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Medlemsutvikling i positiv fase

God påske!

Medlemsutvikling i positiv fase

Som dere vet er det invitert til seminarer for medlemsutvikling 22. april i 
Kristiansand, Ernst Hotell, kl 18 – 21 og 6. mai i Porsgrunn, Vic Hotell, kl. 
18 – 21. Seminarene vil bli ledet av IPDG Laila Lerum som har ansvaret for 
medlemsutvikling i distriktet. Vi vil gjerne at også de klubbene som har 
gode erfaringer med rekruttering møter på seminaret. De har helt sikkert 
noe å lære bort til dem som sliter.  Se ellers ukebrev nr. 36.
Jeg vet at alle våre 45 klubber har fult fokus på medlemsutvikling og 
resultatene begynner å komme. November er alltid en vanskelig måned 
med stor avgang. Slik var det også i år. Vi hadde dessverre en klubb som 
ikke var i stand til å fortsette. Dermed mistet vi også 20 medlemmer. 
Etpar klubber som fikk mange nye medlemmer i fjor har mistet mange så 
langt i år. De siste månedene har likevel vist en meget positiv trend, 
mange klubber har tatt opp 5 medlemmer eller flere. Status i dag er at vi 
igjen er over 2000 medlemmer i distriktet og jeg vet at flere klubber har 
planlagt opptak av nye medlemmer. Det betyr at vi har godt håp om at vi 
ved utgangen av rotaryåret skal ha minst like mange medlemmer som året 
før. Rapporteringen er god. To tredjedeler av klubbene har meldt om 
endringer siden årsskiftet og flere har underhånden varslet om at 
endringer er underveis. 

Hvis vi ser på de registrerte årsaker til avgang i medlemstallet er 13 
medlemmer avgått ved døden, 16 oppgir helse/personlige grunner, 19 viser 
til arbeidspress på jobben og 7 finner det vanskelig å oppfylle 
fremmøtekravene. 8 opplyser at de er flyttet/gått til annen klubb. 8 
melder at de har mistet interessen. Disse tallene viser at det alltid må 
regnes med en viss avgang og at arbeidet med rekruttering fortsatt må 
ha høy prioritet. 

Jeg benytter anledningen til å takke for god innsats og ønsker alle en god 
påske! 
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