

som klargör de mest brådskande behoven för projektorten och resurserna för klubben och det 

omgivande samhället. 
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6.6 Fokusområden  

Alla projekt, stipendier och yrkesutbildningsteam och som finansieras med globala bidrag, bör vara 

kopplade till ett eller flera av följande fokusområden: 

 

1. Fredsarbete och förebyggande av konflikter 

- utbildar ledare, t.ex. unga potentiella ledare, i konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning  

- stöder fredsbyggandet på orter och områden där det har förekommit konflikter 

- stödjer studier för personer som är intresserade av att skapa en karriär inom freds- och 

konflikthantering 

 

2. Förebyggande och behandling av sjukdomar 

- förbättrar den lokala sjukvårdspersonalens effektivitet och kompetens  

- stöder förebyggande hälsovård för att begränsa spridningen av infektionssjukdomar och 

minska förekomsten av andra sjukdomar och komplikationer i samband med dem. 

- förbättrar den lokala sjukvårdens infrastruktur 

- utbildar människor och hjälper till att förhindra spridningen av de viktigaste sjukdomarna  

- förhindrar fysisk funktionsnedsättning orsakad av sjukdomar och olyckor 

- stödjer studier av personer som är intresserade av ett yrke relaterat till hälso- och sjukvård. 

 

3. Vatten, sanitet och hygien 

- befrämjar tillgången på rent vatten och förbättrar avfallshantering och hygien 

- hjälper samhällen att utveckla, finansiera och underhålla hållbara vatten- och 

avfallshanteringssystem 

- stöder program som ökar samhällenas medvetenhet om fördelarna med rent vatten, 

avfallshantering och hygien 

- stöder studierna för personer som är intresserade av ett yrke inom vattenförsörjning eller 

sanitet. 

 

4. Mödrars och barnens hälsa  

- minskar dödligheten och sjukdomsfall för barn under fem år 

- minskar mödrars dödlighet och sjukdomsfall 

- ökar tillgången på viktiga medicinska tjänster för mödrar och barn och utbildad 

hälsovårdspersonal på lokala polikliniker och sjukhus 

- stöder studier för personerna som är intresserade av ett yrke inom hälsovården för mödrar 

och barn 
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5. Grundutbildning samt läs-och skrivkunnighet 

- stöder program som stärker samhällens förmåga att ge alla medborgare grundskole-

utbildning och läs- och skrivkunnighet  

- ökar vuxnas läs- och skrivfärdigheter 

- minskar ojämlikheten mellan könen i samband med utbildningen 

- stöder studierna för personer intresserade av grundskoleundervisning eller ett yrke i 

anslutning av läs- och skrivkunnighet 

 

6. Samhällets ekonomiska utveckling 

- utvecklar förmågan hos entreprenörer, beslutsfattare, lokala organisationer och 

samhällsnätverk att stödja ekonomisk utveckling i fattiga länder 

- förbättrar förutsättningarna till produktivt arbete 

- minskar fattigdomen i länder i nöd 

- stöder studierna för personer intresserade av ett yrke inom ekonomisk och social utveckling. 

 

7. Miljö 

- skyddar och återställer jordmån, havsområden och resurser för rent vatten 

- befrämjar och stöder myndigheter och samhällen i en hållbar vård av naturresurser 

- befrämjar ett ekologiskt hållbart jordbruk, fiske och andra näringar samt vattenvård och 

markanvändning 

- fokuserar på klimatförändringar och minskar växthusutsläpp och störningar orsakade av 

klimatförändringar 

- stärker ekosystemets bärkraft och stöder samhällen som lider av konsekvenserna med 

klimatförändringarna 

- stöder utbildning, som främjar medvetenheten om miljöskydd och konsekvenserna av 

klimatförändringar 

- befrämjar hållbar produktion och utvecklar en mer resurseffektiv ekonomi 

- utvecklar internationell miljölagstiftning och befrämjar en miljövänlig livsstil. 

 

6.7 Yrkesutbildningsteamen (VTT - Vocational Training Teams) 

 

Yrkesutbildningsteam kan stödas med distriktsstipendier och med globala stipendier. De team som 

stöds av distriktsstipendier har inga begränsningar vad gäller deltagarnas ålder och utbytets längd eller 

syfte. Globala stipendier delas ut för humanitära behov. De stöder grupper som reser utomlands och 

som ger eller tar emot högklassig utbildning på ett eller flera av Rotarys fokusområden. Teamet måste 

ha minst en lagledare (helst en rotarian) och två medlemmar. Det finns inga begränsningar för teamets 

storlek eller deltagarnas ålder. Varje teammedlem bör ha relevant yrkeskunskap och -erfarenhet. 

Team som stöds av globala stipendier kan ge eller ta emot utbildning på flera platser, såsom 

universitet, sjukhus och företag. Man bor på olika ställen, såsom hemma hos rotarianer, i 

studentbostäder eller på hotell. Längden på utbildningen är valbar och fler än ett lag kan resa med 

samma stipendium. De totala kostnaderna för yrkesutbildningsteamen bör nå upp till åtminstone 

samma miniminivå som de globala stipendierna, dvs 30 000 USD inklusive utgifterna för 

teammedlemmarna och andra stipendieaktiviteter. 
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6.8 Donationer till Rotary Foundation och donatorernas förtjänsttecken  

Rotary Foundations medel består av donationer av enskilda rotarianer, klubbar och distrikt samt från 

personer och samfund som stöder Rotary samt av placeringsintäkterna från dessa. Endast donationer 

som görs till Årsfonden ökar distriktens DDF-medel. 

 

Rotary Foundation sporrar genom sin så kallade EREY-kampanj (Every Rotary Every Year) alla 

rotarianer att varje år donera en valfri summa till Rotary Foundation. En rotarian som donerar minst 

100 USD per år blir Rotary Foundations stödmedlem (Sustaining Member). 

När en privatperson, en rotaryklubb eller ett distrikt donerar minst 1 000 USD, tackar Rotary 

Foundation för donationen med en s.k. PHF-förtjänsttecken (Paul Harris Fellow erkännande). 

Donatorn kan rikta detta erkännande till vilken person som helst (rotarian eller icke-rotarian). En Paul 

Harris Fellow får ett diplom och ett förtjänsttecken. Tecknet kan också bäras som en PHF-medalj runt 

halsen. Den måste dock köpas separat från en butik som säljer Rotaryprodukter. 

  

Varje ytterligare donation på 1000 USD berättigar till ett nytt PHF-tecken med en eller flera safirer (1–

5) och från den sjunde donationen en rubin (1–3). Om rotarianen utser en annan person som 

mottagare för PHF-tecknet, till exempel en familjemedlem, får både donatorn och mottagaren var sitt 

PHF-tecken. En person- eller familjedonation på minst 10 000 USD berättigar ett Major Donor-

erkännande, som består av en Paul Harris-profil i guld på en mörkblå romb som botten och en diamant 

i ett hörn. En total donation på minst 25 000 USD ger dig rätt till två, 50 000 USD till tre och 100 000 

USD till fyra diamanter. 

 

Inom rotarydistrikten har man också grundat Paul Harris Society-föreningar, vars rotarymedlemmar 

förbinder sig till en årlig donation på minst 1 000 USD. Medlemmarna har ett eget kännetecken. Mer 

information om dessa föreningen erhålls av ordföranden för distriktens Rotary Foundation 

kommittéer. 

 

Donatorn kan också överföra mindre än 1000 PHF-poäng, i vilket fall PHF-tecknet består av flera 

sådana lotter. PHF-poäng tjänas in av alla andra donationer som görs till Rotary Foundation med 

undantag av donationer till donationsfonden. 

 

Hur donera 

 

Man kan göra donationer till Rotary Foundation med kreditkort (Min Rotary), banköverföring eller 

genom rotaryklubben. På www.rotary.org/give kan privatpersoner och klubbar göra 

engångsdonationer eller upprepade donationer.  

Privatpersoner och klubbar kan använda blanketten The Rotary Foundation Contribution Form (123-

EN), som hittas på Rotaryservicens hemsida. När du donerar, använd alltid ditt eget medlemsnummer 

för att säkerställa att erkännandet och PHF-poängen riktas korrekt.  

Zonens EMGA (TRF Endowment & Major Gifts advisor) hjälper till med testamenten och större 

donationer. 
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7 ROTARYS IDEOLOGI 

7.1 Service Above Self 

Rotary Internationals motto 

 

Rotary är en opolitisk och icke-religiös organisation. Den är en värdebaserad internationell service- 

och välgörenhetsorganisation, som verkar på alla kontinenter och nästan i alla kulturer. Den 

sammanför olika kulturer och har en ideologisk värdegrund – att betjäna – som den strävar att 

förverkliga i all sin verksamhet. Detta uttrycks av vårt motto "Osjälvisk tjänande ” (Service Above Self). 

Enligt principen "Den som är bäst på att tjäna andra är den som vinner mest". (One Profits Most Who 

Serves Best). 

 

7.2 Rotarys värdegrund, uppgifter och mål  

Rotarys grundvärderingar 

 

Rotary Internationals grundvärderingar är: 

 Kamratskap 

 Ärlighet 

 Mångfald 

 Tjänande 

 Ledarskap 

 

Värderingarna är gemensamma i hela den internationella rotaryvärlden och utgör grunden för vad det 

innebär att vara rotarian. Rotary International godkände grundvärderingarna år 2007 som en del av 

sin strategiska plan och rotarianer världen över har gett dem sitt starka stöd. 

 

Rotary Internationals uppdrag 

 

Vår uppgift är att tjäna andra, främja ärlighet och öka internationell förståelse, välvilja och fred genom 

aktivt nätverkande med näringsliv, olika yrkesgrupper och inflytelserika personer i samhället. 

 
Rotarys målsättning 
 

Rotarys målsättning är att uppmuntra och värna om tjänandets ideal både i yrkesverksamhet och 

privatliv, t.ex. på följande sätt:  

1) Befrämja uppkomsten av vänskapsband och hitta möjligheter att tjäna;  

2) Agera som en effektiv välgörenhetsorganisation;  

3) Upprätthålla hög affärs- och yrkesmoral, 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 vilja genom samarbetet mellan rotarianer. 
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7.3 Fyra-Fråge-Provet − The Four-Way Test 

Rotary är en serviceorganisation. Den praktiska verksamheten styrs av Rotarys etiska principer, där 

Fyra-Fråge-Provet är det centrala. Med hjälp av denna test strävar rotarianerna till bra sätt att påverka 

i samhällsaktiviteter, ömsesidiga umgänget och de serviceprojekt som man genomför och utvärderar 

sina aktiviteter 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 VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?  

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 Singaporedeklaration 

Etisk deklaration för rotarianer i affärs- och yrkeslivet 

 

Lagrådet antog på sitt möte i Singapore år 1989 följande etiska deklaration för rotarianer i affärs- och 

yrkesliv. Mellan Fyra-Fråge-Provet, som uppkom i Chicago på 30-talet och Singaporedeklarationen 

ryms nästa en 60 år lång utvecklingsperiod. 

 

Singaporedeklarationen 

 

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

 

1) betraktar mitt yrke som en möjlighet att tjäna  

2) att jag troget både bokstavligen och i andan följer de etiska normerna för mitt yrke, mitt lands 

lagar och de moraliska värderingarna i mitt samhälle   

3) att jag gör mitt yttersta för att höja prestigen för mitt yrke och att jag främjar de högsta etiska 

värderingarna i det 

4) att jag är ärlig och rättvis mot min arbetsgivare, anställda, kompanjoner, konkurrenter, kunder 

och allmänheten samt mot alla dem som jag har en affärs- eller yrkesmässig relation med 

5) respekterar och värdesätter alla yrken som är till nytta för samhället  

6) ställer mina yrkeskunskaper till förfogande för att unga människor skall erbjudas möjlighet till 

arbete. Jag försöker hjälpa människor med särskilda problem och förbättrar livskvaliteten för 

invånarna i mitt samhälle 

7) att jag är ärlig i min marknadsföring och när jag representerar mitt företag eller mitt yrke inför 

allmänheten  
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8) inte försöker erhålla några fördelar av andra rotarianer och att inte heller ge dem några 

privilegier som jag normalt inte skulle ge mina andra affärs- eller arbetskollegor. 

7.5 Sex tjänstegrenar  

 

Rotaryklubbens verksamhet strävar efter att vara mångsidig och balanserad. Här finns Rotarys sex 

tjänstegrenar till hjälp (Avenues of Service).  Den senaste av dessa - att upprätthålla fred - lades till i 

listan på Lagrådets möte våren 2022. 

 

Klubbtjänst 

 

Aktiv klubbtjänst introducerar medlemmarna för varandra och skapar vänskap och kamratskap. 

Förutom möten anordnar klubbarna olika fritidsaktiviteter, gemensamma serviceprojekt och 

insamlingar. Man ordnar också gemensamma evenemang med andra klubbar. Det är viktigt att 

ansvaret för klubbtjänstuppdragen roterar årligen. På så sätt får varje medlem lära känna olika 

aspekter av uppdragen och får möjlighet att utveckla sig själv. 

 

Yrkestjänst 

 

Varje rotarian representerar i klubben sitt yrke och har en så kallad klassificering. Den är vanligtvis 

relaterad till hens yrkesområde, utbildningsbakgrund eller speciella hobby. På så sätt ökar klubben, i 

enlighet med Rotarys ursprungliga idé, förståelsen mellan olika delar av samhället. Yrkestjänst ordnar 

t.ex. arbetsplatsbesök, olika utmärkelser och introduktion av yrkesområden till ungdomar. 

  

Samhällstjänst 

 

Samhällstjänst omfattar alla aktiviteter som klubben ordnar för att förbättra livet i det egna samhället. 

Det kan det handla om faktiska projekt, men också om frivilliga små serviceuppgifter. I samarbete med 

andra aktörer på orten strävar man efter att åstadkomma permanenta förbättringar. 

 

Internationell tjänst  

 

Internationell verksamhet innebär gemensamma projekt med flera klubbar. Dessa projekt finansieras 

huvudsakligen genom Rotary Foundation och omfattar globala humanitära och kulturella aktiviteter. 

Rotary erbjuder också sina medlemmar ett internationellt nätverk för hobby- och vänskapsaktiviteter. 

 

Ungdomstjänst 

 

Rotary erbjuder ungdomarna mångsidiga möjligheter. Genom ungdomsutbyte,  

interact- rotaractklubbar samt ledarskapsseminarier för unga (RYLA-seminarier) hjälper vi unga 

människor till internationell förståelse, ömsesidig tolerans och självständighet i samhället.  

I ungdomstjänsten ingår även RotaKids, en rotaryverksamhet för grundskolebarn. Dessa aktiviteter 

stöder och stärker Rotarys framtid. 
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Fredstjänst 

 

Att främja fred är en del av Rotarys mission. Liksom Rotarys partner Institute for Economics and Peace 

definierar Rotary freden att inkludera de attityder, institutioner och strukturer som skapar och 

upprätthåller fredliga samhällen. Av dessa kan nämnas en sund affärsmiljö, rättvis fördelning av 

resurser, fritt flöde av information, höga nivåer av mänskliga resurser, respekt och acceptans av andras 

rättigheter och minskande korruption. Samma faktorer leder också till många andra positiva resultat 

som är viktiga för samhället och som skapar en optimal miljö för utveckling av mänsklig potential. Att 

definiera fred på detta sätt gör det möjligt att objektivt mäta resultaten för en positiv samhällsfred. 

Ett exempel på en sådan mätning är Global Peace Index, som jämför olika länder. Rotary Foundations 

fokusområden bidrar vart och ett till positiv fred. Rotarys meningsfulla sätt att arbeta strävar till att 

främja positiv fred i samhällen och runt om i världen. 

 

 
 

Foto: Sektionerna för positiv fred (Institute for Economics and Peace) 
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8 HISTORIA 

8.1 Rotarys internationella historia 

Den första Rotaryklubben grundades i Chicago, USA den 23 februari 1905. 

 

Grundaren var advokaten Paul P. Harris och hans tre vänner, kolhandlaren Silvester Schiele, 

gruvingenjören Gustavus E. Loeher och skräddaren Hiram E. Shorey. Deras första mål var att förbättra 

affärsmoralen i deras egen hemstad. Enligt grundarna skulle målet bäst uppnås genom att introducera 

stadens affärsmän för varandra. Verksamhetstanken expanderade snart från näringslivet till att även 

omfatta utvecklingen av det omgivande samhället. Det verkade finnas en social beställning för en 

organisation som Rotary. 

 

Den första gemensamma kongressen för klubbarna hölls i Chicago 1910. Då fanns det 16 klubbar med 

cirka 1500 medlemmar. Utvecklingen gick snabbt och 1911 expanderade Rotary över Atlanten, när 

rotaryklubben i London grundades. Rotaryklubbarnas internationella förening grundades 1912. Rotary 

International var född. Den första klubben på den europeiska kontinenten grundades 1920 i Madrid 

och Rotary Internationals kontor grundades 1925 i Zürich. 

 

Rotarys grundare Paul P. Harris avled i Chicago 27.1.1947 

 

Idag finns det cirka 1,4 miljoner rotarianer i världen, i cirka 35 000 klubbar och i mer än 220 länder 

eller geografiska områden. – Rotaracts är nu för tiden fullvärdiga medlemmar i Rotary. 

 

Som organisation är Rotary känd över hela världen för sin mångsidiga verksamhet. Rotary kanaliserar 

medel till välgörenhet genom Rotary Foundation. Den har sitt ursprung i en gåvofond som grundades 

1917. 1928 fick den namnet Rotary Foundation. 1931 omvandlades den till en stiftelse. Rotary 

Foundations uppdrag är att främja goda saker över hela världen (Doing Good in the World). 

 

Organisationens motto är "Osjälvisk tjänande". Av de viktigaste programmen kan man särskilt nämna 

ungdomsutbyte, stipendier och globala humanitära projekt, så som PolioPlus. 

 

Rotary International var 1988 initiativtagare till den internationella kampanjen för att utrota polio. 

Rotary har idag kanaliserat mer än 2 miljarder USD och mycket frivilligt arbete av sina medlemmar till 

detta projekt. 
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8.2 Rotary International var med och grunda Förenta Nationerna 

Redan i början av sin verksamhet fokuserade Rotary International starkt på internationellt 

fredsarbete, och vid Edinburgh-kongressen 1921 togs främjandet av fred i RI:s stadgar och program. 

Nästa steg togs på 30-talet, då RI:s Inter Country Committee grundades för att befrämja internationellt 

samarbete och fred. 

 

Vid Havannakongressen 1940 - efter att kriget redan börjat i Europa - antogs en gemensam 

deklaration, vars mål var en värld där frihet, rättvisa, sanning och en annan persons okränkbarhet 

råder. Dessa blev i sinom tid grundprinciper för FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. 

 

Brittiska rotarianer anordnade i London år 1941 ett sammanträde på hög nivå för representanter från 

21 länder. Syftet var att skapa en världsomfattande plan för freden. I mötet deltog ministrar och 

observatörer från hela världen och ledde till grundandet av UNESCO år 1946. 

 

Den egentliga grundurkunden för FN färdigställdes i San Francisco på våren 1945 där 

800 representanter i 29 olika kommittéer deltog i förarbetet, 49 av dem var rotarianer. 

Stiftelseurkunden ratificerades den 24 oktober 1945 och FN fick sin början. 

 

I dag har Rotary permanenta relationer med FN:s olika aktörer och har den högsta statusen av icke-

statliga samarbetsorgan i FN. FN:s generalsekreterare har varit huvudtalare på flera RI-kongresser. 

 

FN samarbetar också kontinuerligt med rotarianer när det gäller att förebygga polio och inom flera 

andra Rotary Foundations fokusområden, såsom att främja kulturellt utbyte och läskunnighet och att 

förbättra världens hälsosituation. 

 

8.3 Rotarys historia i Finland och Estland 

Finlands första rotaryklubb grundades i Helsingfors den 1 december 1926 och fick sitt charterbrev den 

26 januari 1927. Då var Finland det 34:e landet i rotaryvärlden. Samma år 1926–1927 gick även Costa 

Rica, El Salvador och Colombia med i Rotary. 

 

Åbo fick sin första klubb 1929, Viborg 1931, Tammerfors 1933, Uleåborg 1934, Vasa 1935, Björneborg 

1938 och Tavastehus 1939. Före vinterkriget fanns åtta klubbar med totalt cirka 270 medlemmar. 

 

I Finland gick de första kvinnorna med i Rotary 1989, när Harjavalta Rotaryklubb tog in tre kvinnliga 

medlemmar. 

 

Rotary expanderade till Estland den 2 augusti 1930, då Rotaryklubben i Tallinn antogs som medlem i 

Rotary International. Rotaryverksamheten upphörde i Estland efter andra världskriget. År 1992 

startade verksamheten igen och från år 2000 har Rotary i Estland verkat som en del av den finska 

rotaryorganisationen inom distrikt 1420. 
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9 ROTARYS KÄNNETECKEN 

Rotarys externa kännetecken  

 

Rotarys viktigaste yttre symboler är namn, märken, medaljer, kedjorna, flaggorna och standaren. 

Rotary Internationals (RI) styrelse övervakar användningen av Rotarys emblem - immateriella 

rättigheter - och förbehåller sig att rätt till den globala användningen. 

 

Rotarys namn 

 

Rotarys namn härstammar från organisationens första dagar då medlemmarna växelvis organiserade 

möten på sina arbetsplatser. På den tiden var Rotaryklubben en "roterande mötesklubb". Den 

nuvarande termen "roterande" syftar på att klubbmedlemmar alternerar i olika förtroendeuppdrag. 

Ordet rotarian innebär att man är medlem i en rotaryklubb. Ordet skrivs i texten med en liten 

initialbokstav. 

 

Märket och logo 

 

Rotarymärket används på Rotarys tryckta produkter, flaggor, standar och skyltar. Mer detaljerad 

information om rotarymärket finns i RI:s guide Voice and Visual Identity Guidelines (547Aen). 

Rotarymärket och logotypen kan laddas ner i olika format från My Rotarys webbplats. På sidans Brand 

Center går det att skapa en egen logo för klubben och ett visitkort till dig själv. 

 

Kavajmärket 

 

Rotarys kavajmärke är ett guldfärgat kugghjul. Hjulet har sex något utåt avsmalnande ekrar och 24 

tänder. Diametern på det märke som vanligtvis används i Finland är 11 millimeter. 

 

Märket fungerar som en symbol för medlemskap i Rotary. Märket fästs på jackans kavajslag. Kvinnliga 

rotarianer avgör själv, beroende på klädseln, var märket skall fästas. 

 

Märket används i allmänhet inte på tröjor, skjortkragar eller ytterkläder. Emblemet kan kombineras 

andra märken med rotarytema, såsom årets tema och End Polio Now-märket, som även kan bäras på 

jackans högra kavajuppslag. 

Märket returneras när medlemskapet upphör. På Rotaryservicens webbplats finns kompletterande 

instruktioner om användningen av rotarymärken. 

 

Paul Harris Fellow -emblemet och -medaljen  

 

Paul Harris Fellow - erkännandet inkluderar ett hedersdiplom och ett kavajemblem. Kavajemblemet 

bärs vid värdigare rotaryevenemang. Den fästs på jackans vänstra uppslag under rotarymärket. 

Den kan användas endast med rotarymärket - inte ensam. PHF-emblem ersätter således inte 

rotarymärket. PHF-emblemet skall inte användas samtidigt med PHF-medaljen i halsband. Medaljen 

bärs vid de mest framstående Rotary-evenemangen där klädkoden är mörk kostym, smoking eller 

frack. PHF-medaljen med halsband kan köpas separat. 
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Kedjor 

 

Klubbens president och guvernören bär specialdesignade kedjor. I vissa distrikt har man även skaffat 

kedjor till de assisterande guvernörerna. Kedjorna inkluderar ett rotarymärke som hänger från en 

halskedja eller halsband. Separata plaketter är fästa på kedjorna eller banden, med de tidigare 

bärarnas namn och mandatperioder ingraverade på dem. Kedjorna används vid klubbmöten och 

Rotarys festtillfällen. 

 

Flagga 

 

Den officiella rotaryflaggan har i mitten av det blåa fältet en stor rotarylogo. Om klubben använder 

denna flagga som sin klubbflagga kan klubben lägga till ordet Rotaryklubb med blå bokstäver ovanför 

rotarymärket och namnet på klubbens hemstad och land under märket. 

 

Standar (bordsvimpel) 

 

Ett standar är en symbol som kan jämföras med en flagga eller vapensköld. Standaret kan endast 

överlämnas i rotaryklubbens namn som ett tecken på uppskattning, gåva eller souvenir till en annan 

rotaryklubb, organisation eller individ. Standaret överlämnas alltid personligen, och levereras till 

exempel inte per post. Leveransen och mottagandet av standaret är en högtidlig ceremoni, som 

hedras av de närvarande genom att stå upp. Distrikt och klubbar bestämmer själva om formerna och 

färgerna på sina standar, samt principerna hur överlämna dem. Däremot måste RI:s instruktioner om 

rotarymärket följas. I standaren har man vanligtvis inkluderat en symbol som är nära relaterad till 

distriktet eller klubben. 

 

Rotaryservicens förtjänsttecken 

 

Suomen Rotary – Finlands Rotary r.f. inrättade år 2005, med Rotary Internationals tillåtelse, Finlands 

Rotarys förtjänsttecken. Förtjänsttecknet tilldelas en person som gjort ett långsiktigt och 

betydelsefullt nationellt eller internationellt arbete för Rotary.  

 

Det finns två kategorier av förtjänsttecken, Finlands Rotarys förtjänsttecken 1: a klass och Finlands 

Rotarys förtjänsttecken. Rotaryservicens styrelse fattar beslut om tilldelning av förtjänsttecken. Högst 

tre förtjänsttecken delas ut årligen i varje kategori och deras mottagare offentliggörs den 23 februari, 

dagen då Rotary grundades. Guvernörerna lämnar in årligen formella ansökningar till Rotaryservicens 

styrelse senast den 31 december. 
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10 FÖRKORTNINGAR 

 SUOMI SVENSKA ENGLISH 

AG Apulaiskuvernööri  Assisterande guvernör Assistant Governor 

Am SR-FR Ansiomerkki SR-FR Förtjänsttecken Rotary Finland 
Distinguished Service 
Decoration 

AmI SR-FR 1. luokan Ansiomerkki SR-FR Förtjänsttecken 1: a 
klass 

Rotary Finland 
Distinguished Service 
Decoration 1 st class 

ARRFC Rotarysäätiön alueellinen 
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 
utomordentlig 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 
Officer 

DRFCC Piirin säätiökomitean 
puheenjohtaja 

Ordförande för distriktets 
Rotary Foundation 

District Foundation 
Commitee Chairperson 

DT Piirikouluttaja Distriktsinstruktör District Trainer 

DYECC 
 
 

Piirin nuorisovaihtokomitean 
pj. 

Ordförande i distriktets 
kommitté för 
ungdomsutbyte 

District Youth Exchange 
Committee Chairperson 

EPNZC Alueellinen End Polio Now -
koordinaattori 

Regional End Polio Now -
samordnare 

End Polio Now zone 
coordinator 

GETS Tulevien kuvernöörien 
koulutusseminaari 

Utbildningsseminariet för 
tillträdande 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 

MDYE
C 

Nuorisovaihdon toimikunnan 
pj. 

Ordförande för 
ungdomsutbyteskommitté  

Multidistrict Youth 
Exchange Chairperson 

MDYE
O 

Nuorisovaihdon toimikunnan 
jäsen 

Medlem i 
ungdomsutbyteskommitté  

Multidistrict Youth 
Exchange 
Officer 

MOP Rotaryn käsikirja Procedurhandboken Manual of Procedure 

 

 

NV Nuorisovaihto Ungdomsutbyte  Youth Exchange 
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NVA Nuorisovaihtoasiamies Kontaktperson för 
ungdomsutbyte 

Youth Exchange Officer 

OD Official Directory Official Directory Official Directory 

P Presidentti President President 

PAG Entinen apulaiskuvernööri  Förutvarande assisterande 
guvernör 

Past Assistant Governor 

PDG Entinen kuvernööri  Förutvarande guvernör Past District Governor 

PE Tuleva presidentti Tillträdande president President Elect 

PETS Tulevien presidenttien 
koulutustilaisuus 

Utbildningsseminarium för 
tillträdande 
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 stadgar 

för rotaryklubbar 

Recommended Rotary 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 Isossa-
Britanniassa ja Irlannissa 

Rotary International i 
Storbritannien och Irland 

Rotary International in 
Great 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 
understödsmedlem 

Rotary Foundation 
Sustaining Member 

RPIC Rotaryn julkisuuskuva-
koordinaattori 

Rotarysamordnare för 
Public Image 

Rotary Public Image 
Coordinator 

RRFC Alueellinen rotarysäätiö-
koordinaattori 

Regional Rotary Foundation 
samordnare 

Regional Rotary Foundation 
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 

SRCC Rotaryklubin mallisäännöt Rotaryklubbens 
modellstadgar 

Standard Rotary Club 
Constitution 

SRP 
(FRS) 

Suomen ja Viron 
Rotarypalvelu ry 

Finlands och Estlands 
Rotaryservice r.f. 

Rotary Service for Finland 
and Estonia (reg. ass.)  

TRF Rotarysäätiö Rotary Foundation The Rotary Foundation 
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VDG Varakuvernööri Viceguvernör Vice-Governor 

VTT Ammattikoulutustiimit Yrkesutbildningsteam Vocational Training Teams 

WCS Kansainvälinen 
yhteiskuntapalvelu 

Internationell 
samhällstjänst 

World Community Service 

YECC Nuorisovaihtokomitean 
puheenjohtaja 

Ordförande för 
ungdomsutbytekommitté  

Youth Exchange Committee 
Chair 

YEO Nuorisovaihtoasiamies Kontaktperson för 
ungdomsutbyte 

Youth Exchange Officer 
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