Club Visioning – öka engagemanget i klubben!
I många Rotaryklubbar runt om främst i västvärlden efterlyser man hjälp med
att höja engagemanget i klubben och bland medlemmarna för att få en mer
levande och attraktiv Rotaryklubb.
Det finns idag två kompletterande program för Rotaryklubbar utvecklade av
Rotarianer:
•
•

Club Visioning, CV
Rotary Leadership Institute, RLI

CV ökar aktiviteten och engagemanget i klubben i första hand och skapar en
större gemenskap.
RLI ökar kunskapen om Rotary och erbjuder individuell utveckling för
funktionärer i klubben eller distriktet.
Dessa program kompletterar varandra mycket bra.
Genom CV utvecklar medlemmarna en aktivitetsplan på några års sikt, var vill
man att klubben ska vara om ex.vis. 3 år. Detta utvecklingsarbete genomförs
med hjälp av certifierade facilitatorer. Man använder sig av ett väl beprövat
arbetssätt utvecklat av Visioning. Klubben sätter av ca 3 till 4 timmar för att ta
fram grunderna i aktivitetsplanen under en kväll eller lördagsförmiddag.
Club Visioning genomförs mycket framgångsrikt i USA, Kanada, Australien, Nya
Zealand, Storbritannien och Irland. Och numera i Sverige och Norge.
Vi har nu som första icke engelskspråkiga land lanserat CV i sex svenska
Rotarydistrikt. Steve Wilcox, grundaren av Visioning, har tillsammans med Lars
Henriksson, Toronto genomfört utbildningen.
Medlemmarnas idéer samlas in på blädderblock. Arken sätts upp på väggarna.
Medlemmarna röstar på förslagen utifrån en process som resulterar i ett antal
prioriterade förslag. Dessa utgör sedan stommen för den handlingsplan som
utarbetas av klubben som ett nästa steg. Det är viktigt att både gamla och nya
medlemmar deltar och att man vill!
Läs mer på www.clubvisioning.se eller rivisionfacilitation.org .
Så här tyckte en klubbpresident några månader efter övningen:
”Vi hade ett klubbsamråd nu i veckan där vi gick igenom vilka delar vi redan
startat upp och vad vi jobbar vidare med.
Det känns verkligen roligt och jag upplever att engagemanget i vår klubb ökat
ordentligt sedan vi jobbade igenom Club Visioning, nu vet vi vart vi ska och alla
kan dra åt samma håll.”
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