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TILLSAMMANS 
SER VI EN VÄRLD DÄR 

MÄNNISKOR  
FÖRENAS OCH 
AGERAR FÖR ATT  
SKAPA BESTÅENDE  

FÖRÄNDRING  
ÖVER HELA VÄRLDEN,
I VÅRA SAMHÄLLEN OCH  
ÄVEN I OSS SJÄLVA



Anledningen till att engagera sig i Rotary kan uttryckas på många sätt. 
De flesta har sina personliga skäl men flera kan göra mer med de 
möjligheter klubbverksamheten ger och inom fyrfrågeprovets ram:
 

• Personliga bekantskaper och ett medel att göra 
goda gärningar och affärer 

• Säkerställa höga etiska krav inom näringsliv och yrken 

• Personlig utveckling - föredrag och medlemmar 
med bredd i ämnen och yrkeskunskaper

• Internationellt nätverk som ger kontakter, förståelse 
och fred genom ett världsomfattande kamratskap

• Mångfald på alla sätt – kulturellt, genus, ålder, yrke, 
kunskap mm

Rotarys vision och mål

 ... att vi skall erbjuda service till 
andra, främja integritet samt fördjupa 
världsförståelse, goodwill och fred 
genom gemenskap och samverkan 
mellan professionella från närings livet 
och samhällets olika organisationer...

Presidenter och guvernörer formulerar årligen sina respektive 
mål och visioner, samtidigt som begreppet ”service above self” 
finns kvar som ett självklart tema för rotarianer. 

Läs mer om Rotarys strategiska planer och fyll i klubbens mål på  
www.rotary.org

FRÄMJA FRED  BEKÄMPA 
SJUK DOMAR

TILLHANDA
HÅLLA RENT 

VATTEN

RÄDDA LIVET 
PÅ MÖDRAR 
OCH BARN

STÖDJA 
 UTBILDNING

FÅ LOKALA 
EKONOMIER 

ATT VÄXA

Rotarys  
fokusområden
Projekt som fokuserar på dessa ideal 
kvalificerar sig för finansiering genom 
globala bidrag från Rotary Foundation.

Varför vara Rotarian? 



Rotarys kärnvärden och  
etiska principer
Kring Rotarys kärnvärden tjänande, kamratskap, mångfald, 
integritet och ledarskap har det genom åren utvecklats etiska 
principer som ger rotarianer en gemensam värdegrund. Den är 
basen för våra relationer med varandra och alla de aktiviteter vi 
genomför eller stödjer. 

Kort och tydligt framgår de etiska 
värdena i Fyrfrågeprovet 
Vi kanaliserar vårt engagemang för hjälparbete genom fem 
tjänstegrenar som ligger till grund för din rotaryklubbs verksamhet:

• Klubbtjänsten fokuserar på att göra klubbarna starka. En 
blomstrande klubb är förankrad av starka relationer och en 
aktiv medlemskapsutvecklingsplan.

• Yrkestjänsten uppmanar varje rotarian att med integritet och 
bidra med sin kompetens till samhällets utmaningar och behov.

• Samhällstjänsten uppmuntrar alla rotarianer att hitta sätt att 
förbättra livskvaliteten för människor i samhället.

• Internationell tjänst exemplifierar vår globala räckvidd i 
Rotary, för att främja fred och förståelse. Detta kan ske genom 
sponsring eller volontärarbete i internationella projekt, eller 
genom partners utomlands.

• Ungdomstjänsten visar på vikten av att ge ungdomar och 
unga yrkesverksamma möjligheter till utveckling och utbyte.



Distrikt 2360
Som medlem är du alltid välkommen till alla världens rotaryklubbar. 
I distrikt 2360 är vi för närvarande drygt 60 klubbar och ca 2 800 
medlemmar. Inbjudan till distriktets årliga aktiviteter, årsmöte, 
distriktskonferens och utbildning av inkommande funktionärer 
(President Elect Training Seminar, PETS) sker via klubbpresidenter 
men förmedlas också i guvernörsbrevet som dels skickas ut, men 
också finns via länk på distriktets hemsida. Den bjuder också på 
ett samlat bibliotek av handböcker för de olika former av aktiviteter 
som förkommer i en rotaryklubb och för de olika funktionärsroller 
som är aktuella, där är informationen fördjupad jämfört med de 
länkar som anges ovan.

Söker du någon av de funktionärer som har en roll på distriktsnivå 
under det aktuella rotaryåret, hittar du även dem. 

På distriktsnivå finns stora möjligheter till utveckling, utbyte och 
nätverksskapande. Information om program och mötestider för 
distriktets klubbar, sociala aktivitet och annat trevligt som pågår kan 
du också läsa själv direkt på distriktets hemsida. 

www.rotary2360.se

1932 besökte Paul Harris 
 Göteborg och planterade ett 
vårdträd i Trädgårdsföreningen, 
detta finns fortfarande kvar. 
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Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota 
polio i världen. Rotarys polioprojekt  
”End Polio Now”, är ett världsomspännande 
projekt där över två miljarder barn i fler än 
110 länder har vaccinerats mot polio.

Rotary agerar  
och ger  möjligheter
I Rotary är vi personer som tror på kraften i gemensamma insatser 
för att påverka globalt och lokalt. Tillsammans har vi förmågan och 
resurserna att åstadkomma saker som ingen enskild person skulle 
klara av. 

I samhället
Rotary är en del av lokalsamhället, våra medlemmar representerar 
olika yrken, våra humanitära projekt drivs både lokalt och 
internationellt. Genom att engagera oss i vårt samhälle och 
synliggöra allt gott vi gör kan vi stärka bilden av Rotary. Tack vare 
vår mångfald kan vi skapa ökad förståelse och bidra till ett bättre 
samhälle. Exempel på hur vi är engagerade och bidrar till ett bättre 
samhälle:

• Erbjuder mentorskap

• Personligt bemötande

• Humanitära insatser såväl lokalt som internationellt

• Samverkan med andra välgörenhetsorganisationer

• Stipendier för att främja kunskap

• Läxhjälp till ungdomar

• Integrationsprojekt
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 Rotarys ungdomsutbyten är öppna för alla ungdo
mar, det är inget krav på medlemskap i Rotary. Utbytes
program som finns:

• Rotarys ettåriga utbyte
• Rotarys sommarutbyte
• Olika former av läger
• Georgiastipendiet – Studera på college i Georgia, 

USA under ett år

Ansökningshandlingar och mer information finns på 
www.rotarystudent.se 

Rotary Vänskapsutbyte  
(Rotary Friendship Exchange - RFE)
Rotarys vänskapsutbyte är Rotarys internationella utby
tesprogram för oss rotarianer och våra familjer. Utbytet 
sker mellan distrikt i olika länder och innebär att vi i or
ganiserade resor besöker varandra, reser runt i distrik
tet och guidas av rotaryvänner. Det ger deltagarna en 
unik möjlighet att få uppleva en annan kultur genom att 
bo hemma hos rotarianer i de länder man besöker och 
gästa deras klubbar. Programmets syfte är att främja 
internationell förståelse och goodwill mellan rotarianer 
genom personliga och gränsöverskridande kontakter.

Vänskapsutbyten organiseras på minst ett av följande 
teman: kultur, service och yrkestjänst vilket kan ge insikt 
i hur yrken utövas på olika platser och hur det kan bidra 
till nya vanor och kulturer. 

Det finns fyra typer av vänskapsutbyten: Individuel
la utbyten, Grupputbyten, Yrkesutbyten och Volontär
utbyten.

Rotary Fellowships
Rotarys Fellowships är internationella grupper som delar 
en passion. Ibland kan det ses som en klubb i  klubben, 
där rotarianer med gemensamma intressen bildar egna 
grupper där fokus är på just det intresset eller den hob
byn. Att vara del av både Rotarys gemenskap och ett sär
intresse är ett spännande och roligt sätt att få vänner 
runt om i världen och tillsammans utforska den gemen
samma hobbyn eller det yrke man har. 

The Rotary Foundation - TRF
Genom Rotary Foundation möjliggör vi rotarianer 
 genom våra frivilliga bidrag att humanitära och kultu
rella projekt och aktiviteter som främjar Rotarys mål
sättningar kan genomföras. Fokus ligger på förståelse 
för fred, att bekämpa fattigdom, att förbättra förut
sättningar för hälsa och utbildning samt den lokala 
samhälls utvecklingen. 

Mest känt är kanske projektet End Polio Now, där Rota
ry samlat in mer än 650 miljoner dollar tillsammans med 
familjen Gates i USA. Man kan som klubb söka District 
Grants, som delas ut av respektive distrikt, och Global 
Grants, som delas ut av Rotary Foundation centralt. Bidra
get används för att utöka finansieringen utöver klubbens 
egen finansiering för att genomföra ett projekt. Distrik
tets TRF kommitté kan ge mer information. 

Rotary Peace Center
Finansierat av TRF får kandidater möjlighet att studera 
freds och utvecklingsfrågor. Sedan 2011 är Institutionen 
för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet 
värd för ett masterprogram och Rotary International 
Peace Center. 

Rotary Ungdom - RU  
(Rotary Youth Exchange - RYE)
Ungdomsutbytet inom Rotary är ett program som fun
nits sedan 1974. Det ger ungdomar mellan 15–19 år möj
lighet att besöka och studera i ett annat land under ett 
skolår. Ungdomarna får minnen och kunskaper för livet 
samtidigt som de lär sig ett nytt språk, upptäcker en an
nan kultur och utvecklas till globala medborgare. 

Rotary Internationals styrelse har fastställt rekom
menderade riktlinjer som hjälp till klubbar och distrikt 
att genomföra sin ungdomstjänstverksamhet som en 
del av Rotarys arbete för ökad internationell förståelse. 

Lär dig mer om de olika 
intresse grupperna och fonderna 
som Rotary driver.
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Rotary Leadership Institute - RLI
Rotary Leadership Institute är en sammanslutning av 
klubbar och rotarydistrikt som genomför ett utvecklings
program i ledarskap för framtida ledare inom Rotary. 
Syftet är att identifiera och utveckla rotarianer för fram
tida uppdrag i klubbledning. Programmet är dialogbase
rat och bygger på en gemensam värdegrund som utgår 
från Rotarys etiska principer. För ytterligare information 
kontakta assisterande guvernör. 

Rotary Youth Leadership Awards - RYLA
RYLA är ett officiellt Rotaryprogram sedan 1971 med 
syfte att ge ungdomar mellan 14–30 år kunskaper som 
gör det lättare att hantera ledarskapet och göra dem till 
bättre ledare. Den personliga utvecklingen ska ges stort 
utrymme.

RYLA är ett utmärkt forum för att rekrytera unga per
soner till i första hand Rotaract och senare även Rotary. 
På så sätt kan Rotaract och Rotary förnyas och utvecklas 
genom att unga personer kan bidra till ökad mångfald 
och vidsyn. RYLA medverkar också till att unga personer 
får tillgång till ett omfattande nätverk som i framtiden 
kan vara ett viktigt stöd i deras roll som ledare.

Läs mer om RYLA på www.rotary.org där du finner 
RYLAkontakter över hela världen.

Rotaract
Rotaract är Rotarys ungdomsorganisation med medlem
mar mellan 18–30 år. Här samlas både studenter och 
yrkes verksamma med vitt skilda bakgrunder, erfaren
heter och intressen, för att utbyta idéer med ledare i 
samhället, utveckla sitt eget ledarskap, sina professio
nella färdigheter och för att ha kul. En Rotaractklubb 
knyts till en moderklubb inom Rotary, men fungerar i 
övrigt helt självständigt.

Rotaract har egna projekt, möten och konferenser, 
samt besöker andra klubbar i världen. Rotaract starta
de 1968 av Rotary International som ett led i utveckling
en av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom 
 Rotary. Rotaract är en kombination av orden ”Rotary” 
och ”action” och många medlemmar i Rotaract fortsät
ter sitt ideella engagemang i en rotaryklubb när de bli
vit äldre. Det internationella nätverket inom Rotaract 
är  genom olika former av sociala medier och andra 
 tekniska lösningar väl anpassat till medlemmarnas ålder 
och levnadsvanor.

Läkarbanken (Rotary Doctors)
Med stöd från rotaryklubbarnas projekt väljer cirka 
femtio läkare och tandläkare från Sverige att varje år 
oavlönat ge av sin tid och sitt kunnande för att stödja 
och utbilda befolkning i andra länder i deras egna byar. 
I Kenya används mobila kliniker, så kallade jeeplinjer, 
där läkare och tandläkare tillsammans med personal 
från landet även når befolkning som annars inte har till
gång till sjukvård. Syftet är att genom projekten utbilda 
befolkningen inom områdena hälsa och rent vatten, 
tillsammans med lokala myndigheter, så att de efter 
några år ska kunna ta över ansvaret för hälso och sjuk
vården i den egna byn. www.rotarydoctors.se

U-fonden
Ufonden lämnar bidrag till rotaryklubbar och distrikt i 
Sverige för att möjliggöra undervisning och utbildning 
i utvecklingsländer. ”Hjälp till självhjälp” är mottot för   
Ufondens verksamhet. Sedan fonden bildades 1968 
har över 22 miljoner kronor fördelats i projektstöd 
och har på så vis bidragit med att skapa skolor, ut
bildning, förskolor, barnhem, med mera för att för
bättra levnadsvillkoren och höja utbildningsni
vån för flickor och pojkar i hjälpbehövande länder.  
www.ufonden.se

Rotary hjälper
Rotary Hjälper är en svensk insamlingsstiftelse som 
bildades 2007 och som har en direkt koppling till TRF. 
Rotary Hjälper har 90konto, och granskas därför år
ligen av svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen leds av 
en ideell styrelse som jobbar utan arvoden. Rotary 
Hjälper försöker minimera sina kostnader, så att mer
parten av insamlade medel ska kunna användas för 
välgörande ändamål. 

Om bidragsgivaren är rotarian, en rotaryklubb eller 
ett distrikt, och om man angett sitt medlems, klubb 
eller distriktsnummer, så redovisar Rotary Hjälper det
ta till TRF, vilket gör att givaren får tillgodoräkna sig 
poäng för PHF. 

Inner Wheel
International Inner Wheel, är en världsomspännande 
 organisation för kvinnor, som har anknytning till Rotary.
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Historia 
Den 23 februari 1905 presenterade Paul Harris tillsammans med några 
goda vänner i Chicago sin idé att bilda det yrkesnätverk som blev Rotary. 
Tanken var redan från början att förena det professionella utbytet med 
ett socialt engagemang, vilket det fanns ett behov av i den redan då 
mångkulturella staden Chicago, samtidigt som effekten av den samverkan 
skulle berika både medlemmarna och samhället. Namnet Rotary kom av 
att ansvaret för verksamhetens möten skulle rotera mellan medlemmarna 
och därmed också mellan deras arbetsplatser. Rörelsen, som är politiskt 
och religiöst oberoende, växte snabbt. Vi är numera drygt 1,2 miljoner 
medlemmar i runt 200 länder, organiserade i klubbar, distrikt och 
zoner. Program och projekt är utformade både för att möta sociala och 
professionella behov som finns i våra egna närsamhällen och för att 
hjälpa människor över hela världen. I första hand är projekten lokala, där 
vi klubbmedlemmar gemensamt skapar förutsättningar genom att bidra 
med kunskap, tid och finansiering. I takt med utvecklade kommunikationer 
och ett större globalt kulturutbyte har dessutom både intresse och 
möjligheter ökat för engagemang mellan klubbar och rotarianer, i det 
internationella nätverk som Rotary numera är. 

I Sverige startade den första rotaryklubben i 
Stockholm 1926 följt av Göteborgs Rotaryklubb 
som chartrades 1927. Rotary i Sverige har vuxit 
till för närvarande ca 550 klubbar med drygt 
26 000 medlemmar, vilket gör oss till ett av de 
Rotarytätaste länderna i världen. Den 23 februari 
är Rotarys årsdag som firas i många klubbar runt 
om i världen.

Carl Wilhelm Stenhammar 
från Göteborgs Rotary- 
klubb var världspresident  
2006-2007 i Rotary.

Förkortningar 

Som många andra organisationer har Rotary ett stort 
antal förkortningar, alla från engelska språket på grund  
av Rotarys ursprung. 

Här är ett urval av de mest förekommande: 
AG  Assistant Governor / Assisterande Guvernör 
COL  Council of Legislation 
DC  District Chair 
DG  District Governor / Distriktsguvernör 
DGE  District Governor Elect / vald  
 Distriktsguvernör (steget innan DG) 
DGN  District Governor Nominee / nominerad  
 Distriktsguvernör (steget innan DGE) 
DITS  Distriktets IT samordnare 
DSA Distinguished Service Award 
HON  Honorary 
IPDG  Immidiate Past District Governor (året efter DG) 
PDG  Past District Governor (efter ovanstående år) 
P  President 
PHF  Paul Harris Fellow 
PP  Past President 
PETS  President Elect Training Seminar 
RFE  Rotary Friendship Exchange 
RI  Rotary International 
RIP  Rotary International President 
RIBI  Rotary International i Storbritannien och Irland 
RIS  Rotaract i Sverige 
RU  Rotarys Ungdomsutbyte 
RYE  Rotary Youth Exchange 
RYLA  Rotary Youth Leadership Awards 
SRS  Svensk Rotary Service 
TRF  The Rotary Foundation 
RLI  Rotary Leadership Institute

© Rotary International



Länkar:
www.rotary.org

www.rotary.se
www.rotary2360.se

Rotarys uppförandekod
Som rotarian kommer jag att:

1. Värna om integritet – min egen och 
andras

2. Använda min yrkeserfarenhet och mina 
kunskaper för att hjälpa andra

3. Främja höga etiska normer

4. Behandla mina medmänniskor med 
respekt

5. Främja erkännande och respekt för alla 
yrken

6. Ställa mina yrkeskunskaper till 
förfogande för unga människor och för 
att förbättra situationen för behövande

7. Leva efter Rotarys ideal enligt det så 
kallade fyrfrågeprovet

8. Undvika att använda mitt medlemskap i 
Rotary för egen vinning
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