
Verksamhetsplan för Skara Rotaryklubb 2019-2020 

Antagen av styrelsen 2019-11-12  

Policy för Skara Rotaryklubbs verksamhet:  

Skara Rotaryklubb ska verka utifrån Rotarys grundläggande värderingar och ideal.  

Skara Rotaryklubb ska vara en mötesplats för yrkesnätverkande där man genom engagemang, 

öppenhet och nyfikenhet utbyter kompetenser och erfarenheter.  

Klubbens programinslag ska ge medlemmar och gäster möjlighet till kunskap inom 

varierande ämnen och områden, ska möjliggöra nya infallsvinklar, bidra till eftertanke och 

förståelse.  

Skara Rotaryklubb ska synliggöra Rotarys verksamhet genom engagemang i lokala, 

regionala, nationella och internationella stöd- och hjälpinsatser.  

Verksamhet 2019-2020  

Skara Rotaryklubbs motto för verksamhetsåret 2019-2020:  

Skapa mätbara och varaktiga värden  

Program  

Skara Rotaryklubb sammanträder i regel onsdagar kl. 11.45-13.00 på Skara Stadshotell. Ett 

eller ett par klubbmöten per halvår kan gärna hållas på annan tid och plats.  

Programinslag ska i föredragsform förmedla kunskap om frågor som rör:  

 Skara kommun, regionen, Sverige och världen  

 Organisationer och företag  

 Kultur, vetenskap, natur, miljö, sport, hälsa  

 Rotarys grundläggande värderingar och ideal.  
 Internationella stöd- och hjälpinsatser  

 Avsättning av medel till Rotary Foundation  

 Stöd till Läkarbanken  

 Stöd till End Polio Now  

 Stöd till barnhemmet i Radviliskis i Litauen  
 Engagemang i lokalsamhället  

Kulturliv, skapa kontakt med amerikanska Rotaryaner som söker sina rötter i 

Skandinavien och vara behjälpliga med boende, dokumentation o lokaler mm. 

 



Ungdomsutbyten 

Driva Rotarydagarna i Lundsbrunn som startas upp första gången 2020 med andra aktiviteter 

för att dra besökare och där Rotary är medarrangör och därmed på ett positivt sätt kan visa 

upp sin verksamhet för allmänheten och insamling av medel för hjälpinsatser. 

Stöd humanitära insatser: RYLA Young:  

Genom musik- och/eller konstevenemang bidra till kulturlivet i Skara, skapa möten mellan 

människor.  

Undersöka möjligheten att i samarbete med andra aktörer, t.ex. Katedralskolan, 

Västergötlands museum, Länsbiblioteket, uppmärksamma körstaden Skara (kan ske i form av 

utställning/föredrag/workshop).  

Musik- och/eller konstevenemang, se ovan.  

Internationella studentutbyten genom Rotary Youth Exchange.  

Nationella, kortare utbyten såsom lägerverksamhet 

med idrotts- och/eller kulturtema.  

Genom finansiellt bidrag stödja lokala föreningar som arbetar med olika hjälpinsatser.  

Arrangemang som syftar till att inspirera unga ledartalanger. Rotarymedlemmar från olika 

yrkesområden delar med sig av kunskap och erfarenheter.  

Insamling till katastrofinsatser.  

Klubbens servicediplom utdelas på den årliga Luciafesten. 

Diplomet premierar förtjänstfulla insatser i samhällets tjänst på lokal nivå.  

Medlemsantal och medlemsvård  

Skara Rotaryklubb har som mål att till antalet vara ca 70 medlemmar. 

För att bättre avspegla vårt samhälles sammansättning bör rekrytering av nya medlemmar 

aktivt bidra till att öka andelen i yngre åldrar samt andelen kvinnor i klubben. Vid 

nyrekrytering bör mångfald och yrkesspridning inom klubben beaktas.  

Genom s.k. brasaftnar ges nya medlemmar möjlighet till enskilt möte med klubbens president 

och ytterligare någon representant för styrelsen, detta för att främja nyrekryterades delaktighet 

och förståelse för Rotarys grundläggande värderingar och verksamhet.  

Varje ny medlem tilldelas fadder vars uppgift är att ytterligare underlätta gemenskap, trivsel, 

medverkan. Faddrar har aktiv kontakt med nya medlemmar, bidrar till ökat engagemang och 

delaktighet i klubbens verksamhet.  

Nu aktiva medlemmar håller kontakt med rotarianer som t.ex. p.g.a. sjukdom, ålder eller 

annat hinder inte kan närvara vid klubbens ordinarie sammankomster. 

Christer Kjellner, president 


