
 

PRESIDENTSAMLING I Arendal 12.-13. 2018 
                                                                                                                         
KORT REFERAT FRA GRUPPESAMLINGENE MED AG- OG 
KLUBBENE I AG-OMRÅDET. 
  
Aust og Vest-Agder klubbene valgt å gå sammen fredag 12.01.18 
 
Aktivitet i klubbene: 

Hva med frammøteprosenten? 

• Noen av de klubbene med færrest medlemmer har høy 
frammøte prosent.  

• De største klubbene: 40 – 50 % 
  
 Hva med medlemmer som aldri møter? 

• De fleste klubbene har medlemmer som nesten aldri møter 
på klubbmøtene, men de betaler og de ønsker å stå som 
medlemmer. Gjør vi noe med dette? De fleste klubbene 
ønsket å beholde dem som medlemmer. 
De fleste klubbene har ikke møteplikt. (Vedtektsendring.) 

  
 Hva er det som gjør oss attraktive? 

• Gode foredrag. Godt program. 

• Møte med ulike yrkesgrupper 

• Nettverksbygging(?) 

• Får vi markedsført hva Rotary ER? 

• Vektlegging på yrkes etikk- yrkesansvar 

• Sosialt nettverk – sosiale aktiviteter for medlemmene. 

• Veldedighet 

• Hva med gode hjemmesider/facebook.  
 
          Hvem rekrutterer vi? Hvordan øke antall medlemmer? 

(Gjennomsnittsalderen i klubbene er høy) 

• Ikke tenk så mye på alder. (Men det er vanskelig å rekruttere 
unge) 

• Formelle opptaksregler? Ulik praksis. 

• Gjør oss bedre kjent ute i lokalsamfunnet. 

• Arranger «Åpne møter» 



• Hva med å få omtale i lokalavisen: Eks: RYLA, elevstipender, 
Ungdomsutveksling? 

• Kan vi arrangere møter sammen med andre organisasjoner? 
Mandal: Inviterte Lions. Positivt. 

• Invitere gjester på møter der det er interessante foredrag 
som gjesten kan være interessert i. Potensielle medlemmer? 

• Tidligere var det status å være i Rotary 
Nå: Vi konkurrerer med mange organisasjoner. Eks. 
Næringsforeninger. 

• Viktig med nettverksbygging. 

• Vi bør fortsette med å være selektive med hvem vi får inn 
som medlemmer. 
 
Vi verver ikke medlemmer ved å fokusere på veldedighet! 
 

 

Lørdag 13.01.2018 Klubbene i Vest-Agder 

Inkluderende klubber: 

• Ønsk hver og enkelt velkommen ved å håndhilse 

• Gi tid til å snakke sammen før møtet 

• La de nye medlemmene komme i aktive komiteer. Eks. 

fetskomiteen 

• Sekretæren sender ut melding og info om ukens møte.  

Navn på foredragsholder og oppgitt tema. 

• Send ut gruppe SMS dagen før eller samme dag som møte 
holdes. 

• Noen klubber skriver referat. Legger dette ut på 
hjemmesida. 

• Kan bruke facebook – medlemmer i lukket gruppe. 

• Hva bruker vi digitale hjelpemidler til?Vær bevisst på 
bruken! 

• Peismøter: Noen klubber har tema på peismøtene. 
Klubber har peismøter der komiteene møtes. 
Peismøter der en treffes – blir bedre kjent. 
Hva med kostnadene? Erfaring: Betyr ingenting. 
 

 



 

                   

 

 


