
  

 

2019-2020 ROTARY CITATION FOR ROTARY CLUBS 

Fra Mark Daniel Maloney President, Rotary International, 2019-2020 

«Rotary Citation anerkjenner Rotary-klubber som støtter våre strategiske 

prioriteringer ved å fullføre visse aktiviteter. Klubber har hele Rotary-året for å nå 

målene for perioden. Rotary kan automatisk bekrefte mange av klubbens 

prestasjoner så lenge du holder klubb- og medlemsinformasjonen oppdatert i Min 

Rotary. For å være kvalifisert for Rotary Citation, må klubbene begynne året som 

aktive klubber som har god status og forblir det gjennom året. Prestasjonene blir 

sammenlignet med medlemstall fra 1. juli 2019 og vil bli anerkjent etter at 1. juli 

2020-tallene er endelige 15. august 2020.» 

 

KLUBBNAVN: XXX RK 

UNITE PEOPLE 
Achieve at least 5 of the following goals 

FORENE PERSONER 
Oppnå minst 5 av disse målene/aktiviteter 

VALGT 
MÅLSETNING 

Appoint an active club membership committee 
comprised of no less than five members and 
report the chair to RI   

Valg av en aktiv klubb-medlemskapskomité 
bestående av ikke mindre enn fem medlemmer og 
rapporter lederen til Rotary International 

 

Achieve a net gain in membership Oppnå en netto gevinst i antall medlemskap  
Maintain or improve your club’s retention of 
current and new members:  
- Improve your club’s retention rate by 1 

percentage point  
OR 
- If your club’s retention rate was 90 percent 

or more in  2018-2019, maintain it 

Opprettholde eller forbedre klubbens beholdning av 
nåværende og nye medlemmer: 
- Forbedre klubbens frafallsgraden med 1 
prosentpoeng 
ELLER 
- Hvis frafallsgraden til klubben din var 90 prosent 
eller mer i 2018-2019, så må du opprettholde denne 

 

Achieve a net gain in female members or 
members under the  age of 40 

Oppnå en nettogevinst hos kvinnelige medlemmer 
eller medlemmer under 40 år 

 

Conduct a study of your members’ occupations, 
and work to align your membership with the 
mix of businesses and professions in your 
community 

Gjør en studie av medlemmers yrker, og arbeid for å 
samkjøre medlemskapet ditt med blandingen av 
virksomheter og yrker i samfunnet  

 

Sponsor or co-sponsor a new Rotary club or 
Rotary Community Corps 

Bli sponsor or del-sponsor for en ny Rotary klubb 
eller  new Rotary club eller Rotary ‘Community 
Corps’ 

 

Sponsor or co-sponsor an Interact or Rotaract 
club 

Bli sponsor or del-sponsor for en Interact eller 
Rotaract klubb  

 

Host an event for Rotary alumni, and highlight 
Rotary’s networking opportunities 

Være vertskap for et arrangement for Rotary-
alumner <tidligere medlemmer>, og fremhev Rotarys 
nettverksmuligheter 

 

Sponsor a Youth Exchange student or RYLA 
participant 

Bli sponsor for en ungdoms-utvekslingsstudent eller 
RYLA-deltaker 

 

 

  



  
TAKE ACTION 

Achieve at least 5 of the following goals 
GJØR NOE! 

Oppnå minst 5 av disse målene/aktiviteter 
VALGT 

MÅLSETNING 

Appoint an active club Foundation committee 
comprised of no less than five members and 
report the chair to Rotary International 

Etablere en aktiv klubb-stiftelseskomité 
bestående av ikke mindre enn fem medlemmer 
og rapporterer styrelederen til Rotary 
International 

 

Increase the number of members involved in 
service projects 

Øke antall medlemmer som er involvert i 
serviceprosjekter 

 

Contribute at least $100 per capita to The 
Rotary Foundation 

Bidra med minst $ 100 (NOK 900) per medlem til 
The Rotary Foundation 

 

Hold an event to raise funds for, or to increase 
awareness of, Rotary’s work toward polio 
eradication 

Lage et arrangement å skaffe midler til, eller for 
å øke bevisstheten om, Rotarys arbeid mot 
utryddelse av polio 

 

Conduct a significant local or international 
service project in one of Rotary’s six areas of 
focus 

Gjennomføre et betydelig lokalt eller 
internasjonalt serviceprosjekt i et av Rotarys 
seks fokusområder 

 

Post successful club projects, with details 
about activities, volunteer hours, and funds 
raised, on Rotary.org 

Legg ut vellykkede klubbprosjekter, med 
detaljer om aktiviteter, frivillige timer og 
innsamlede midler på Rotary.org 

 

Continue or establish a partnership with a 
corporate, governmental, or 
nongovernmental entity and work on a 
project together 

Fortsett eller etablere et partnerskap med en 
bedrift-, offentlig- eller nødhjelpsenhet og 
arbeide sammen med et prosjekt 

 

Use Rotary’s brand guidelines, templates, 
People of Action campaign materials, and 
related resources 

Bruk Rotarys retningslinjer, maler, ‘People of 
Action’-kampanjemateriell og relaterte 
ressurser 

 

Arrange for the club’s members to talk with 
the media to tell your club’s and Rotary’s story 

Bidra til at klubbens medlemmer kan snakke 
med media for å fortelle klubbens og Rotarys 
historie 

 

 

2019-2020 ROTARY CITATION WITH PRESIDENTIAL DISTINCTION 
Oppnå disse målene i tillegg til å tjene Rotary Citation for å motta utmerkelsene:  SØLV (1 

mål), GULL (2 mål) eller PLATINUM (3 mål)  

Connect leaders. Achieve a net gain of five or 
more members 

Knytte ledere - Oppnå en netto gevinst på fem 
eller flere medlemmer 

VALGT 
MÅLSETNING 

Connect families. Organize a family-oriented 
service project 

Koble familier - Organiser et familieorientert 
serviceprosjekt som knytter sammen familiene 
til medlemmene dine, deltakerne i 
ungdomsprogrammet og andre 

 

Connect professionally. Initiate or continue a 
leadership, personal, or professional 
development program to enhance members’ 
skills 

Profesjonell tilknytning - Initiere eller fortsette 
et leder-, personlig eller faglig 
utviklingsprogram for å forbedre medlemmers 
ferdigheter 

 

Connect community. Show how your club’s 
members are People of Action by promoting 
your club and its service activities on social 
media at least four times per month 

Nærområdetilknytning - Vis hvordan klubbens 
medlemmer er People of Action ved å 
markedsføre klubben din og dens 
serviceaktiviteter på sosiale medier minst fire 
ganger per måned 

 

 


