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Är det sant?
Är det rättvist mot alla som berörs?
Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
Är det till fördel för alla berörda

Presidentens vision & mål för Rotaryåret 2020-2021
Vision:


Att Rotary skall ses som en aktör i samhället som man kan räkna med och många vill
vara en del av.

Mål:
Klubbutveckling







Det skall vara roligt och inspirerande att vara tillsammans i vår Rotary klubb - det är
grogrunden till framgång
Flertalet av medlemmarna skall vara engagerade i någon uppgift
Att synliggöra vår klubbs engagemang i samhället, visa upp oss mer lokalt – vi skall vara stolta
Rotarianer!
Grow Rotary – aktivt värva nya medlemmar från våra nära samhällen
Att varje år göra en samhällsinsats på ”hemmaplan” själv eller i samverkan med andra
klubbar
Medverka i lokala projekt i samarbete med skola och föreningsliv

Projekt och internationellt arbete





Fortsätta våra engagemang inom The Rotary Foundation och våra egna serviceprojekt
(SOUNS, Flickfrid, Läs & skrivutbildning för vuxna analfabeter & Talje Home,
Bröstcancerföreningen Pärlan)
Vara öppna för nya projekt som passar vår klubb
Fortsätta kontakterna med vår vän-klubb Glostrup-Vestegnes Rotaryklubb-DK

Arbetssätt & kommunikation





Fortsätta ha intressanta föredragshållare – möjliggöra möten via internet
Anta nya medlemsformer enligt centralt förslag
Tillse att våra stadgar och arbetsfördelning i kommittéer är uppdaterade där det behövs
Tillse att Klubbens kommunikation, internt & externt, använder nya medier och vägar

Rotaract


Fortsätta arbetet med att skapa Rotaract klubb så att våra ungdomar blir engagerade i
Rotaryarbetet

Yrkesnätverk




Utveckla vårt användande av styrkan i Rotarys yrkesnätverk, se över klassifikationer i klubben
Uppmuntra att tillsammans besöka fler Rotaryklubbar under året
Medverka i ”Rotary Näringslivs Nätverk 2390” som finns i Helsingborg & Malmö

Ledord:
Tillsammans fungerar kugghjulen, inget kugghjul snurrar ensamt, alla behövs
Fokusera på: Tillit + Trivsel + Engagemang + Teamwork

Glumslöv, den 30 juni 2020
Magnus Anderson
President 2020-2021

