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Medlemsrekruttering fornyer oss. Laila om vårens medlemsseminarer. Noter tidspunktet og bli 
med!

IPDG Laila Lerum vil ha deg med på seminar:
MEDLEMSUTVIKLING med mål ; Rotary i vekst for å gagne andre! 

Kjære presidenter 2008/2009 

Medlemsutvikling er kjernen i alt framtidsrettet arbeid i Rotary. 

På årets PETS ble temaet gitt høy prioritet slik det ble gjort i fjor for dere som er 
presidenter nå. Nå begynner vi å se virkningen av arbeidet. Selv om Kvinesdal RK 
måtte kaste inn håndklede ser det ut for at vi er inne i en positiv fase.  Guvernør 
Per kan melde at medlemstallet i D 2290 nå ligger ca på 2000 og mange klubber 
melder om stor aktivitet. Slik det kan se ut nå kan vi håpe på at vi får en netto 
medlemsøkning i stedet for en nedgang slik det har vært de siste årene. Noen 
klubber har vært spesielt dyktige til å rekruttere og beholde medlemmer. Men vi 
arbeider  også for at nye klubber blir chartret. 

Et realistisk mål for medlemsutvikling er at hver klubb greier å ende på netto + 1 
medlem pr år. Dette betyr at alle klubber må rekrutterer mer enn 1 nytt medlem pr 
år.Fokus på å beholde medlemmer er viktig, og spesielt må vi passe på at vi beholder 
våre nye medlemmer. 

Vi skal øke mangfoldet i klubbene ved å sikre at klubben er representativ når det 
gjelder områdets geografi, kjønn, yrke, alder og kulturell bakgrunn. 
Vi skal sikre fornyelse via foryngelse. 

I år arrangerer vi for første gang MEDLEMSUTVIKLINGSSEMINAR

Som ansvarlig for Medlemsutviklingen i D 2290 ønsker jeg dere og neste års 
presidenter velkomne til SEMINAR om MEDLEMSUTVIKLING på Hotell Ernst i 
Kristiansand 22.april eller på Hotell Vic i Porsgrunn 6.mai. Begge kvelder fra kl 18 
til kl 21. Dette er et samarbeidstiltak mellom sittende guvernør Per og 
innkommende guvernør Fred.
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Vi ber klubbene om å  prioritere seminaret som er nærmest,  med president 
og aktuelle styremedlemmer. Laila Lerum er seminarleder. 

Fra innholdet kan nevnes; 
· 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 
· Medlemsundersøkelser. Hvordan gjør vi det? 
· Gode, konkrete eksempler fra klubber som har fått det til 
  Forberedte innlegg fra noen presidenter 
· Erfaringsutveksling mellom klubber 
· Konkret arbeid med tiltaksplan for klubbens medlemsutvikling 

Det blir enkel servering. 
Kostnad: Distriktet betaler møterom og servering. 

Påmelding på mail/ tlf innen; Onsdag 15.april til distriktets AG-er

DG Per har sendt invitasjon på mail til alle klubber. 

Guvernør Per melder om at årets presidentkull er blitt flinke til å holde 
medlemsnettet ajour. Det er viktig. 
Våren er tiden da vi tradisjonelt tar opp mange medlemmer. 
Lykke til med fortsatt å invitere gode mennesker med for Rotary i vekst – for å 
gagne andre. La de få oppleve at 
Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med 
ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Da vil vi beholde våre 
medlemmer! 

Velkommen til medlemsutviklingsseminar! 
Med rotaryhilsen 
Laila Lerum 
IPDG 
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