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Rotary Club Central og Rotary International har gitt ut medlemskapsrapport etter Sone og Distrikt per 

31. januar 2014. Denne rapporten viser utvikling i medlemsantall for Rotary.

Medlemsrapport

Distrikt 2290 er i sone 16. Klikk her for å laste ned global medlemsrapport  

Grafen nedenfor viser medlemskap i klubber i distrikt 2290 i løpet av fem år. Det er 45 klubber som 

inngår i denne grafen. Resultatet viser et stabilt medlemsantall på rundt 2000 medlemmer. Mål for

distriktet er en stabil medlemsvekst, og det kan ses i oransje farge at målet er å opprettholde (en 

'retention') av 2000 medlemmer. Per 31. januar er det 1 944 medlemmer i distrikt 2290, med et netto 

frafall på 16 personer siden 31. juli 2013. 

Figuren nedenfor viser kjønn og alder trend over tre år for distrikt 2290. Det er 45 klubber som inngår i 

denne figuren.

Figuren nedenfor viser global trend for medlemsvekst.

Alle tall er hentet fra Rotary Club Central.

Bruk Rotary Club Central - få anerkjennelse for din klubb

Sett dine klubb mål i Rotary Club Central

Lær mer om Rotary Club Central Resources

Sett minst 15 av klubbens mål i Rotary Club Central innen 15. mars og oppnå en ny erkjennelse award 

fra RI president Ron Burton. Du må være en 2013-14 klubbpresident for å kunne gjøre dette. Burton 

ønsker at medlemmer oppdager fordelene med Rotary Club Central, et nettbasert verktøy som hjelper 

klubb-ledere å følge utviklingen i sine årlige mål for medlemskap, service, og donasjoner til the Rotary

Foundation.

Klubber som kvalifiserer til denne annerkjennelsen vil få et sertifikat gjennom distrikts Guvernøren i 

mai. Ingen ytterligere tiltak er nødvendig for å kvalifisere for en slik sertifisering.

Spørsmål? Ta kontakt med din klubbpresident og distriktet, eller send en e-post til CDS@rotary.org
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