
 

Guvernørens månedsbrev for mars og april 
 

Gode rotarianere i Distrikt 2290. 
 
I februar hadde vi to kurs i medlemsutvikling med god deltakelse. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. De har gitt uttrykk for at disse 
kursene er veldig nyttige, og det begynner vi å se resultatene av. Medlemstallet 
i distriktet vårt stiger! En viktig grunn til dette er at Medlemskomiteen i D2290 
gjør en god jobb. Jeg har derfor bedt lederen av komiteen, Laila Lerum, om å 
skrive noe om medlemsutviklingen. Innlegget hennes står nedenfor. 
Jeg ønsker dere alle en god påske! 
 

Vennlig hilsen 

Gaute 
 

MEDLEMSUTVIKLING – VÅR JOBB NR 1. Nå vokser medlemstallet 
igjen D 2290! Bra!  
 
Takk for sist på Presidentsamlingen i Fevik i januar og på de godt besøkte 
Medlemsutviklingsseminarene i Porsgrunn og Kristiansand i februar. Siden sist 
har D 2290 arrangert PETS for innkommende presidenter 19/20 i mars. Klubb 
og medlemsutvikling har hatt hovedfokus på alle disse arenaene.   
 
Da Gaute gikk på som guvernør 1.7.18 var medlemstallet i D 2290 1885. Han 
lanserte et djervt mål med + 100 medlemmer. Imidlertid fikk vi en periode med 
synkende medlemstall.  
Men nå ser alt så meget bedre ut. Vi har i dag 1875 medlemmer og vet om at 
flere av klubbene har medlemsopptak på dagsorden fra påske til 
presidentskifte i juni. Vi ønsker dere til lykke med det og ber dere huske å 
melde de nye medlemmene inn på medlemsnettet i god tid før 1.7.2019. Og vi 
strekker ut målet på +100 medlemmer over 3 kommende år.  
 

Hvorfor er det så viktig med klubb- og medlemsutvikling?  
Selvsagt fordi vi som rotarianere gjerne vil at flere skal få del i vårt fantastiske 
fellesskap med egenutvikling, å gjøre godt for andre og arbeide for fred og 
forståelse i verden. Mange klubber er kreative i arbeidet med medlemsutvikling 
og tilpasser organiseringen av møtene slik at klubben tiltrekker seg aktive og 
yngre medlemmer.  



Det er viktig at hver klubb oppnevner en Klubb- og medlemsutviklingsansvarlig 
som sammen med presidenten og medlemskomiteen driver arbeidet framover 
gjennom hele rotaryåret.  

Medlemsmassen i klubbene bør utgjøre en god representasjon av 
yrkesmangfoldet i klubbens område, både kvinner og menn, eldre og yngre, 
personer med forskjellig etnisk bakgrunn, livssyn og interesser. 

Nye medlemmer vil tilføre klubben kompetanse og medvirke til aktivitet i 
klubben. Rotary skal gi muligheter til egenutvikling mht. yrke, interesser, 
hobbyer m.m. Rotary skal skape vennskap over landegrensene. Å tilby 
mentoring/ veiledning til ungdommer og andre interesserte i yrkesvalg og 
ledelse vil kunne gi Rotary et godt omdømme. 

Det viktigste arbeidet i Rotary skjer i klubbene. Derfor er det av stor verdi at 
arbeidet og livet i klubben føles meningsfullt for alle medlemmene. Det er 
nødvendig at klubbene fungerer godt slik at man beholder sine medlemmer og 
dermed har et godt grunnlag for å rekruttere nye. Rotary er avhengig av stadig 
tilvekst av nye medlemmer for å veie opp for frafall av eldre og andre 
medlemmer som slutter.  
  

RI President Barry Rassin har som motto BE THE INSPIRATION!  

Klubber som er sterke og gjør en positiv forskjell i våre samfunn, oppnår mål i 

samsvar med Rotarys 3 strategiske prioriteringer: 

• støtte og styrke klubbene,  

• fokusere på og øke humanitære innsatser 

• og forbedre Rotarys omdømme og allmenhetens kjennskap til Rotary. 
 
Vår distriktsguvernør Gaute Melhus Johannesen har satt INKLUDERENDE 
KLUBBMILJØ som fremste tiltak for å rekruttere og beholde medlemmer. 
Klubb- og medlemsutvikling er mer enn bare rekruttering. Mye handler om å 
bygge et inkluderende klubbmiljø som er vårt distrikt sin 3 –årige satsing.  AG-
ene og Medlemsutviklingskomiteen  i D 2290 vil gjerne være med å bistå den 
enkelte klubb i arbeidet med medlemsutvikling. Vi ønsker å være en ressurs og 
samarbeidspartner for hver klubb og være en tankesmie for nytenkning og 
problemløsning. Lykke til med VÅRAKSJONEN i klubbene!  
Mvh PDG Laila Lerum, Membership Chair D 2290, laila.lerum@altiboxmail.no, 
91 30 87 87   
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