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Medlemsrekruttering, Stokke og naboklubbene informerer. Vel 100 kom på møtet, flere av 
klubbene får nye medlemmer.

Åpent intercitymøte i Stokke med informasjon om Rotary for 
potensielle medlemmer

I en årrekke har de 7 naboklubbene Tønsberg, Sem, Jarlsberg, Nøtterøy, 
Stokke, Re og Færder, samarbeidet om et liten programfolder som utgis 
en gang i kvartalet. En gang hvert halvår har vi et felles program. Stokke 
RK hadde i høst ansvar for dette intercitymøtet. Siden vår AG også har 
kontakt med klubbene i Horten og Borre, fikk også disse klubbene spesiell 
invitasjon til møtet denne gangen. 

På forhånd ble hver eneste rotarianer i disse klubbene oppfordret til å 
invitere med seg minst en person som kunne tenke seg å vite mer om 
Rotary. Presidenten i Stokke laget et forslag til invitasjon som kunne 
sendes ut sammen med brosjyrer om Rotary. Denne malen ble sendt ut på 
e-post til alle de andre klubbene og distribuert til alle medlemmer. Den 
kunne selvsagt endres og gjøres mer personlig av den enkelte. 

I egen klubb kjøpte vi to brosjyrer som ble delt ut til alle medlemmene; 
den lille hvite; ”Fakta om Rotary” og 
den litt større blå ” Her er Rotary Internasjonal. Hvor er du?” Se side 54 
i Håndboken. I tillegg ble de som kunne, oppfordret til å kjøre ut 
brosjyrer på engelsk fra internett. Brev til potensielle medlemmer ble 
selvsagt fulgt opp av personlige besøk og telefoner.- 

Slik var programmet: 
· Åpning, velkommen v/Hege Marie Wahl ca 2 min 
· Innledning – Gleder og fordeler ved å være rotarianer - v/DG Per Filseth 
ca 10 min 
· Hva er Rotary? v/PGD Edrund Olaisen ca 45 ++ min 
· To år som rotarianer - mine forventninger, erfaringer og meninger v/Ole 
Sverre Lund 10-15 min 

Vi hadde leiet et lokale som maksimalt tok 160 personer og det kom i 
overkant av 100.  Hvis alt går bra, får vår klubb nå mellom 3 og 6 nye 
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medlemmer. Det møtte om lag 8-10 andre potensielle medlemmer som 
forhåpentligvis takker ja til medlemskap i andre klubber i området. 

Det at DG og PDG stod som foredragsholdere, tror jeg var viktig for den 
høye deltagelsen av områdets rotarianere, men kanskje ikke så viktig for 
reflektantene. Jeg tror også det var viktig at en relativt fersk rotarianer 
fikk komme til med sine synspunkter.

President i Stokke RK, Hege Wahl
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