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               Det här är ditt ROTARY 

                                  
 

 
Rotary grundades av advokaten Paul Harris år 1905 i Chicago. Paul´s idé var att sammanföra 

yrkesmän som med goda intentioner ville bidra till att samhället lokalt och internationellt 

skulle utvecklas. Rotarys motto är service above self, osjälviskt tjänande. För att guida dig att 

ta kloka beslut finns fyra-fråge-provet som kompletterats med Singapores etiska deklaration 

för yrkesverksamma rotarianer. 

 

Fyra-fråge-provet 
1. Är det sant? 

2. Är det rättvist mot alla parter? 

3. Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden? 

4. Kommer det att vara till fördel för alla som det berör? 

 

Rotarys klubbverksamhet bygger på närvaro vid klubbens veckomöten samt deltagande i 

projekt och andra evenemang. Intagande av en ny medlem sker på förslag av någon 

klubbmedlem. Medlemskriteriet är gott anseende och föredömlig agerande inom det egna 

yrkesområdet. 

 

Du erbjuds ett nytt nätverk och ny kunskap 

Genom Rotary får du nya vänner och affärskontakter. Rotarymedlemmarna är i olika åldrar 

och representerar olika branscher, vilket ger ett brett nätverk. Som medlem är du dessutom 

välkommen på möten till andra Rotaryklubbar ute i världen, vilket ger internationella 

kontakter. På våra lunchmöten hålls intressanta föredrag som ger ny kunskap och inspiration. 

Du erbjuds personlig utveckling på egna villkor. 

 

Du hjälper ungdomar att vidga sina vyer 

Rotarys ungdomsutbyte erbjuder årligen möjlighet för cirka 8000 ungdomar att utvecklas, 

studera och lära känna andra länders kulturer under ett utbytesår. Utbytesverksamheten bidrar 

till att skapa en tryggare värld baserad på internationell förståelse. Det hjälper ungdomarna att 

förstå och tolerera olikheter och att värdesätta multikultur. 

 

Du bidrar till en bättre värld via Rotary Foundation 

Rotary Foundation fokuserar på följande specifika områden med global och lokal påverkan:  

 verka för fred 

 bekämpa sjukdomar 

 rent hushållsvatten 

 bättre utbildning och  

 tillväxt i lokala ekonomier 

 

Utrota polion. Från 1985 till 2013 har Rotary samlat in ca 1,2 miljarder dollar – ca 1 000 

dollar per rotarian för att utrota polio genom vaccinationskampanjer i drabbade länder. Endast 

några hundra nya poliofall upptäcks nu årligen.  
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Om Mariehamns Rotaryklubb r.f. 

 

Mariehamns Rotaryklubb grundades 1947 och har 105 medlemmar, en av de största klubbarna 

i Finland. Klubben sammanträder kl. 11.45 – 13 till lunchmöte varje fredag i restaurang 

Arkipelag. Normalt träffas 50-60 rotarianer för att byta erfarenheter, umgås och lyssna till 

intressanta föredrag.  

 

På Åland finns även Godby Rotaryklubb med veckomöten varje torsdag kl. 17.30. Under juni-

augusti hålls veckomötena i Smakbyn, Kastelholm och under perioden september-maj på 

Restaurang Hjorten i Mariehamn.   

 

Den årliga medlemsavgiften är 100 euro. Du närvarar aktivt vid klubbens veckomöten. När du 

reser i världen kan du besöka andra klubbar och på det sättet kompensera (lappa) din frånvaro 

på hemmaklubbens veckomöten. Under året är 6 veckomöten närvarobefriade, därefter betalar 

du 8,50 € i s.k. böter som oavkortat går till verksamheten. 

 

Som ny medlem deltar du normalt i klubbtjänst det första året, vilket innebär att du turvis med 

de andra i klubbtjänst sköter de praktiska arrangemangen kring ett möte – välkomnar 

medlemmarna, sköter om registrering samt ansvarar för lotteriet som går till välgörande 

ändamål. För att presentera dig närmare för klubbens medlemmar håller du som ny medlem 

ett ”egoföredrag” på ca 20 minuter där du får möjligheten att berätta om dig själv, familj, 

utbildning, yrkesområde och annat spännande som hänt i ditt liv. Egoföredrag kan hållas av 

både nya och gamla medlemmar. 

 

Ungdomsutbytet är en viktig del av klubbens verksamhet. Varje år behövs värdfamiljer för 

inkommande ungdomar. Därför utgår klubben från att du i något skede själv - eller på annat 

sätt - arrangerar att ta emot en ungdom som familjemedlem under cirka 3 månader.  

 

Genom Rotary får du nya vänner och möjlighet att uppleva intressanta föredrag samtidigt som 

du blir delaktig i en världsomspännande verksamhet. Du kan även delta i Rotarys nationella 

och internationella möten samt kandidera för olika poster inom Rotary både lokalt och 

internationellt. 

 

Rotary International 

Rotary kom till Finland år 1926. Klubbarna är indelade i 6 olika distrikt och tillhör Rotary 

International (RI). RI leds av RI:s president och RI:s styrelse (Board). Distrikten leds av 

guvernörer. RI:s hemort är USA, i staden Evanston som ligger nära Chicago i delstaten 

Illinois. Där finns också RI:s huvudkontor med ca 600 personer som betjänar över 1,2 

miljoner medlemmar. Dessutom finns sju internationella kontor (vi hör till kontoret i Zürich) 

och ett IT-utvecklingscentrum i Indien.  

 
Läs mera på www.mariehamnsrotary.com eller www.rotary.fi 

 

Varmt välkommen till Mariehamns Rotaryklubb 

 

Styrelsen 

http://www.mariehamnsrotary.com/
http://www.rotary.fi/undefined/

