Bli månadsgivare!
Det finns också möjlighet att du som enskild rotarian ger ditt individuella stöd i
form av månadsgivare. Till skillnad från andra länder är vi i Sverige dåliga på
detta. Många gör månadsvis inbetalningar till en rad andra organisationer, men
inte till vår egen organisation.

Så här gör du för att bli månadsgivare.
1. Logga in på My Rotary på rotary.org. Har du inget konto så registrerar du ett.
2. REGISTER FOR AN ACCOUNT
3.first name, last name, sign-in email
4.Are you 18 years old or older? Klicka på Yes eller No
5.Klicka på Continue och du får ett e-mail tillbaka med inloggningsuppgifter.
6. Logga in dig –SIGN IN TO MY ROTARY

Så här startar du ditt månadsgivande
1. Klicka på
2. Rotary Foundation
3. GIVE / DONATE
4. Fyra val att välja på. Vi rekommenderar Annual Fund eller Polio Fund
5. Recurring donation
6. Monthly
7. Amount. Välj rutan Other för då väljer du själv belopp i SEK.
8. Fyll i Personal information, förnamn, efternamn, telefon, e-postadress
9. Fyll i Payment details – kortuppgifterna. OBS! kolla så att ditt kort tillåter internationella
betalningar.
10. Review my donation – du kollar att uppgifterna stämmer
11. Submit
12. Varmt välkommen som månadsgivare.

Så här ändrar du ditt månadsgivande
1. Logga in på rotary.org/MyRotary
2. Högst upp i mörkblå fältet, Klicka på Profile
3. Till höger på rubrikraden klicka på Donor Self-Service
4. Your active recurring donations.
5. Här hittar du alla uppgifterna om ditt månadssparande under rubriken
6. Tryck på gula Edit knappen och ändra beloppet eller andra uppgifter.

Så här avslutar du ditt månadsgivande
1. Logga in dig på rotary.org
2. Högst upp Klicka på profile
3. Till höger på rubrikraden klicka på Donor Self-Service
4. Your active recurring donations.
5. Under gula Edit knappen hittar du
6. Cancel recurring donation
7. Klicka där och ditt månadssparande har upphört.
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