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Verksamhetsplan – Rotary E-Club 2022-2023    

Bakgrund   
Framtagen av styrelse 2022-2023 i Rotary E-Club med utgångpunkt ifrån Rotarys strategiska 
plan.   

Syftet är att få ett konkret dokument att arbeta utifrån under kommande verksamhetsåret 
som gör det tydligt för styrelsen och klubbens medlemmar vår riktning för verksamhetsåret.   

 
Rotary vision statement   

 

Vi använder detta på engelska eftersom det inte finns någon svensk översättning. 

Bifogar också Rotarys strategiska plan i sammanfattning.   

Vill du läsa mer: https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/action-plan  

 

Årets tema 2022-2023 
 
RI president Jennifer Jones 

 
 
 
 

Vilka är vi – Rotaryklubben där det är enkelt att vara aktiv   
Vi är Sveriges första och största Rotaryklubb på nätet!   
Kvalitetssäkrat nätverk – såväl nationellt som internationellt 
Fri i tid och rum. Du kan alltid hittas oss 24 timmar om dygnet - 365 dagar om året  
Föredrag i Världsklass   
Passion för vatten. Vatten = liv  Join leaders - Exchange ideas – Take Action   
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Kvalitetssäkrat nätverk – såväl nationellt som internationellt innebär   

 Rotary International 
- Partipolitiskt och religiöst obundet   
- Eget lagråd – som styr vilka regler som gäller för alla klubbarna världen över 

 Medlemmar   
- Invald   
- Referenser vid invald   
- Utesluten om missköter sig   
- Yrkesklassificering för spridning   
- Årlig utbildning för ledarskapsrollerna   

 Klubben   
- Mötet är kvalitetssäkrat – följer processer   
- Deltar i klubbmöte efter inbjudan   
- Klubben är medlem i Rotary Internationellt. Arbetet följer processhandbok   

Styrelse   
Är utsedd för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023  

President    Agneta Dryselius 
Past President    Ulf Andersson   
Sekreterare    Eva Hyllstam 
Kassör     Charlotte Ahlberg   
IT -samordnare    Vakant 
Inkommande president  Vakant  
Ledamot   Susanne Jakobsson 

Övriga roller   
Solvatten /Världsvattendagen  Dennis O Krook   
IT-Stöd     Björn Elenfors  
Medlemskommitté  Ej utsedd för 2022/23 

Valberedning   
Valberedningen består av föregående års president, president och inkommande president. 
Uppdraget är att lämna förslag på styrelsemedlemmar kommande verksamhetsår, dvs 1/7 -
2023 -30/6 2024.  Valberedningens förslag presenteras på årsstämman i november 2022.   

Valberedningen består av: Ulf Andersson, Agneta Dryselius, inkommande president 

Målbild   
100 medlemmar   
Vi vill växa till ett större klubb för att synas mer och öka värdet på medlemskapet. Idag är vi 50 
medlemmar. Det innebär att vi behöver värva många nya medlemmar som vill vara med och göra 
skillnad i världen.   

100 % - Engagemang (Connection)   
När vi känner varandra underlättas nätverkandet och vi ökar vårt engagemang för klubbens 
verksamhet. Att vara förtrogen med vilka som ingår i klubben skapar förtroende och möjligheter 
till gott samarbete både inom och utanför Rotary.   
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100.000 SEK i insamlade projektmedel (Fundraising) 
Vi vet att vår försäljning av virtuella vattenflaskor har stor potential att utvecklas. Idag samlar vi in ca 40.000 
SEK per år. Med mer marknadsföring av klubben i bredare sammanhang t.ex. vid besök av fysiska klubbar 
eller via Sociala Medier kan vi nå fler givare och driva välgörande projekt med vatten som fundament. 

Medlemskapet 
Vi vill ha fler medlemmar som engagerar sig i klubben – 80 %   
Dessa söker vi aktivt:   

 Yrkesaktiva  
 30 -55 år (givetvis också yngre och äldre)   
 Delar Rotary´s värderingar - People of action (www.rotary.org/en/rotary-people-action )  
 Gillar att bygga relationer   
 Pratar svenska   
 Öppet sinne till aktivitet on-line   
 Använder Sociala Medier / Messenger/ LinkedIn etc 
 De som också ser att Rotary är en volontärorganisation – att vi hjälps åt för att göra skillnad 

www.rotary.org/en/about-rotary  
 Personer som har en önskan om att engagera sig! Bygga nätverk och vara delaktiga i projekt.   

Vi fokuserar på att hitta medlemmar inom grupperna   
 Ofta på resande fot och har svårt att vara på samma tid och fysiska plats 
 Utlandssvenskar – vill ha kontakt med Sverige och ha tillgång till det 

internationella nätverket   
 Nyfikna på Rotary – ett enkelt insteg i Rotary världen   

Vi välkomnar även medlemmar – 20 % - s k supporters   
Ingen aktiv rekrytering.   

 Har varit med i Rotary länge   
 Vill stödja men hinner inte vara aktiva   
 Betalar sin medlemsavgift 
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Aktivitetsplan 2022-2023 
100 Medlemmar Hemsidan Webbmaster/IT-ansvarig sköter filmer och blogginlägg, 

samt uppdatering och virusskydd 

President skriver veckobrev (blogginlägg) 

Varje styrelsemedlem ansvarar för att profilen är 
uppdaterad 

IT-ansvarig följer upp med Google Analytics  

Öka antal medlemmar Alla hjälps åt att informera om vår Rotaryklubb. 

Månadsmöten Varje månad (utom under juli/augusti och december). 
Föredragshållare klart i god tid så kalender kan uppdateras. 

Veckobrev Senaste nytt 
Veckans föredrag (Rotary, vatten, ledarskap, nätverk) 
Övrig ev info 

Info om gamla och nya medlemmar 

President ansvarar för veckobrev  
- Föredrag (med hjälp av övriga styrelsen) visas på 
  hemsidan www.rotaryeclub.se 
- Övrig info till medlemmar 
- Utskick som mail via Club Runner 

Klubbvisitkort Alla medlemmar som vill kan få visitkort med klubbinfo för 
att kunna dela ut till potentiella medlemmar eller besökare. 
Kontakta Charlotte för info. 

Sociala Medier Vi finns som sida på FB och som grupp på LinkedIn.  

 Klubbens namn Byte av namn ska ske. Distriktsnr kommer att försvinna. 

100% 
Engagemang 

Inbjudan till 
månadsmöte 

Zoom-möte 

Personlig inbjudan till nya medlemmar 

Kl. 19:00-20:00 fasta punkter, därefter mingel  

SMS-påminnelse om mötet dagen innan via Supertext 

Club Runner Alla medlemmar ska kunna logga in och ha en profil 
Genomgång vid ett månadsmöte + visning av appen 

LinkedIn Gruppen på LinkedIn ska bli mer aktiv för att skapa 
”yrkesnätverket”.  – utse ansvarig 
Föreläsare till ett månadsmöte 

Facebook Skapa engagemang för våra medlemmar på FB – utse 
ansvarig 

Ego-presentation Målet är att alla medlemmar lämnar ego-presentation som 
presenteras i veckobrev. Mall för presentationsformen 
skickas via mail till alla medlemmar 
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Årsmötet Personlig inbjudan till alla medlemmar 

100.000 
Fundraising 

För vattenprojekt Vattenkommitté med Dennis som ledare. 
Världsvattendagen, Solvatten, artiklar och föredrag om 
vatten. 

 Nordiskt E-Clubsmöte Vi tar initiativet till ett nordiskt E-Clubsmöte för att 
informera om Solvatten och vattenprojekt – ej år 2022/23. 

Vi bjuder in till Världsvattendagen 2023. 

 

Årsklocka för möten verksamhetsåret 2022 - 2023  
 

Styrelsemöte Datum Tid Syfte 
Augusti 2022 21/8 10-16 Strategimöte – verksamhetsplan 

September 2022 12/9 19-20 Uppstart 

Oktober 2022 12/10 19-20 Operativt – IT, nya medlemmar m.m. 

November 2022 14/11 19-20 Bokslut inför årsmötet och valberedningens förslag 

December 2022 14/12 19-20 Operativt – IT, nya medlemmar m.m. 

Januari 2023 11/1 19-20 Halvtid – vad har vi gjort, vad har vi kvar? 

Februari 2023 15/2 19-20 Börja planera världsvattendagen och göra grupp 

Mars 2023 15/3 19-20 Sista avstämning innan världsvattendagen 22/3 

April 2023 13/4 19-20 Sista kvartalet – vad har vi kvar att göra? 

Maj 2023 15/5 19-20 Operativt – IT, nya medlemmar m.m. 

Juni 2023 14/6 19-20 Sista mötet innan presidentskifte 

 

Styrelsemötet är en gång i månaden med en fast agenda. Mall för agenda och alla protokoll är sparade och 
skrivs på Google Drive. Ansvarig för dokumenten är sekreteraren.  
Kallelse med länk skickas ut i god tid. 
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Månadsmöte  
(27:e möte) 

Datum Tid Tema 

Augusti 2022 24/8 19:00 Kick-off, Presentation av verksamhetsplan, specialinbjudan 
till nya medlemmar, Club Runner mingel 

September 2022 27/9 19:00 Extern talare     

Oktober 2022 27/10 19:00 Extern talare      

November 2022 24/11 19:00 Årsmöte 

December 2022 - - - 

Januari 2023 26/1 19:00 Extern talare 

Februari 2023 27/2 19:00 Extern talare 

Mars 2023 22/3 19:00 Världsvattendagen 

April 2023 27/4 19:00 Extern talare 

Maj 2023 25/5 19:00 Extern talare 

Juni 2023 29/6 19:00 Presidentskifte 

 

Alla månadsmöten hålls via Zoom. Fast program kl 19:00-20:00. Efter kl 20:00 har deltagarna möjlighet att 
stanna kvar och mingla.  

 

 


