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Distrikt 2290 
Juni 2009 
 

 
Dette kvartalsbrevet tar for seg  arbeidet med medlemsutviklingen 
 

 
Opptak av nytt medlem er fest i alle klubber. Her tar  president Tone Kolbenstvedt i Nedenes opp 
Atle Ryssgård.  
 

1. Ord fra guvernøren   
2. Oppsummering fra saksansvarlig i distriktet, Laila Lerum 
3. Presentasjon av nye medlemmer i klubbene 

 

1. Ord fra guvernøren. 
 

Kjære venner i distrikt 2290! 
Arbeidet i distriktet med å rekruttere og med å beholde  medlemmene har vært 
hatt første prioritet i det rotaryåret som nå går mot slutten. Mange klubber har 
nedlagt stort engasjement og mye arbeid i organsieringen. Flere klubber har 
oppnådd store resultater, flere med 8 nye og en med 9 nye medlemmer, noen mer 
enn 20 % medlemsøkning, mens 5 klubber ikke har mistet noen medlemmer.  
Dessverre har det ikke vært mulig å skaffe nye medlemmer i 5 av våre klubber.  
En klubb har rekruttert på topp og ikke mistet noen.  
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Det er ikke uten innsats og oppfinnsomhet at klubbene oppnår de mest positive 
resultatene. I første rekke må klubben erkjenne at medlemstallet må økes for at 
klubben skal kunne drives på samme nivå eller enda bedre, deretter at man går 
planmessig til verks og sist, men ikke minst, at det enkelte medlem gir av seg selv 
for å skape interesse for Rotary i lokalsamfunnets yrkesliv og tilbyr sitt 
fadderskap til potensielle medlemmer.  Som på de fleste av arbeidsområdene i 
Rotary er det tre ting som kreves for  å lykkes: Aktivitet, aktivitet og aktivitet! 
 
Visst har vi hatt en nedgang i medlemstallet siden 1. juli 2008. Vi startet året 
med 2020 medlemmer og vi passerte et lavpunkt i november med 1974 medlemmer 
etter at vi mistet en hel klubb med 20 medlemmer.  I skrivende stund har vi økt 
til 2008 og jeg vet at flere er kommet langt i prosessen med å ta opp nye 
medlemmer. Dette er for vårt distriktet et glimrende tall og jeg gratulerer 
klubbene!  Jeg vedlegger dagens utskrift fra medlemsnettet.  Den forteller mye 
om utviklingen i de enkelte klubbene. 
 
Dette kvartalsbrevet har som ambisjon å vise noen av distriktets nye rotarianere. 
Jeg har bedt  klubbene om å gi meg opplysninger om sine nye medlemmer. Mange 
har fulgt anmodningen, men listen er ikke fullstendig. Det er heller ikke meningen, 
snarere er det for å vise noen av de nye ansikter i vårt distrikt, hvem er de, hvor 
gamle er de, hva driver de på med og hvordan ble de rotarianere, altså hvordan 
fornyer klubbene seg i 2290!  Kanskje kan det være til inspirasjon foran et nytt 
rotartyår. La det være min honnør til klubbene for aktivt rekrutteringsarbeid! 
 
Med rotaryhilsen 
Guvernør Per. 
 
2. Distrikt 2290  i et fremtidsbilde - i vekst for å gagne andre! 
Medlemsutvikling i 2008/2009 
IPDG Laila Lerum, District Membership Chair 2290 
 
Vi er stolte av å være rotarianere og arbeider for medlemsvekst og fornyelse via 
foryngelse av medlemsmassen. Derfor ivrer vi for medlemsutvikling i D 2290.  
Medlemsutvikling innebærer å rekrutterer nye medlemmer og beholde de 
medlemmene som vi har. Vi ønsker å utvikle og spre kunnskaper om Rotary som 
organisasjon for å gjøre medlemskapet attraktivt. 
 
Rotary – vår kjære organisasjon, som er og skal være den ledende organisasjonen 
for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider 
for å gagne andre! 
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I Rotary får vi fremmet vårt virke gjennom kameratskap, inspirerende foredrag 
og kulturopplevelser. Vervene rullerer, 
Vi bygger nettverk i et fellesskap rundt et program som gir krukkepåfyll for vår 
yrkesmessige og personlige utvikling 
Vi deler av vår tid, våre kunnskaper og erfaringer i et inkluderende 
rotaryfellesskap! Er det rart at vi er glade i klubben og distriktet vårt og ivrer 
for å få med andre? 

 
Medlemsutvikling og omstilling er Rotarys viktigste oppgave framover. Lykkes vi 
ikke med det, kan vår organisasjon, som enhver annen, dø ut etter hvert. Vi 
trenger yngre krefter fra morgendagens yrkesliv inn i organisasjonen, og vi må 
finne en form på det fantastiske nettverket som Rotary er , på møtene og 
arbeidsformen vår, som gjør at vi tiltrekker oss yrkesaktive kvinner og menn med 
høy etisk standard, som vil være sammen med oss under mottoet Service above 
our selv! 
 
Kvinner med i Rotary 
I alle år har Rotary vært kun for menn. Det ble avsagt en dom i amerikansk 
domstol at det var diskriminerende å utestenge ett kjønn, det kvinnelige fra en 
organisasjon hvor medlemmene kvalifiserer til medlemskap gjennom sine 
profesjoner. I 1989 besluttet Rotarys lovråd at kvinner skulle ha adgang.  
I distriktet vårt nærmer nå seg kvinnesndelen 20 %. Det er vi stolte av. 
 
 
Rotaryåret 2008/2009 
Medlemsutvikling fikk stor plass på de 2 PETS-samlingene våren  2008, 
Og det var et viktig tema på Midtvegspresidentsamlingen i januar 2009. Det ble 
delt ut maler for hvordan en skulle følge opp medlemsutviklingen i klubbene og 
drøftet gode rekrutteringstiltak. Klubbene delte erfaringer med hverandre og 
beste praksis fra klubber som har greid å øke medlemsmassen ble løftet fram. 
 
Nytt tiltak i vårt distrikt: 2 seminarer for medlemsutvikling felles 
for tillitsmenn i 2008/2009 og 2009/2010 
Seminarene fant sted den 22.april på Hotell Ernst i Kristiansand med ca 40 
fremmøtte og på Hotell Vic den 6.mai der vi var vel 30 deltakere. 
Programmet omfattet  

• Hvordan gjøre medlemskap i Rotary attraktivt for travle mennesker? 
• Hvordan motivere til å beholde medlemskapet ved oppfølging og 

aktivisering av medlemmene? 
• Rekrutteringsplan for klubben, innhold og metode 
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• Gode, konkrete eksempler fra klubber som har fått det til 
Forberede innlegg fra noen presidenter 

• Medlemsundersøkelser – hva og hvordan 
• Erfaringsutveksling mellom klubber  
• Konkret arbeid med tiltaksplan for klubbens medlemsutvikling 

 
Det ble vist et godt engasjement disse kveldene. Og klubber med gode resultater 
delte med hverandre. DG Per var til stede i Kristiansand og PDG Fred var til stede 
begge kveldene.  
 
Å arrangere slike seminarer for 2 presidentkull og andre aktuelle 
styrerepresentanter  sammen sikrer kontinuitet i medlemskapsutviklingsarbeidet. 
Distriktet har en 3-årig startegi for medlemsutvikling og klubbene ble oppfordret 
til å gjøre det samme. 
 
Resultat for 2008/2009 
DG Per reflekterer kring resultatet i sin lederartikkel i dette kvartalsbrevet. 
Da jeg sluttet som DG 1.juli 2008 var medlemstallet 2020, pr i dag er det 2008, 
men vi vet om opptak i klubbene nå i innspurten av Per sitt år,som i beste fall 
sikrer oss status quo. Da må nevnes at Kvinesdal RK dessverre måtte kaste inn 
håndkleet sist høst og dermed gikk 20 medlemmer ut fra D 2290. I dette bildet 
er resultatet for 2008/2009 godt. 
 
Mange klubber har vært ekstra dyktige i sin medlemstilvekst dette året med + 8 
medlemmer, ja en har klart +9!!! Og mange har klart opp til 4-5 nye medlemmer, 
men med så høyt gjennomsnittalder har flere medlemmer gått bort og med 
dagens mobilitet har flere flyttet ut av distriktet. Og noen har sluttet av ulike 
årsaker.  
 
Likevel må jeg si at vi nå ser at arbeidet med Medlemsutvikling i over halvparten 
av klubbene våre er gitt høy prioritet de siste årene, og vi tror har grunn til å tro 
at det gode arbeidet som er satt i gang i den nye CLP- organisasjonen i klubbene 
der en jobber sammen i 3-årsløp, vil gi resultater.  
 
Avslutning: 
Nå tar vi fortsatt grep og fanger framtiden via medlemsvekst og 
medlemskapsutvikling i  Rotary International D 2290. Vi satser på fornyelse via 
foryngelse!! 
 
Jeg har også den gleden å lede medlemsutviklingsarbeidet i PDG Freds år som 
starter 1.juli 2009. 
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Jeg takker klubbene for all kontakt i året som har gått og satser på fortsatt god 
innsats for Rotary i vekst for å gavne andre!!! 
Rotaryhilsen fra Laila Lerum 
 

3. Presentasjon av nye medlemmer i distrikt 2290: 
 
Bø 
Borgar Torbjørn Kaasa, seniorrådgiver, 54 år, har venner i klubben. Har møtt som 
gjest. 
Mari Anne Aune, personaladministrasjon, førstekonsulent, 58 år, Har venner i 
klubbe, har vært på infomøte og møtt som gjest. 
Roar Snippen, banksjef, 46 år, Har venner i klubben, vært på infomøte, vært 
foredragsholder i klubben. 
Ingrid Ellingbø Kaasa, regnskapsfører, 47 år, Har venner i klubben, vært på 
infomøte og møtt som gjest. 
Knut Kjøk, avdelingssjef, 52 år. Har venner i klubben, vært på infomøte og møtt 
som gjest. 
Sigrid Bø, førsteammanuensis, 63 år, har venner i klubben, vært på møte og møtt 
som gjest. 
Jon Bjones, lektor, 68 år, har venner i klubben, vært på infomøte og møtt som 
gjest. 
 
Grøm: 
Frank Reichert, professor, 52 år, anbefalt av kontakt i naboklubb 
 
Langesund 

Odd       John  
Odd RunarAslaksen, rektor ungdomsskole, 53 år. Har venner i klubben 
John Ørvik, luftfart, instruktør, 64 år, Har venner i klubben. Har vært på 
infomøte 
 
Lågendalen: 
Terje Lisether, project management, 51 år, har venner i klubben og har møtt som 
gjest. 
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Nedenes : 

 Isaac     Noor   Erik  Atle   
Isaac Essilfie. Lege, indremedisin. 39 år. Har venner i klubben, møtt som gjest.  
Ahmed Baluch Noor, dataingeniør, 60 år. Har venner i klubben, møtt som gjest. 
 Erik M. Torkildsen, lege, pensjonist 73 år. Har vært medlem før. 
Atle Ryssgård, sivilingeniør, 65 år, Har møtt som gjest i klubben. 
 
Nøtterøy 

Olav                  Jorunn       
Olav Digenes, undervisning, 63 år, flyttet hit fra annen klubb. 
Jorunn Midthun, advokatvirksomhet, 54 år, har venner i klubben. 
 
Porsgrunn: 
Elin Meen: IKT/Data, 35 år, har venner i klubben. 
Per Ravn Larsen, butikkdrift, 40 år, har venner i klubben. 
 
Sande: 
Nils Grødem Nilsen, maskiningeniør, 45 år, har møtt som gjest i klubben. 
 
Sandefjord Øst: 

Solveig 
Solveig Steeen-Firing, spesialpedagogikk, 52 år. 
 
Skien:  
Jarle Erlend Sethre, undervisning videregående skole, 42 år, møtt som gjest i 
klubben. 
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Skien Vest: 
Magne Forland, bedriftsleder, 69 år, har venner i klubben, møtt som gjest i 
klubben. 
 
Stavern: 
Bjørn Gunnar Brekke, salgskonsulent/gårdbruker, 45 år, vært medlem tidligere. 
Morten Eskedal, leder aldershjem for sjømenn, 52 år, har venner i klubben. 
Øistein Hansen, selvstendig næringsdrivende, Rammekroken, 67 år, har venner i 
klubben 
Svein Erik Johnsen, næringsmiddelindustri, 67 år, har vært medlem tidligere. 
 
Stokke 

  
Fra venstre: 
Otto Holm, forskningssjef telekommunikasjon, 48 år;  
Hans Martin Bærefjell, informasjonshåndtering, 40 år; 
(president Hege Marie Wahl); 
Åse Svensson, undervisningsinspektør 51 år;  
Thomas Revetal Kolbekk, informasjonsteknologi, 39 år. 
Stokke var i oktober vert for inter-city informasjonsmøte for 
medlemsreflektanter i området.  
 
Svelvik: 
Finn Dahlgren, bedriftsleder offshore, 60 år, vært medlem før. 
Ole Herman Myhre, fysioterapeut, har venner i klubben. 
Rune Frengen, lege, vært medlem før. 
 
Tønsberg: 
Liv-Jorunn Helgestad, organisasjonsutvikling, konsulent, 49 år, har venner i 
klubben, møtt som gjest.  
Maria Sviland, forskning og utdanning, 35 år, møtt som gjest, vært 
foredragsholder, deltager på GSE til Frankrike. 
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Ranveig Fadum, organisasjonsutviling, konsulent, 43 år, møtt som gjest i klubben, 
er mor til utgående utvekslingsstudent. 
Øystein Holt, politistasjonssjef, 49 år, har møtt som gjest i klubben. 
 
Vennesla: 
Einar Løvdal, personalsjef, 42 år, har venner i klubben, møtt som gjest. 


