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Stort medlemsopptak i Porsgrunn Rotary.
Husk å registrere nye medlemmer i medlemsregisteret!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i distriktsorganisasjonen

NYE medlemmer! NY GIV!
Mandag 21.april tok Porsgrunn Rotary opp 7 medlemmer.Dette ble gjort i 
en fin ramme i Humanitas lokaler. Fra før har klubben tatt opp 3 
medlemmer i år, og på presidentskiftet 16.6 skal nok et medlem taes opp.
1 medlem er død i løpet av året og 1 er sluttet; dvs en medlemsvekst på 9 
medlemmer i 2007/2008.

Og hva har så president Jan Waldemar Sørensen og hans styre gjort? De 
har blant annet satset på medlemsutvikling via en strammere 
møtestruktur og en grundig infoarbeide rundt møtene samt skriftlige 
referater til alle medlemmene. Det er satset på en bedre web-side som 
gir et positivt inntrykk av klubben og selvsagt så har vi alle deltatt med å 
skaffe yngre, dynamiske medlemmer med en spennende yrkesbakgrunn.
Og allede nye får tilbud om Rotaryskole før de taes opp!

Det nytter! Dette er et godt eksempel!!!

Men hvordan ser medlemstallet  ut på Rotarys medlemsnett?
Både for Porsgrunn og andre klubber der jeg har vært med på 
medlemsopptak, så ser jeg at nye medlemmer ikke er registrert. Det må 
dere gjøre snarest!!!

Alle klubber som ikke er ajour med medlemsregistreringen bes taes 
kontakt med distriktssekretær Jan Henrik Christiansen, tlf 90 95 39 
49 for eventuell bistand

Dette har to viktige grunner:
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1. Medlemmene må være registrert for å komme med i kommende års 
artikkel og det haster!
2. Jeg måles på medlemsantallet i mitt guvernørår og vil ha riktig antall 
ved årets slutt 1.7.08

Dere har enda 1,5 måned til å ta opp nye medlemmer!
Lykke til med arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer og 
husk å holde medlemsregisteret ajour!!!

Rotary Shares fra DG Laila
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