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Kjære Rotaryvenner, 

Jeg ber om tilgivelse for en ukes opphold i ukebrevene - forberedelse og gjennomføring av årets 

Distriktskonferanse etterfulgt av en full uke med klubb-besøk ble litt for mye. 

Distriktskonferansen

Når Distriktskonferansen i Risør nå ligger bak oss er mitt inntrykk at alle deltagere reiste hjem med 

gode følelser - og minner om et fint arrangement hvor alt klaffet. Selv værguden var med oss. En stor 

takk til alle medlemmene som har trådt til fra Risør-klubben - et stort arrangement i en liten by: (bankett 

med 180 gjester stresser grensen for hva vi kan klare her)! Vi fikk mange fine impulser til årets virke 

LOKALT og GLOBALT - som en DEL AV NOE STØRRE. 

RI President John Kenny's representant PDG John Hammond ga oss viktige impulser til den globale 

Rotary-forståelsen. John var også meget imponert over kvaliteten på alt han opplevde her - og i 

særdeleshet på deltagerne ("You have a VERY good District!" - er tilbakemelding som varmer en DG). 

Rekruttering.

Gang på gang viser det seg at man aldri kan hvile på laurbærene. I 2008-2009 snudde vi distriktets 

negative. Nå synker det jevnt og trutt igjen. Vi er nå 14 færre enn vi var 1. juli. da vi hadde 2.006 

medlemmer. Vi har fått 10 nye medlemmer i denne perioden, dvs. at det er 24 medlemmer som av 

ulike årsaker har sluttet i våre klubber. Det utgjør 2 i uken, noe over 100 (dvs. vel 5 %) på årsbasis. 

Årsakene varierer - mange oppgir helse/ personlige grunner (inkl 2 som er gått bort) - men det er 

dessverre for mange som oppgir "Mistet interessen". Spesielt når dette kommer fra yngre medlemmer 

representerer det en sterk utfordring til oss alle. Vi må engasjere alle nye medlemmer i klubbenes virke 

- det er gjennom engasjement interessen bygges. 

Et annet nytt trekk er at det er forholdsvis like mange kvinner som men som slutter. Tidligere har det 

vært langt stabilere hos kvinnelige medlemmer. 

Tallenes tale er klar: REKRUTTERING ER VIKTIG FREMOVER. Jeg ber alle klubber vurdere hvordan 

de skal møte denne utfordringen. Alle klubbene bes oppnevne en Rekrutterings ansvarlig som kan 

lede arbeidet med å rekruttere nye medlemmer. Men dette er ikke noen en-mannsjobb. Enhver 

Rotarianer har et ansvar: REACH ONE. KEEP ONE. Den siste delen minner oss om at vi alle har et 

ansvar for å sikre at de vi rekrutterer forblir i Rotary. 

Ha en fin uke: ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER 
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