
MEDLEMSUTVIKLING – Våren 2018 

Presidentsamling,
Clarion Hotel Tyholmen, 
12. og 13. januar 2018 



Å være LEDER i  Rotary

Samle ledere - utveksle ideer – gjøre innsats

HVOR ER VI NÅ pr 12.1.18?  



ESSENCE STATEMENT - KJERNEVERDI

Rotary samler ledere fra

alle kontinent, kulturer og yrker 

for å utveksle ideer og gjøre innsats

til gavn for samfunnet  lokalt og 

internasjonalt.



Laila Lerum

LEDELSE = KULTUR + STRUKTUR

Ledelse handler om å skape 

rammer for medlemmenes 

kreative, intelligente og selvstendige 
handlingsrom  på helhetens 

vegne…”

4

Livergood

1/14/2018



TITLE |  5
1/14/2018 Laila Lerum

Guvernør, AG

President 

Utvikle væremåteUtvikle tenkemåte

Utvikle læremåte
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ROTARYLØFTET 

LAGARBEID i Rotaryklubben 

1. Den kollektive prosessen som må skje i den 
enkelte klubb 

2. Ledelsen må utvikle gode læringsfellesskap 
innad i egen klubb – felles og i komiteene 

3. Klubben  skal utvikle et system for kontinuerlig 
medlemsutvikling 

Breivang vgs 
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A cycle that can go both ways

New (!) 
members

More 
funding

Better
projects

More PR

More 
awareness
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Ved halvgått løp – HVOR ER VI NÅ? Og HVORDAN KOMME TIL MÅLET? 

• Hvor er vi nå i forhold til klubbens mål og 
planer? 

• Medlemsutvikling. Hvordan skape en levende 
og inkluderende klubb? + statistikk 

• Få ny kunnskap om og innsikt i de ulike 
dimensjonene ved klubbarbeidet

• Gi og få inspirasjon i plenum og i samtaler og 
i drøftinger i AG- grupper og i pausene 

• Få nyttig informasjon om menneskelige og 
digitale ressurser  i arbeidet 
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Arenaer for samhandling med klubbene

• Pre- PETS november 2016

• PETS – mars 2017 ( Innhold og Org)

• Guvernørbesøk- høsten 2017

• Distriktskonferansen- september 2017

• Medlemsutviklingsseminar – februar 2018 

• TRF- seminar

• Midtvegs- presidentsamling januar 2018

• Tett oppfølging våren 2018 av DG og  AG-ene 
mot måloppnåelse pr 1.7.2018
dvs antall medlemmer, innbetaling til TRF, 
antall ungdomsutveksling, RYLA, økonomi, mm 

•

1/14/2018 Laila Lerum
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KLUBBPRESIDENTENS ANSVAR OG OPPGAVER , se Håndboken 

• Lede alle klubbmøter 

• Sørge for å avholde styremøter regelmessig og sette opp 
møteplan 

• Holde klubbsamråd (Club Assembly) ved behov, minst 2 
ganger i løpet av året 

• Sørge for at alle medlemmer har oppgaver og føler seg til 
nytte 

• Formidle informasjon fra Guvernørens ukebrev, 
kvartalsbrev og fra RI 

• Holde kontakt med guvernøren, assisterende guvernør 
og distriktet, som har som oppgave å være serviceorgan 
for klubbene  

• Holde fokus på og informere om RI presidentens  motto 
og satsingsområder 
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PRESIDENTENS ansvar og oppgaver forts 

• Tilrettelegge for guvernørbesøket 

• Delta på Distriktskonferansen i Tønsberg i  
september(inkl. Generalforsamlingen), og 
oppfordre klubbens medlemmer til også å delta. 

• Delta på presidentsamlingen i januar 2017   

• Løpende å informere sin etterfølger i 
klubben 

• I arbeidslisten finnes de viktigste oppgavene 
plassert i et årshjul, fordelt på president, 
sekretær og kasserer. 
Skape:  KLARHET og VILJE

STRUKTUR og KULTUR! 
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Aktiviser Rotary – Endre liv

• Endre tenkemåte og 
holdninger

• Ta ibruk Digitale Rotary
• Fremme fornyelse og 

fleksibilitet

• Tenke strategisk og  
bærekraftig

• Få Rotarianere til å se 
fordelene ved yngre medl av
begge kjønn og planlegge
fremtidens klubb/ org

• Organisering av møtene
slik at det passer yngre
medlemmer og begge kjønn
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Hvordan er det egentlig
med vår klubb?

Laila Lerum 15

GIR VI GOD MERVERDI FOR 
MEDLEMMENE?

HAR VI ET GODT PRODUKT?
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LEVENDE KLUBBER:   

“En medlemskapsstrategi
bygget primært på å skaffe
nye medlemmer, medfører
ikke en varig/bærekraftig

medlemskapsvekst”...

Laila Lerum 16
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“Medlemmer forblir i, eller 

forlater Rotary på 

bakgrunn av hva som 

skjer i ens egne klubber”.

Laila Lerum 17
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Hvorfor medlemmer
forlater Rotary:

Klubbmiljø
Klubbaktiviteter
Økonomi
Personlige årsaker

Laila Lerum 18
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Hvorfor medlemmer
forblir i Rotary

Klubbmiljø!

Klubbaktiviteter!

Laila Lerum 19
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Hva er enkeltmenneskets faktiske 

behov?
✓ En følelse av tilhørighet?

✓ Få “næring” fra organisasjonen?

✓ Få venner og skape nettverk?

✓ Ha det morsomt?

✓ Få tilfredsstillelse av å gagne andre?

✓ Få anerkjennelse for sin innsats?

✓ Føle seg engasjert?

Laila Lerum 20



TITLE  |  21

Medlemsutvikling i min klubb.  

• HVA GJØR dere som presidenter  med denne 
utfordringen?
- KLUBBMILJØ
- KLUBBUTVIKLING 
- Nettsidene våre, «visittkortet til klubben». 
- PR og omdømme
- Ungdomsutvekslingen
- Rotaryfondet
- RYLA
MEDLEMSKAP i en aktiv klubb
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KOMPETANSE er FRAMTIDENS OLJE !

Hvordan kan Rotary- klubben  være et sted å utvikle 
enkeltmedlemmets faktakunnskap, og faglig og personlig 
lokal og internasjonal kompetanse?

1. Presentere medlemmene på nytt; 
Navn, yrke, utdanning + medlemskap (også seniorerne)

2. Skape trivsel og engasjement ved kameratskap og 
gjensidig coaching,- eldre og yngre

3. Se og aktivisere hvert enkelt medlem. Håndtrykk i 
døra?

4. Mer fag- og erfaringsdeling/ mini-egoforedrag 

5. Fokus utover egen klubb, minst 1 prosjekt å brenne for

6. Leve opp til forventninger og sterke klubber

7. Andre grep………..


