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Man vil motta en e-post innen kort tid med en lenke til en nettside 
hvor man kan lage et passord.





Norsk nettside
• Koblet opp mot medlemsdatabase (navn, 

adresse, kontaktopplysninger m.m.)
• Alle medlemmer kan se nesten alt
• Alle medlemmer kan redigere sine egne data
• President, sekretær og CICO, kan for egen 

klubb, redigere alt, legge til og slette 
medlemmer.

• Norsk medlemsdatabase er master for den 
internasjonale medlemsdatabasen.  

https://medlemsnett.rotary.no



Redigere medlemmer



Redigere medlemmer



Redigere medlemmer



Klubbroller
Når dere har valg deres klubb og valgt REDIGERE kan dere rulle litt ned på 
skjermen til dere finner KLUBBROLLER.  Klikk på LEGG TIL for å legge til roller 
neste år.  Viktig at dette gjøres i god tid før neste Rotary år.

Ingen roller går automatisk inn i neste Rotary-år.



Rotary Club Central
Gå til  www.rotary.org, velg For Members på høyre side 
og deretter Rotary Club Central i menyen som dukker 
opp.

Har man ikke passord klikker man på Need help signing in under Sign
in-knappen og deretter Forgot password.  På samme måte som for 
Medlemsnettet mottar man en e-post med en lenke til en side hvor 
man kan lage et passord.

http://www.rotary.org/


Club Central Dashboard
I Goal Center legger man inn 
mye av det man tidligere 
gjorde i Klubbens Planer og 
Mål (KPM)



Gjør klar for å sette mål

• Velg Rotaryår (2022-23)
• Velg fane All
• Kryss av for SELECT GOAL for alle felter dere vil sette 

verdi for.  



Sett mål i Goal Center

• Fyll inn mål under GOAL for alle aktuelle valg
• Klikk SAVE



Oppdater status

• Skriv inn eller rediger tidligere verdier under ACHIEVEMENT
• Klikk på SAVE
• Dersom målet er fullt oppfylt vises dette med en grønn hake
• Noen felter, for eksempel Club membership, kan man ikke oppdatere.



Hva nå?

Distriktets side: https://d2260.rotary.no
Rotary Norge: https://rotary.no
Din klubbs hjemmside
Facebook
Youtube

Gå inn på Medlemsnettet og Rotary.org og bli kjent.  Dere vil 
finne mye nyttig informasjon begge steder.

Andre nettsteder:

https://d2260.rotary.no/
https://rotary.no/

