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Programförklaring verksamhetsåret 2020–2021
Pia Zachrison, President
Årets motto
Motto för Rotary 2020/2021 ”Rotary opens opportunities” som fritt kan översättas till att
Rotary öppnar för möjligheter. Vi ska förenas och göra gott genom Rotary.
Vi i Rotary roterar posterna, jag är vald som president detta år 2020/2021 (trots min ringa
Rotary-erfarenhet), och jag ser mig som representant för medlemmarna och kommer inte att
genomföra några drastiska förändringar. Alltså fortsätter jag den väg som Fredrik tillsammans
med Lennart och Michael banat väg för genom vår långsiktiga strategiplan.

Förutsättningar för vår Rotaryklubb
Vi har Strategiplan 2018–2022, som vi fortsätter att arbeta efter. Den är utarbetad för att vi ska
ha en långsiktighet och det bryter vi inte – det fortsätter vi jobba för.
Vi är en välfungerande klubb med bra klubblokal i ett attraktivt läge som attraherar såväl
medlemmar som föreläsare.
Vi har engagerade medlemmar varav flera med mycket stor kunskap om Rotary och stor
erfarenhet av engagemang inom Rotarys organisation. Och vi hjälps åt.
Strategiska prioriteringar under året är att fortsätta det arbete som Fredrik före mig lagt
grunden för:
• att bli fler medlemmar, och gärna yngre sådana
• att hitta nya sätt att verka i klubben för att attrahera och engagera befintliga och nya
medlemmar
• att vi utvecklar möjligheten till företagsbesök
• att vi utvecklar mentorskap som vi haft tidigare.

Vänklubb Årets utbyte med vår vänklubb Wedel kommer att ske digitalt lördag 12 september
Internationellt hjälpprojekt. Global Grant tandvårdsprojekt i Rumänien fortsätter. Vi får
dessutom besök från Rumänien 10 aug.
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Lokalt hjälpprojekt. Återuppväcka mentorskap som vi haft igång tidigare
Näringslivsnätverket för yrkesverksamma inom Rotary fortsätter de måndagar då vi har
möte kvällstid; sista måndagen var månad.
Medlemsrekrytering: ett av våra mål är att bli fler yrkesverksamma medlemmar. Vi behöver
finnas i de kanaler där yrkesverksamma rör sig. Genom att vi generellt bli mer mediala syns
vi mer och får därmed lättare att värva nya medlemmar (en satsning förutsätter att vi kan ha
fysiska möten igen).
Program. Vi fortsätter med våra lärorika och underhållande program med stor variation av
gäster och ego-föredrag.
Kommittéarbetet fortlöper. Där finns chans för alla att engagera sig. Det går bra att höra av
sig till undertecknad eller någon av styrelseledamöterna.
Distriktsguvernör för vårt område 2390 år 2020/2021 är Stefan Knutsson. Han gästar vår
klubb 19 okt.
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