ROTARY LEARNING CENTER KURSER

Lär dig överallt och när som helst i Rotarys Learning Center. Ta kurser, hitta resurser, få kontakt med onlinegemenskap
och följ dina framsteg. Logga in med ditt My Rotary-konto på rotary.org/learn, eller hitta länken på My Rotary under
fliken Learning & Reference. Kurserna är grupperade efter ämne och du kan filtrera efter ämne för att hitta kurser när du
är i Learning Center. Du hittar alla e-learning kurser på svenska genom att klicka på följande länk:
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/222
Om du inte har besökt Rotarys Learning Center tidigare behöver du gå till rotary.org/learn, logga in på My Rotary och
acceptera sekretesspolicyn innan du klickar på länken till en viss kurs eller ett visst utbildningsprogram. Länkar till
Learning Center fungerar kanske inte på mobila enheter. Gå i stället till Learning Center via My Rotary och sök sedan efter
material eller kurser.

KLUBBARNAS LEDARSKAPSKURSER

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS

Grundläggande information för klubbens administrationskommitté
Hjälp din klubb att fungera smidigt genom att lära dig mer om din roll när det gäller planering och
arrangemang av möten och evenemang.

Ingen ändring

Grundfakta för klubbens medlemskommitté
Lär dig mer om ditt ansvar när det gäller utvecklingen av klubbens strategiska plan för
medlemsutveckling för att attrahera och engagera medlemmar.

Ingen ändring

Grundfakta för klubbpresidenten
Försöker du hitta sätt att göra din klubb framgångsrik? Få råd om hur du planerar för ditt år,
skapar en intressant klubbupplevelse, och arbetar med ditt ledarteam för att få klubben att
fungera effektivt. För mer djupgående innehåll, se kurserna på engelska för den här rollen.

Ingen ändring

Grundfakta för klubbkommittén för offentlig image

Ingen ändring
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KLUBBARNAS LEDARSKAPSKURSER

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS

Lär dig om din roll, hur man berättar historien om Rotary för allmänheten och hur man gör
effektiv PR för klubbens projekt och aktiviteter.
Grundfakta för klubbens Rotary Foundation-kommitté
Lär dig om din roll som medlem i klubbens Rotary Foundation-kommitté och hur man gör PR för
och stödjer Rotary Foundation.

*Uppdaterad

Grundfakta för klubbsekreteraren
Lär dig om din roll som klubbsekreterare, hur du arbetar med klubbens ledare, och hur du
hanterar uppgifter om klubbens medlemmar och administrativa data. För mer djupgående
innehåll, se kurserna på engelska för den här rollen.

Ingen ändring

Grundfakta för klubbkommittén för hjälpprojekt
Lär dig om rollen för en medlem i klubbkommittén för hjälpprojekt, möjligheter till hjälparbete för
medlemmar, hur man planerar hjälpprojekt och hur man bedömer risker i samband med
projektet.

Ingen ändring

Grundfakta för klubbskattmästaren
Lär dig mer om din roll när det gäller hantering av klubbens finanser och tillämpning av sund
ekonomisk förvaltning. Ta reda på vilken bästa praxis du kan använda för att hålla reda på
klubbens inkomster och utgifter och hantera klubbens budget.

Ingen ändring

Hur-man-gör-guider på svenska
Dessa guider kommer att hjälpa dig att sätta upp och uppdatera mål, registrera hjälpverksamhet
och att förstå trender.

Ingen ändring

Arbeta med dina klubbledare
Lär dig hur du utför uppgifter under ditt tjänstgöringsår och arbetar med klubbens ledare för att
anordna klubbaktiviteter.

Ingen ändring
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DISTRIKTETS LEDARSKAPSKURSER

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS

Intermediär för distriktets finanskommitté
Distriktets finanskommitté och guvernören har viktiga roller i att bidra till att distriktet fungerar
smidigt och säkerställa att det har ekonomisk soliditet. Lär dig bästa praxis för att förvalta
distriktets medel och guvernörsutgifter, förstå vilka skattemässiga konsekvenser du behöver
beakta, hitta vägledning för att förbereda årsredovisningen och upptäcka hur du kan skydda
distriktet mot risker.

Ingen ändring

Grunderna för distriktsguvernörer
Är du redo att börja vägen mot att bli guvernör? De här kurserna är utformade som ett supplement
till utbildningen för guvernörskandidater och hjälper dig med förberedelserna. Lär dig om rollen
och vilka ansvar den innebär, hur distriktsteamet kan nå framgång, hur du anordnar
distriktsevenemang med mera. Det är bäst om du slutför dessa kurser innan du genomgår
utbildningen för guvernörskandidater.

Ingen ändring

Intermediär distriktsguvernör
Året som tillträdande guvernör handlar om planering och utbildning. Dessa kurser, i kombination
med den utbildning som du som tillträdande guvernör gör personligen, hjälper dig att förbereda
dig för en framgångsrik period. Lär dig bästa praxis för att arbeta med ditt team, göra effektiva
klubbesök, leda ditt distrikt med mera. Det är bäst om du kan slutföra dessa kurser innan du gör
utbildningsseminariet för tillträdande guvernörer.

*Uppdaterad

Arbeta med ditt distriktteam
Oavsett om du är en återvändande eller ny medlem i distriktteamet bör du gå igenom den här
kursen för att lära dig mer om vad distriktteamet gör och hur ni kan samarbeta för att stödja
klubbar.

Ingen ändring

Dina distriktsevenemang
Denna kurs är avsedd för distriktsguvernörer, biträdande guvernörer, distriktsutbildare och
medlemmar i distriktsutbildnings- och konferenskommittéer Lär dig mer om de viktigaste
evenemangen som du kommer att organisera och hur gott samarbete kan göra dessa evenemang
mer framgångsrika.

Ingen ändring
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DISTRIKTETS LEDARSKAPSKURSER

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS

Distriktsval och rådets representanter
Ditt distrikt blir starkare om du ser till att medlemmarna väljer sina representanter och andra
distriktsledare på rättvisa och effektiva sätt. Lär dig om att övervaka distriktsvalet för att välja
framtida guvernörer, representanter till rådet för lagstiftning och rådet för resolutioner samt
medlemmar i valberedningen för zonens RI-styrelseledamot.

Ingen ändring

Gör dig redo: Distriktets utbildningskommitté
Förbered dig för rollen som distriktsutbildare eller som medlem av utbildningskommittén genom
att lära dig om dina ansvarsområden. Lär dig att planera lyckade och engagerande
inlärningsmöjligheter som hjälper Rotary-ledare i hela distriktet att utveckla de kunskaper och
färdigheter de behöver i sina roller.

Ingen ändring

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS

Förhindra och ta itu med trakasserier
Denna kurs granskar Rotarys policy för en miljö utan trakasserier. Den definierar trakasserier, ger
steg att följa för dem som trakasseras och för dem som blir anklagade. Genomgå denna kurs för att
lära dig hur du kan skapa en miljö utan trakasserier i din klubb.

✓

Ingen ändring

Rotarys handlingsplan och du
Lär dig hur Rotarys handlingsplan kan hjälpa din klubb att öka sin påverkan, utöka sin räckvidd,
bättre engagera sina medlemmar och fortsätta att anpassa sig till en föränderlig värld. Vår
forskning visar att klubbar som utvecklar och följer en strategisk plan är starkare än klubbar som
inte gör det. Deras medlemmar är mer nöjda och ser mer positivt på sina klubbar och Rotary.

✓

Ingen ändring

ALLMÄNT
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MEDLEMSKAPSKURSER

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS

Bästa praxis för att engagera medlemmar
Är det fler medlemmar som lämnar din klubb än som tillkommer? Är det bara ett fåtal som deltar
vid möten och evenemang? Är det samma människor som gör allt jobb? Klubbens medlemmar
befinner sig i olika skeden i livet och i medlemskapet, vilket betyder att de också har olika behov.
Den här kursen hjälper dig att ta fram strategier för att engagera människor i olika skeden av
medlemskapet. När du går igenom det här kursmaterialet får du lära dig hur du ska ge
klubbupplevelsen mer energi, göra medlemmarna nöjda och se till att klubben inte blir inaktuell.
*Du behöver göra en självstudiemodul för att slutföra kursen. Den tar ungefär 15–20 minuter att
göra.
Är din klubb frisk?
Hjälp din klubb att förbli värdefull för dina medlemmar och för ditt samhälle genom att använda
regelbundna kontroller för att bedöma vad som fungerar och ta itu med det som inte fungerar.
Den här kursen hjälper dig att identifiera möjligheter för tillväxt och hållbarhet, erbjuder
strategier för att åtgärda föråldrade metoder och ger dig råd om hur du hanterar förändring.
Främja nya klubbar
Att sjösätta en ny klubb är en fantastisk prestation, men det är bara början. Det krävs
ansträngningar för att upprätthålla en klubb också. Undersökningar visar att klubbar som får
vägledning och uppmuntran från klubb- och distriktsledare under de första åren är mer benägna
att utvecklas. Lär dig hur du kan vårda en ny klubb till framgång.

Ingen ändring

Medlemstillvaxt genom leads
Som klubb- eller distriktsledare har du kraften att forma Rotarys framtid i ditt område och hjälpa
oss att bygga den bästa möjliga globala organisationen, eftersom du spelar en roll för att få in nya
medlemmar. En viktig del av det arbetet är att hantera dina medlemsleads - information från
Rotary om människor i ditt område som redan är intresserade av att gå med. Den här kursen
kommer att förklara vad du ska göra med dessa medlemsleads, hur du kan ge potentiella
medlemmar en positiv upplevelse och hur du kan hitta entusiastiska nya medlemmar genom att

Ingen ändring
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MEDLEMSKAPSKURSER

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS

✓

Ingen ändring

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS

följa upp dessa leads. Du får också testa några scenarier för att se hur olika åtgärder leder till olika
resultat.
Starta en klubb
Människor går med i Rotary, ett opolitiskt globalt nätverk av problemlösare, för att göra våra
samhällen bättre, ha trevligt och få kontakt med andra i närheten och runt om i världen. Många
engagerar sig genom att gå med i en av våra tiotusentals klubbar. Men du kanske också vill starta
en Rotary- eller Rotaract-klubb. Kanske finns det ingen i ditt område än, eller så träffas de klubbar
som finns i närheten på tider som inte passar dig. Kanske är du redan medlem och vill starta en
annan klubb för att du ser att din stad eller ett annat samhälle kan dra nytta av att ha mer Rotary –
oavsett om du själv planerar att gå med i den nya klubben. Eller kanske har du bara en idé om en
annan typ av klubb. Oavsett din anledning till att starta en klubb visar den här kursen dig vad du
behöver göra.

KURSER I PUBLIC IMAGE

Vår logotyp: Representera Rotary
Denna kurs visar alla medlemmar hur de kan stärka Rotarys varumärke genom att använda
logotyper i enlighet med våra globala riktlinjer. Läs om hur du kan anpassa din logotyp för att
koppla samman din Rotary-, Rotaract- eller Interact-klubb, eller ditt distrikt eller din zon, till
Rotarys goda gärningar runt om i världen.


*Uppdaterad
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KURSER OM BIDRAG OCH SERVICE

Återcertifiering av bidragshantering 2021-22

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

STATUS



Är du intresserad av att ansöka om ett globalt bidrag och har redan slutfört den nio kurser långa
serien Seminariet om hantering av bidrag? Den här kursen kan ingå i den obligatoriska
utbildningen om bidrag för att kvalificera din klubb att ansöka om globala bidrag. Kontrollera med
ditt distrikt om deras specifika krav kring utbildning.
Om du får underkänt i testet, ska du gå tillbaka till kurserna i Seminariet om hantering av bidrag
och granska materialet innan du provar testet igen.

Ingen ändring

Seminarium för bidragsförvaltning
Är du intresserad av att ansöka om ett globalt stipendium? Dessa kurser ingår i den obligatoriska
utbildningen om stipendier som krävs för att din klubb ska bli kvalificerad att ansöka om globala
stipendier. Kontakta ditt lokala distrikt för mer information om specifika krav gällande
utbildning. Dessa kurser utforskar ett stipendium från början till slut. Det är bäst om du går dessa
kurser innan du överväger vilken typ av verksamhet som du vill arbeta med för att erhålla ett
globalt stipendium

KURSER FÖR UTBILDARE

Ledarguide för distriktets Vibrant Club Workshop
Denna kurs innehåller material som instruktörer kan ladda ner och använda för att genomföra
distriktets Vibrant Club Workshop. Syftet med denna workshop är att inspirera rotarianer att
stödja och delta i aktiviteter som är i linje med Rotarys handlingsplan. Den innehåller en zip-fil
med sessionsguider och arbetsblad.

✓

TILLGÄNGLIG
FÖR ICKEMEDLEMMAR

✓

*Uppdaterad

STATUS

Ingen
ändring
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