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Rotary i den digitale verden

Gjennomgang av tema

▪ Klubbens WEB-side og andre Rotary Web-sider

▪ Medlemsnett

▪ My Rotary

▪ Rotary Club Central (RCC)
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Rotary sine digitale media

Klubbens Web-side

▪ Alle klubber har sin egen Web-side som administreres av klubbens sekretær(er) og 

Web editor(er) (Club secretary, Executive club secretary og inntil 3web editorer)

▪ Web-sidens format, generell Rotary informasjon og Rotary lenker redigeres av 

WEB-master i NORFO

▪ Klubbens WEB-side forventes oppdatert ukentlig

▪ Kalender for klubbens aktiviteter bør brukes

▪ Lenker til ”Min side” og andre viktige Rotary-sider ligger på klubbens webside  
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Rotary sine digitale media

Min Side - Medlemsnett

▪ Medlemsnett logges på fra klubbens Web-side med lenken: «Min Side»

▪ Alle Rotaymedlemer har tilgang til å søke og finne informasjon på medlemsnett

▪ Klubbens sekretær (samt executive secretary) administrer klubbens data på 

medlemsnett. Den enkelte medlem har rettighet til å redigere sine personlige data. 

(navn, adresse/telefon/e-post etc.)

▪ Det kreves at klubbens- og medlemmers data er oppdatert til enhver tid

▪ Klubbens innkommende styre og andre viktige roller skal være oppdatert 

31. desember (1/2 år før styret tiltrer 1. juli)

▪ Klubben oppfordres til å bruke arkiv på medlemsnett

▪ Kurs av sekretærer gjennomføres for klubbene i vest 28.mars i Ålesund

og for klubbene i øst 18.april på Gjøvik. Det oppfordres sterkt til at klubbene sender 

sin sekretær til styreseminaret
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Rotary sine digitale media

My Rotary

▪ «My Rotary» logges på fra «ROTARY LENKER» på klubbens web-side 

▪ Alle Rotarymedlemmer har sin egen personlige «My Rotary» side som krever 

innlogging. Første gang må en registrere sin personlige konto.

▪ På «My Rotary» finnes «Member Center» med masser av informasjon om 

Rotaryarbeid og drift av klubben hvordan man 

▪ «Rotary Club Central» (RCC) ligger under «My Rotary»
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Rotary sine web-sider

På klubbens Web-side under «ROTARY LENKER» kan man klikke seg inn på:

Distriktets Web-side

▪ På distriktets Web-side finner man informasjon om det som skjer i distriktet. Der i 

blant informasjon om The Rotary Foundation (TRF), RYLA, guvernørens 

månedsbrev, distriktets fond og tilskuddsordninger, etc.

Rotary i Norge Web-side

▪ På denne siden finnes informasjon om blant annet NORFO, Rotaryfondet, 

ungdomsarbeid etc.

Rotary International Web-Side

▪ Mye informasjon om Rotarys organisasjon og arbeid med mange filmer om de 

forskjellige prosjekter.
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Rotary Club Central (RCC)

Innledning

▪ RI fokuserer på at klubbene skal bruke RCC til å registrere sine mål og planer 

samt følge opp fremgang (måloppnåelse)

▪ Noen klubber følger oppfordring mens andre er mindre flinke (12 klubber har 0 

registrerte mål og planer dette året)

▪ Guvernøren forventer at AG’ene følger opp klubbene med å stimulere til bruk av 

RCC

▪ Klubbens innkommende president skal registrere klubbens mål og prosjekter på 

RCC før Rotaryåret starter 

▪ Klubbens president skal gjennom året følge opp klubbens fremdrift (måloppnåelse) 

på Rotary Club Central.

▪ Rotary Club Central finnes på ”MY Rotary”
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My Rotary

Åpne ”Rotary Club Central” i menyen til ”Take Action”

https://my.rotary.org/en
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Status registrering i Rotary Club Central
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Rotary Club Central målsettinger

Minimum forventet registrering av mål

▪ Members & Engagement

▪ Club membership

▪ Service participation

▪ District conference attendance

▪ District training participation(Deltagelse på PETS og styreseminar)

▪ Rotary foundation giving

▪ Annual fund contribution

▪ Service

▪ Service projects

▪ Young leaders

▪ Ryla participation

▪ Public Image

▪ Alle seks målene

Oversikt over målsettinger i Rotary Club Central

▪ DG har laget oppsummering over målsettinger –Club Central RCC mål

med detaljert beskrivelse på norsk som du finner I håndboka seksjon 5.6
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Brukerveiledning

Forslag til arkivstruktur på medlemsnett

Arkivering på medlemsnett

Folder med generelle dokumenter som klubbens vedtekter, planer, strategier etc.

Folder med fortløpende årsmeldinger

Folder med fortløpende årsmøteprotokoller

En folder for hvert Rotaryår med referater fra styremøter

En folder for hvert prosjekt med evt. underfoldere

En folder for hvert Rotaryår med budsjett, regnskap og evt andre økonomisaker

En folder for hvert Rotaryår med evt. Underfoldere for diverse klubbaktiviteter

Arkivering på medlemsnett for klubber.ppt
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Workshop / demonstrasjon

Klubbens Web-side

▪ Format

▪ Lenker

▪ Min Side

▪ Kalender

Min side og Rotary medlemsnett

▪ «Dash board»

▪ Rotary medlemsnett

My Rotary

▪ «Sign In»

▪ Member center /Club & District administration

▪ Manage my club

▪ Rotary Club Central (RCC)

Rotary Club Central

▪ «Sign In»

▪ Goal center

▪ Service activities



Takk for oppmerksomheten


