Allmän information
Vi kommer att även i år satsa på att genomföra RLI, Rotary Leadership Institute. Detta koncept har
framgångsrikt genomförts både i vårt och andra svenska distrikt, exempelvis i vårt södra systerdistrikt
d2370.
Idén är sannolikt från USA, men är modifierad för våra förhållanden. Det finns en nationell arbetsgrupp
med organisationskonsulter som löpande utvecklar konceptet i Sverige, i vårt distrikt har Elisabeth
Norrby och jag utvecklat en professionell ledarutbildning i 3 steg.
Bakgrunden är att vi inte har någon gemensam ledarförsörjning inom Rotary i d2350, vi förlitar oss idag
bara på klubbarnas medlemmar och deras personliga förmågor. Vi behöver bli attraktivare, både som
klubbar, men också att ta ett ämbete, exempelvis i klubbstyrelsen. Vi vill stärka alla Rotarianer och nu i
synnerhet de som vill ha mer att stå på inom Ledarskap och Rotariana.
Vad är RLI?
RLI består av 3 olika delar, Ledarskap, Service och Medlemskap. Vi jobbar genom 3 olika perspektiv;
Rotarianen, Klubben och Nätverket.
Vi baserar utbildningen på att som god ledare inom Rotary, behöver du känna till Rotary och hur olika
områden fungerar. Efter nu ha genomfört i några år, kan vi säga att gedigen Rotariana-kunskap inte
präglar distriktets klubbstyrelser. Detta ändrar vi på under RLI. Det andra basområdet, Ledarskap, är
också viktigt. Det är en stor utmaning att bli ledare för dina vänner och att vara ledare i en idéburen
organisation. Detta har vi specialutvecklat för d2350.
Omfattningen är 3 heldagar, uppdelade på 2 + 1 dag.
lö/sö den 16-17 nov i Stockholm (Örlogshotellet) eller 1-2 feb i Uppsala (Medicinhistoriska
museet).
-

uppföljningsdag genomförs därefter, 16 feb i Stockholm och 8 mars i Uppsala.

-

Vi kan genomföra ytterligare en grupp under våren 2020, om intresset skulle var stort.

Vem ska genomgå RLI?
•
RLI är öppen för alla Rotarianer. Det som har varit med i Rotary i några år, får mer ut av
utbildningen, än de som bara varit med senaste året.
•
RLI riktar sig främst till de som är ganska nya i en klubbstyrelseroll eller de som ska bli
presidenter.
Som president vet du säkert redan vem i klubben skulle behöva utvecklas i sin Rotaryroll. Anmäl båda
två, på en gång!
Kostar det något?
Faktiskt nästan inte… Vi tar ut en administrativ avgift om 1 000kr per deltagare. Detta för att täcka
lokaler, kaffe, luncher, fikabröd, mm.
Det är naturligt att klubben står för denna investering i klubben framtid.
Att vi kan hålla så låga priser beror på att vi har möjlighet att ha lokaler till en facil kostnad och att vi
facilatorer gör all markservice själva

