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Opnå følgende målsætninger for at gøre dig fortjent til
ROTARY CITATION:
SØLV (1 mål), GULD (2 mål),
PLATIN (3 mål)

Opnå følgende målsætninger for at gøre dig fortjent til
ROTARY CITATION:
SØLV (1 mål), GULD (2 mål),
PLATIN (3 mål)

• Opnå en nettotilgang på
5 eller flere medlemmer

• Opnå en nettotilgang på
5 eller flere medlemmer

• Vis på de sociale mediers
omverden, hvordan klubbens medlemmer er People
of Action og engagerer sig,
samt vis hvilke initiativer
klubben beskæftiger sig
med. Hold gerne omverden
opdateret med minimum
fire månedlige opdateringer

• Vis på de sociale medier
omverden, hvordan klubbens medlemmer er People
of Action og engagerer sig,
samt vis hvilke initiativer
klubben beskæftiger sig
med. Hold gerne omverden
opdateret med minimum
fire månedlige opdateringer

• Indled eller fortsæt et
udviklingsprogram, der
har til hensigt at styrke
medlemmernes personlige, professionelle samt
ledelsesmæssige egenskaber til gavn for klubbens bedste.

• Indled eller fortsæt et
udviklingsprogram der har
til hensigt at styrke
medlemmernes personlige,
professionelle samt ledelsesmæssige egenskaber til
gavn for klubbens bedste.

I fællesskab ser vi en verden, hvor folk står sammen og handler
med det formål at skabe forandring – både rundt omkring på
kloden, i vores foreninger og i os selv.
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BE THE INSPIRATION

verdenspræsidentens
tema og mål

PRESIDENTIAL THEME & CITATION

Siden Rotary blev stiftet for 113
år siden, har organisationen
været under konstant udvikling,
både i forhold til organisationens
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rolle i verdenssamfundet og i
forhold til medlemmerne. I den
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spæde start var Rotary et fællesskab, hvor medlemmerne kunne

bygge gode relationer og skabe et netværk. Senere har serviceaspektet og virkelysten fundet sin vej ind i organisationen, og i
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takt med det har organisationen fået mere indflydelse. Den service, som Rotary yder igennem vores Rotary Foundation, ændrer
livet for mange familier og samfund rundt omkring i verden. Vi
har formået at danne et fællesskab, hvor vi i den grad kan gøre
en forskel. Vi har formået at skabe verdens største offentligprivate sundhedsinitiativ i fællesskab med regeringer, internationale organisationer og diverse lokale og regionale sundhedsklinikker, med det formål at udrydde polio. Flere og flere af vores
medlemmer kommer til os ikke bare for at være en del af fællesskabet, men også for at gøre en forskel.
Rotary vil altid være den organisation, som Paul Harris forestillede sig: En organisation, hvor mennesker fra hele verden kan
forenes i et fælles ønske om at være en del af noget, der er større
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end dem selv. I dag er Rotary en unik chance for at være med
i et globalt netværk af mennesker med drivkraften og talentet
til at forandre verden. Vi er mænd og kvinder der tror på, at vi i
fælles flok kan gøre en forskel globalt – og sammen har vi styrken og ressourcerne til at klare næsten alt.
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Klubber, der understøtter de strategiske målsætninger igennem
komplementære aktiviteter, vil blive anerkendt herfor. Klubberne
har hele Rotary-året til at nå deres målsætninger.
Rotary har automatisk mulighed for at verificere din klubs opnåelse af målsætningerne i vores database. Det er derfor af afgørende betydning, at klubbens og medlemmernes information
stemmer og er ajourført. Gennem online redskaber som Rotary
Club Central er det muligt at registrere klubbens opnåede mål.
For at kunne blive anerkendt med The Rotary Citation, skal klubben begynde året som værende en aktiv klub og være i høj anseelse igennem hele perioden. Præstationerne for perioden frem til
1. juli 2019 vil blive sammenholdt med medlemsoversigterne fra
d. 1. juli 2018 og vil blive anerkendt ved offentliggørelse af det
endelige resultat d. 15. august 2019.
I år er det muligt at modtage Rotary Citation With Presidential
Distinction ved opnåelsen af Rotary Citation plus én til tre yderligere målsætninger.
stØtte og stYrKe KlUBBen
Opnå mindst 3 af de følgende mål:
• Opnå en nettotilgang på mindst 1 nyt klubmedlem
• Oprethold eller forbedre din klubs medlemsrate,
både i forhold til nuværende og nye medlemmer:
- Forbedre din klubs medlemsrate med 1%
eller
- Hvis klubbens fastholdelsesprocent blandt
nuværende medlemmer var 90 % eller mere i
2017-18 bevar da denne
• Opnå en nettotilgang i andelen af kvindelige medlemmer
• Sikre, at mindst 60 % af klubbens medlemmer
rapporterer deres fødselsdato igennem My Rotary
• Sponsorer eller medsponsorer en ny Rotary klub
• Udfør en analyse af medlemmernes klassifikation
og juster efterfølgende medlemssammensætningen
til et passende mix af brancher og professioner.

HUmanitær serviCe

• Gør en forskel ved at afholde en event for at skabe
opmærksomhed omkring og fundraising til Rotarys
arbejde for udryddelse af polio.

ROTARY CITATION for Rotaract klubber anerkender klubber, der
understøtter vores strategiske målsætninger igennem komplementære aktiviteter. Klubberne har hele Rotary-året til at nå
deres målsætninger.
For at komme i betragtning til Rotary Citation skal Rotaract
klubberne være certificerede af Rotary International og være
godkendt af distriktsguvernøren inden 1. juli 2018.
Klubbens aktivitet skal registreres ved at udfylde en nomineringsformular senest 1. juli 2019.
I år er det muligt for Rotaract klubberne at modtage Rotary Citation With Presidential Distinction ved opnåelsen af Rotary Citation plus en til tre yderligere målsætninger.

• Gennemfør et lokalt eller internationalt hjælpeprojekt, der
tager udgangspunkt i et af Rotarys seks fokusområder

stØtte og stYrKe KlUBBer

Opnå mindst 2 af de følgende målsætninger

HUmanitær serviCe
Opnå mindst 3 af de følgende målsætninger:
• Sponsorer et Rotary Community Corps
• Sponsorer eller medsponsorer en Rotaract klub
• Nå målet om minimum 100 US$ i årlig donation til
Foundation pr. medlem.
• Få flere medlemmer til at engagere sig i hjælpeprojekter
og aktiviteter

Opnå mindst 2 af de følgende målsætninger
KendsKaBet til rotarY
Opnå mindst 3 af de følgende målsætninger:
• Upload historier på Rotary Showcase omkring
veludførte klubprojekter med velbeskrevne detaljer
omkring aktiviteten, antal frivilligtimer samt
summen af rejste midler.
• Brug Rotarys designguide, skabeloner, materialet fra
People of Action kampagnen og øvrige materialer til at
fremme Rotarys brand.
• Skab mediebevågenhed omkring Rotarys historie og
aktiviteterne i din klub.
• Vær vært ved et event for Rotary alumner, hvor der
er fokus på de gode muligheder for networking igennem
Rotary.
• Tag initiativ til eller fortsættelse af partnerskab med en
eller flere private eller offentlige organisationer og gennemfør et projekt sammen.
• Støt international forståelse og fremtidige ledere ved at
sponsorere og være vært for mindst én Rotary udvekslingsstudent eller sponsorere mindst én deltager i RYLA.

• Opnå en nettofremgang på mindst 1 nyt klubmedlem
• Sikre at mindst 50 % af klubbens medlemmer tilføjer
kvalifikationer og interesser til deres profiler på My Rotary
• Opbyg eller vedligehold en relation til en beslægtet klub.

Opnå mindst 2 af de følgende målsætninger
• Opnå et gennemsnitligt minimums bidrag til PolioPlus på
25 US$ pr. medlem.
• Gør en forskel ved at afholde en event for at skabe
opmærksomhed omkring og fundraising til Rotarys
arbejde for udryddelse af polio.
• Gennemfør i fællesskab med din sponsor Rotary klub et
lokalt eller internationalt hjælpeprojekt, der tager
udgangspunkt i et af Rotarys seks fokusområder

KendsKaBet til rotarY
• Upload historier på Rotary Showcase omkring veludførte
klubprojekter med velbeskrevne detaljer omkring
aktiviteten, antal frivilligtimer samt summen af rejste
midler.
• Brug Rotarys designguide, skabeloner, materialet fra
People of Action kampagnen og øvrige materialer til at
fremme Rotarys brand.
• Vær vært ved en event i forbindelse med World Rotaract
Week. Såfremt at det kan lade sig gøre afholdes eventet
d. 13. marts, hvor Rotaract har jubilæum. Inviter gerne
de lokale medier og indvi disse i din klubs aktiviteter samt
fortæl Rotarys historie.

