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I dette brev kan du lese om:
- Medlemsutvikling

Distr. Guvernør Svein Aanestad

Kjære rotarianere

Guvernør Svein er på Convention i Salt Lake City, USA, og han har bedt 
meg skrive det nest siste ukebrev i dette rotary året. Han antydet i 
forrige ukebrev at det ville bli om medlemsutvikling, og det blir det. Men 
først litt om RI´s lovrådsmøte som var i april . Der ble det fattet en viktig 
beslutning angående fremmøteprosenten. Det enkelte medlem skal nå 
ha minst 50% fremmøte pr. halvår. Mer om lovendringer kan du lese i 
juni-juli utgaven av Rotary Norden.

Medlemsutvikling, hva er nå det? Er det bare å verve nye medlemmer? 
Nei, det omfatter også å beholde de medlemmene vi har, samt å starte 
opp nye klubber. I dette brevet skal jeg bare konsentrer meg om verving 
av nye medlemmer. På PETS i 2006 og i år varmet det mitt hjerte da den 
ene etter den andre av innkommende presidenter ga uttrykk for at i mitt 
år skal vi prioritere medlemsutvikling. Hvordan har det så gått i 
inneværende år? Det ble ikke som vi hadde forventet, da vi i vårt distrikt 
har hatt en nedgang på 9 medlemmer totalt. Det gledelige er at vi har 
hatt en økning på 23 kvinnelige medlemmer.

For kommende år så har medlemsutvikling prioritet i hennhold til den 
strategiplan som er laget for Rotary i Norge fram til år 2010.
Gjennomsnitlig alder er alt for høy. For de 7 distriktene i Norge så ligger 
den fra 63 til 65 år. Vårt distrikt har en gjennomsnitsalder på 64 år. Dette 
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må vi gjøre noe med. Vi bør prøve å verve medlemmer i skiktet 30 - 50 år.
I løpet av de neste 3 år er målsettingen å øke antall medlemer i Norge 
med netto 2000 nye medlemmer (ca.15 %, 5% pr år) og å øke 
kvinneandelen til 20% (nå er den ca. 13%).

Dersom hver klubb i kommende rotary år klarer netto 3 nye medlemmer, 
og dersom 2 av disse er kvinner, så er vi godt i gang. Så kjære 
presidenter 2007-2008 og ledere av Medlemskomiteen, kom igang 
med arbeidet allerede fra august. Distriktets medlemskomite vil være 
behjelpelig, og hvem er så det? Jo, der er undertegnede og assisterende 
guvernør Tore Gulichsen, Mandal RK. Vi skal lage en presentasjon som 
de assisterende guvernører kan ta med til sine klubber dersom det er 
ønskelig.

Ha en riktig god sommer og vel møtt i det nye rotary år                    

Hilsen IPDG Egil
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