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1. Hva er Rotary Club Central? 
For det første inneholder RCC verktøy for å registrere klubbens planer og mål og for å følge disse opp ved å 

rapportere oppfyllelsen av målene. Noen data kommer automatisk inn i RCC ved at de rapporteres på andre 

måter, f.eks kommer innbetalinger til TRF og End Polio gjennom innbetalingene som gjøres. Andre data, slik som 

rapportering av oppfyllelsen av klubbens prosjekter, arbeidsinnsats og økonomiske bidrag må gjøres direkte i RCC. 

I 2019 er fristen satt til 1. august for innlegging av klubbens mål i RCC. Måloppnåelsen må registreres 

fortløpende i rotaryåret, og de siste «resultatene» innen utgangen av dette! 

I tillegg finnes et menypunkt som heter «Resources» som inneholder «all verdens» tips og dokumenter som 

klubbene kan gjøre bruk av i det daglige klubbarbeidet. Dette er stoff som vi finner på mange andre steder i My 

Rotary, men her er de samlet under overskrifter som PR, Membership, Foundation giving etc. 

Det finnes innledningsvis under Resources noen «How to …»- som beskriver bruken av Rotary Club Central, f.eks: 

«How to set a goal in RCC». 

2. Innlogging i Rotary Club Central       rcc.rotary.org 
Kan gjøres direkte via adressen  rcc.rotary.org  eller via My Rotary → menyen Manage og derunder Rotary Club 

Central. Klubbens innmeldte innkommende president og sekretær har tilgang til «sitt» år fra ca 1. april! 

Beskrivelse Tilleggsinformasjon 
Logg inn med den e-
post-adressen som 
du har registrert i 
rotary.org, samt ditt 
passord. 

 

RCC Dashboard 
 

 
Her vises hovedsiden 
i RCC med menyen 
ute til venstre og en 
del utvalgte grafer til 
høyre. 
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3. Goal Center 

Mål for Members & Engagement 

Beskrivelse Tilleggsinformasjon 
 

Inne i Goal Center 
velges: 

• Rotaryår 

• Gruppe av mål 
(eks Membership 
& Engagement) 

• Hvis Edit-
knappen vises 
har du rettigh. til 
å redigere 
målene. 

Klikk på Edit for å 
redigere målene! 
 

(Hvis SAVE synes 
med en gang 
(fordi det ikke er 
laget noen mål 
før), har du også 
rettigh til å 
redigere). 

 
 

 
 

 
Når du har Klikket på 
Edit-knappen kan du  

•  Sette mål, 

•  endre mål og 

•  registrere 
oppfyllelsen av 
disse. 

Vi kan merke av med 
den «grønne haken» 
om målet er aktuelt 
for oppfølging. 
Legg merke til at vi 
ikke får registrert 

 

    EDIT 
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oppfyllelsen av antall 
medlemmer her, for 
det kommer fra 
Medlemsnett. 
 
HUSK «SAVE» etter 
endring! 
 

 
  

 SAVE 
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Mål for Service Activities 

 
Her kan klubben 
holde styr på sine 
prosjekter og 
aktiviteter, 
registrere nedlagt 
arbeid og 
økonomisk innsats. 
(Husk at ved å 
registrere nedlagt 
arbeid er vi med på å 
bidra til statistikken 
over nedlagt frivillig 
arbeid i Rotary.) 

 

 
Ved å klikke på et 
prosjekt kommer 
dette opp for 
vedlikehold av 
målsetninger og 
oppfyllelse, både i 
tid, timer og 
økonomiske 
bidrag. 

 
 
 
Husk å klikke på 
SAVE-knappen 
etter endringer! 

 
 

  

 SAVE 
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4. Rapporter/Utskrifter 
Rapportmulighetene finnes under Reports 

Beskrivelse Tilleggsinformasjon 

Eksempelrapport: 
Oversikt over 
klubbens service-
aktiviteter. 

 

 
…Etter en stund dukker 
det opp beskjed om å 
velge hvilket Rotaryår vi 
ønsker 

 
 

  



Rotary D2260 Veiledning i bruk av april 2019  
 Rotary Club Central (RCC) BB 

 Side 7 v.2 

 
 
Og «Simsalabim»….. 
 
Så kan vi får laget en 
PDF for utskrift via 
Skriver-knappen 
oppe på verktøylinja! 

 

 
 

 

5.   Resources 

How to Set a Goal in RCC 

Beskrivelse Tilleggsinformasjon 

Et lite inntrykk 
av hjelpen vi 
kan få under 
Resources-
menyen. 

 
 

 

 

---Slutt--- 


