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Medlemskapsutvikling er jobb nr 1.
Medlemsundersøkelse i Vest- Agder 
Rapport fra Mandal RK ved president Erik Abramsen

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum

Kjære Presidenter og medlemmer i 

distriktsorganisasjonen

  FORNØYDE MEDLEMMER I MANDAL ROTARYKLUBB

I februar fikk medlemmene i Mandal Rotary klubb et spørreskjema på 
klubbmøtet og pr e-post (kfr vedlegg).  40 av klubbens 71 medlemmer har 
svart på skjemaet (noen få har svart anonymt).

Vi har fått bekreftelse på at møtetidspunkt og formen på møtene er ok.  
Det er få som ønsker endringer på dette.  De som har svart ønsker slik 
fordeling av møtene over året:

8 foredrag av egne medlemmer

3 møter med klubbsaker (presidentens møte, Rotaryinfo mv)

4 bedriftsbesøk

18 foredrag av eksterne

6 sosiale møter

4 andre møter med kulturelt innhold mv

 Gode foredrag er det viktigste på klubbmøtene.  Peismøter, 
opptaksmøtet (nye medlemmer ønskes velkommen med en stilig fest) og 
presidentskiftet (i år på klubbens gård på Kvelland) er de mest populære 
sosiale arrangementene.
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 To av tre ønsker å bidra til samfunnet gjennom internasjonale og lokale 
prosjekter i klubbens regi.  Klubben har lenge bidratt til Haydom hospital 
i Tanzania og er nå på utkikk etter nytt prosjekt som med tiden kan 
erstatte Haydom-prosjektet.

 Reiser og annen møtevirksomhet blir oppgitt som de viktigste grunnene 
til at folk ikke møter.

 Kun en av tre ønsker at klubben vedtar og håndhever et 
fremmøtereglement.  De fleste mener at klubben bør kontakte 
medlemmer som møter svært lite.

 Ellers har det kommet frem mange synspunkter og konkrete forslag til 
hvordan klubben kan bli enda bedre.

Tilsvarende undersøkelse er samtidig gjennomført i de andre Rotary 
klubbene i Vest-Agder utenom Kristiansand.  Klubbpresidentene møttes 
sammen med AG Tore Gullichsen i Lyngdal den 2. april for å sammenlikne 
resultater.  Vi fant liten forskjell i svarene mellom klubbene.

 Mandal har lykkes med rekruttering av nye medlemmer i år, og har fått 
den nye organisasjonsplanen til å fungere.  Medlemsundersøkelsen ble 
presentert på klubbmøtet den 14. april.  På styremøte etterpå ble det 
bestemt å bygge videre på organisasjonsplanen for i år og å bruke 
medlemsundersøkelsen som referanse i det videre arbeidet med 
medlemsutvikling og forbedring av klubben.

 Jeg har skrevet dette resymeet på forespørsel fra DG Laila Lerum og 
står gjerne til tjeneste med flere opplysninger.

 Med vennlig hilsen
Erik Abramsen
president

 DG Laila takker Erik for denne viktige redegjørelsen og viser til 
spørreskjema og oppsummering fra undersøkelsen i Mandal RK som legger 
vedlagt utsendelsen av ukebrevet. Guvernøren vil oppfordre flest mulige 
klubber til å gjøre like så.
Nå har vi opplegget klart! Lykke til!
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