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KLUBBTYP

BESKRIVNING

LÄMPLIG FÖR

Traditionell

Yrkesverksamma, tidigare och blivande ledare
som träffas regelbundet

Individer som söker nätverk, traditioner och möjlighet att tjäna
andra

Satellit klubb

En ”dotter” av en traditionell klubb som har egna
möten, aktiviteter, stadgar och styre

De som vill ha en annan mötesupplevelse, mötesform eller
mötestid än vad som erbjuds av traditionella klubbar i området

E-klubb

En Rotaryklubb som främst träffas online

Människor som reser mycket eller vars schema inte passar till ett
fysiskt möte, eller som föredrar en online upplevelse

Passport klubb

En klubb som tillåter medlemmarna att vistas i andra
klubbar så länge de träffas i egen klubb ett bestämt
antal gångar per år
En klubb vars medlemmar i huvudsak kommer från
samma företag

De som reser mycket, är väldigt intresserade av att göra gott, vill
ha olika mötesupplevelser och som gillar att träffa många nya
människor
Anställda i en verksamhet som vill göra gott i samhället och skapa
nätverk på kors och tvärs av verksamheten

En klubb vars medlemmar är upptagna av en enskild
orsak/större sak och vill fokusera sin insats inom det
området
En klubb vars medlemmar i huvudsak är f.d.
deltagare i Rotarys eller TRFs-program

De som vill träffa nya människor samtidigt som de vill göra gott
inom ett område de är uppslukade av

En klubb för de på 18-30 år som sponsras av en
Rotaryklubb och ofta hjälper till i denna klubbs projekt

Huvudsakligen yngre människor som vill göra gott eller ”betala
tillbaka” till samhället, ha kul och utvecklas på ett personligt plan
längs vägen

Företagsklubbar
”Corporate”
Orsaksbaserade klubbar
”Cause-Based”
Alumni-baserade klubbar

Rotaractklubbar
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Huvudsakligen yngre människor som deltagit i Rotaryaktiviteter
utanför en klubb

Familjemedlemmar, ungdomar och studenter som önskar tillgång till Rotarys
nätverk lokalt och internationellt.
Möjlighet att tjäna andra personer, göra gott i värden och deltaga i sociala nätverk.
SEK. 1800,00 år / Vuxen
SEK. 1200,00 år / Ungdom / Studerande

PASSPORT-medlemskap är de som reser mycket, är väldigt intresserade av att göra
gott, vill ha olika mötesupplevelser och som gillar att träffa många nya människor.
Kommer inte så ofta till den egna klubben, betalar välgörenhet årligen via avgiften,
reser mycket och kan bo utomlands i perioder.
SEK 3000,00 år / Vuxen / Inclusive årlig välgörenhet
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Satellite and e-club membership

Lund International Rotary Club has updated our bylaws to include other
membership forms e.g. family memberships, satellite membership and e-club
membership. We already have an applicant that wants to become a member,
although he will be living in Kambodja starting in July. Our club has adapted quickly
to have virtual meetings via Zoom, which has widened, and increased our
attendance from many other clubs in Europe. Hopefully we will broaden the
attendance internationally as well.

9 nya Rotary medlemmar

Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb bjöd brevledes
in ett 15-tal utvalda personer till en informationsträff om Rotary. Fyra Rotarianer var med på
träffarna och berättade om vad Rotary står för och
vad man själv fått ut av sitt medlemskap. Under
två månader kunde de möjliga medlemmarna vara
med på möten, som möjliga medlemmar och inte
som gäster och efter det fick de avgöra om de ville
vara rotarianer eller ej. På två år fick klubben nio
nya medlemmar och en bredare medlemsbas, en
ökad mångfald och en lägre medelålder plus mer
energi in i klubben.

PASSPORT- & FAMILJEMedlemsskap
Rotary Malmö-Öresund som är distriktets yngste
klubb har fått 6 nya medlemmar i detta kvartalet
och klubben har nu 50 medlemmar.
De nya medlemsformer är Passportmedlem och
familjemedlemsskap
Torkil Rönne, Distrikt Guvernör 2019-2020, Rotary Malmö-Öresund

Satellitklubb
Hammenhög Rotaryklubb arbetar med en idé om att erbjuda nya potentiella medlemmar och
Rotarianer att vara med och starta en satellitklubb. Man kommer att träffa potentiella medlemmar på
”after work” på Hammenhög Gästis där man minglar och informerar om Rotary.

Från Sjöbo Rotaryklubb till Skånska Vikingar.
Från 40-år gammal Rotaryklubb till ny e-klubb.
Sjöbo Rotaryklubb var på väg att läggas ner då styrelsen
fick information från Distrikt Guvernören om de nya
medlemsformerna.
Detta resulterade i att klubben bestämde sig for att ta nya
tag och e-klubben Skånska Vikingar blev ett resultatet.

Företagsmedlemsskap
Bjuvs Rotarykluibb och Tomilla Rotaryklubb erbjuder nu
företagsmedlemskap och möjligheter till sponsring. Nu skall vi få
in flera nya medlemmar denna vägen.
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Klubbflexibiliteten på 5 nya sätt
Det är upp till din klubb att bestämma hur och om du vill göra det mer flexibelt.
Titta på exemplen nedan för att se vilka förändringar som kan gynna din klubb. När ni har beslutat om en förändring, kom ihåg att uppdatera era stadgar.

Här är några exempel på hur din klubb kan tillämpa de nya flexibla alternativen:
Ändra ditt mötesschema. Din klubb kan variera sina mötesdagar, tider och frekvens. Till exempel kan du hålla ett traditionellt möte den första tisdagen i
månaden för att diskutera affärs- och serviceprojekt och samlas socialt den sista fredagen i månaden. Man behöver bara träffas minst två gånger i månaden.
Variera ditt mötesformat. Din klubb kan träffas personligen, online eller en kombination av båda. Till exempel kan man låta vissa medlemmar delta i personliga
möten via Internet.
Släpp efter på närvarokraven. Din klubb kan lätta på närvarokraven och uppmuntra medlemmarna att delta på andra sätt, till exempel att ta en ledarroll,
uppdatera klubbens webbplats regelbundet, köra ett möte ett par gånger om året eller planera en händelse. Om din klubb är dynamisk och ger en bra
upplevelse för medlemmar kommer närvaron inte vara ett problem.
Erbjud flera typer av medlemskap. Din klubb kan erbjuda familjemedlemskap, juniormedlemskap till unga yrkesverksamma eller företagsmedlemskap. Varje
typ av medlemskap kan ha sin egen policy om avgifter, närvaro och serviceförväntningar. Rotary kommer att räkna in dessa personer
i ditt klubbmedlemskap och kommer att överväga att låta dem bli aktiva medlemmar om de betalar RI-avgifter.
Bjud in Rotaractors att vara medlemmar i din klubb. Du kan bjuda Rotaractors att gå med i din klubb medan de står kvar i
sina Rotaract-klubbar. Om din klubb vill erbjuda detta så kan man erbjuda speciella former för dessa medlemmar,
till exempel mildare närvarokrav eller reducerade avgifter, så länge de återspeglas i klubbens stadgar.
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Klubb flexibilitet Q&A
Ska vår klubb göra dessa förändringar?
Nej. Varje Rotaryklubb som önskar utnyttja den flexibilitet som godkändes av Rotarys lagråd kan göra det genom att ändra sina stadgar enligt den vanliga
Rotaryklubbens konstitution. Men klubbar kan också fortsätta att följa sina nuvarande krav på möten, närvaro, struktur och medlemskategorier.
Är det ett problem att revidera våra klubbens stadgar som för med sig motsägelser av Rotary International Bylaws och Standard Rotary Club
Constitution?
Nej. Klubbens stadgar kan vanligtvis inte ersätta Rotary International Bylaws eller Standard Rotary Club Constitution, men bestämmelserna har lagts till i båda
dokumenten vid 2016-rådets beslut att tillåta klubbar att göra just det för vissa avsnitt. En klubb måste godkänna alla undantag till de specifika avsnitten och
inkludera dem i stadgarna.

Hur fungerar företagetsmedlemskap?
Din klubb kan erbjuda alternativa medlemskap av annat slag, så länge som nya medlemmar räknas som individer - företagsledamöter i det här fallet - och inte
räknas som de företag som sponsrar medlemskapet. När medlemmarna betalar RI-avgifter, kommer de att inkluderas i din klubbs officiella medlemskap och få
alla de fördelar som andra aktiva, betalande medlemmar njuter av.
Din klubb kan ha olika principer för dessa medlemmars övriga finansiella förpliktelser (klubb- och distriktskostnader, måltidskostnader etc.), närvarokrav eller
serviceförväntningar, så länge som dessa principer återspeglas i klubbens stadgar.
Vad är skillnaden mellan aktiva och hedersmedlemmar?
Rotary International definierar aktiva medlemmar som de som uppfyller kraven för medlemskap, betalar RI-avgifter, är berättigade
att rösta i distriktsfrågor och är berättigade att inneha en klubbansvarig position. Hedersmedlemskap används för personer
som har utmärkt sig genom god karaktär och som förkroppsligar Rotary idealer. De är befriade från RI-avgifter, har ingen rösträtt
i Rotary-frågor. Aktiva medlemmar kallas rotarianer, medan hedersmedlemmar kallas hedersrotarianer.
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Klubb flexibilitet Q&A
Vilka är de officiella kraven för medlemskap?
De enda obligatoriska kvalifikationerna för medlemskap är att rotarianer måste vara vuxna som har visat god karaktär, integritet och ledarskap. Ha ett gott rykte i
sin verksamhet, yrke och samhälle; och är villiga att göra en positiv skillnad i deras samhälle och runt om i världen.
Nu när Rotary inte längre skiljer mellan e-klubbar och andra klubbar, ska klubbar som möts främst online fortfarande kallas e-klubbar?
Ja och nej. Rotary skiljer inte längre mellan klubbar som håller traditionella möten och klubbar som möts online. Det beror på att alla klubbar nu har möjlighet att
träffas personligen eller online, så att medlemmar kan delta i personliga möten med hjälp av applikationer som Skype eller FaceTime eller byta till något av
dessa format. Klubbar som identifierar sig som e-klubbar kan dock behålla det ordet i sina namn och fortsätta att identifiera sig som e-klubbar för att betona att
de träffas exklusivt eller främst online på nätet via Facebook med mera.
Hur kan min klubb dra nytta av att skapa en satellitklubb?
Vissa klubbar skapar en satellitklubb för att tillgodose medlemmarnas olika scheman. Detta gör att vissa medlemmar av klubben kan träffas på en annan tid och
plats än resten av klubben. Fördelen är att klubben inte förlorar medlemmar på grund av planeringskonflikter. Satellitklubbens medlemmar är officiellt
medlemmar i sin egen sponsorklubb, men om antalet medlemmar blir tillräckligt stort kan satellitklubben charteras som en ny klubb.
Kan vi ta ut en antagningsavgift för nya medlemmar?
Ja. Nya medlemmar kan emellertid också tas emot utan att betala inträdesavgift. Oavsett vad din policy är, var noga med att dina stadgar dokumenterar det.
Om jag är Rotaractmedlem och Rotarymedlem, måste jag betala avgifter till båda klubbarna?
Ja. Du måste betala de obligatoriska klubb- eller distriktsavgifterna för båda klubbarna och Rotary-medlemsavgifterna till Rotary
International. Rotaract medlemsavgifterna går endast till klubb eller distriktet, inte till Rotary International. Men din klubb har
flexibiliteten att skapa olika medlemskapstyper för Rotaractmedlemmar och unga yrkesverksamma. Det kan innebära minskad
klubb- eller distriktsavgift för medlemmar som tillhör både Rotaract och Rotary, så länge den egne klubben subventionerar
RI-avgifterna för medlemmen.
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Och sist men inte minst så vill vi ha er feedback. Här kan du också ställa frågor.
Vi vill att alla inkommande presidenter, sekreterare och skattmästare visar att
man tagit del av PETS del 2 genom att svara på de enkla frågorna.

TRYCK HÄR!

