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Medlemsutvikling

In this issue…

Det er et uttrykk som heter; «alt spiller inn på alt». Medlemsutvikling og rekruttering av nye
medlemmer spiller inn på alt. Nye medlemmer gir nye impulser og kunnskap til klubben, det gir større
grunnlag å rekruttere fra til oppgaver i klubben, bedre økonomi i klubben, mv.
Men medlemsutvikling er ikke bare antall medlemmer i klubben. Det er hvordan medlemmene
oppfatter det å være medlem i klubben, hva det gir av inspirasjon, vennskap og det å være med i et
internasjonalt fellesskap. Her tror jeg mange av klubbene våre har mer å jobbe mot. Paradokset er at jeg
vet om klubber som har et godt vennskap, er gode på det internasjonale arbeidet innen
ungdomsutveksling og dette i seg selv gir inspirasjon til klubbens medlemmer – men manglende
rekruttering av nye medlemmer truer klubbens fremtid.
Hvordan kan vi skape en god medlemsutvikling? Først og fremst må vi fronte dette som kanskje det
viktigste vi gjør i klubbene en tid fremover – og deretter få dette innarbeidet som et kontinuerlig arbeid.
Men jeg vil understreke igjen; medlemsutvikling er ikke det samme som nye medlemmer i klubben og
øking av antall medlemmer totalt. Medlemsutvikling må være en sammenheng med både utvikling av
klubbens «indre- og ytre liv» og rekruttering av nye medlemmer. Nye medlemmer vil ikke bli værende
hvis de ikke oppfatter det inspirerende å være medlemmer, at de får nye venner og føler at den
kunnskap de bringer inn i klubben blir verdsatt og brukt.
Som guvernør vil jeg fronte arbeidet med medlemsutvikling inn i ledergruppen i distriktet og se på
hvordan vi kan etablere hjelp til klubber, og ikke minst la dette bli et arbeid som går ut via de ulike
presidentforumer i vårt distrikt, og der AG’ene får et spesielt ansvar for oppfølging.
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Ny guvernør
Medlemskap
August er måneden for medlemskap. RI
president John F. Germ skriver i sitt brev til
rotaryanerne at han er den person han er i
dag på grunn av rotary og at ved å være en
del av rotaryfamilien, så er en også del i noe
som er enda større enn en selv.
Er du rotaryaner så er du også medlem i en
organisasjon av ulike folkegrupper, i et
verdensomspennende team hvis
medlemmer gir en ekstraordinær innsats til
menneskeheten.
Han håper også at den enkelte reflekterer
over det å være rotaryaner og kontinuerlig
vurderer hvordan en kan få med seg andre
inn i denne organisasjonen.
Han skriver også at det er et potensielt
medlem i alle som er interessert i
samfunnsutvikling og lokalsamfunnet, og
ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Det å
finne og verve et slikt medlem kan være så
enkelt som å invitere vedkommende til
neste rotarymøte.
John F Germ minner også om at det nå er
vedtatt endringer, slik at det er enklere å
gjøre tilpasninger i driften av klubbene, oppmøte, antall møter, m.v.- dette for å gi
bedre grunnlag i rekruttering av nye
medlemmer.

Rotaryhjulet har snurret enda en vending og
dere har fått ny guvernør i distriktet. Jeg er
ydmyk for den rollen og den jobben jeg er satt
til å gjøre i distriktet vårt – men er klar på at
guvernøren og distriktet sine tillitsvalgte skal
ha en tilretteleggende rolle – det er dere i
klubbene som skal skape ny energi og vekst i
den enkelte klubb.
Min bakgrunn for denne rollen er at jeg har et
forholdsvis langt medlemskap i rotary. Har
vært medlems i Sykkylven rotaryklubb, Ålesund
rotaryklubb og nå i Giske rotaryklubb. Vært
medlem i ulike komiteer og president i Giske
rotaryklubb. Jeg har vært 4 år i rollen som
assisterende guvernør – før jeg ble valgt som
nominert guvernør, nå 2 år tilbake. Ved siden
av guvernør-rollen sitter jeg også i styret i
Norfo – som mitt guvernørkull sin
representant.
Yrkesmessig er jeg utdannet økonom og
samfunnsutvikler. Jeg er fortsatt yrkesaktiv og
er daglig leder i Midsund Næringsforum.
Jeg starter snart med rundreisen og besøket i
klubbene. Jeg vet jo ikke hva jeg går til, men
mine tidligere kollegaer har uttrykt sterkt at det
har vært en udelt positiv opplevelse å få komme
rundt til klubbene på besøk – så derfor reiser
jeg med forventning til disse besøkene. Jeg tror
at dere medlemmer i den enkelte klubb har mye
å gi meg av kunnskap – og jeg håper selvsagt at
også jeg kan få formidle noe nytt og
forhåpentligvis noe som kan være til
inspirasjon og nytte i den videre utvikling av
klubben.
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Meld dere på til Distriktskonferansen 2016 i den
vakre jugendbyen Ålesund !
Distriktskonferansen skal være en viktig møteplass for klubbmedlemmer i distrikt 2305.
Her skal en få inspirasjon gjennom ulike innlegg og foredrag, her skal en få møte
kollegaer fra andre klubber og ulike geografiske distrikter, her kan en møte internasjonale
representanter for rotary – og ikke minst, kunne ha det moro sammen med andre
rotaryvenner og kanskje knytte nye vennskapsbånd.
Selv om jeg som guvernør har en sterk medvirkning til program og innhold i
distriktskonferansen, er det medlemmene og en valgt styringsgruppe fra Giske
rotaryklubb som står som teknisk arrangør av konferansen. Jeg vet at de har gjort en god
jobb og vil sørge for at dere som kommer på besøk denne helgen skal få en opplevelse å ta
med hjem.
Program, invitasjon og påmeldingsskjema er sendt ut til «alle» og til klubbene i distriktet.
Det er også lagt ut samme informasjon på websidene til distrikt 2305 og Giske
rotaryklubb, samt på Facebook-siden til Giske rotaryklubb.
Jeg vil også oppfordre til å ta med ledsager til distriktskonferansen. Det er mye
spennende program å få med seg i distriktskonferansen og på søndagen, da det er mest
formelle møter som årsmøte og presidentforum, har vi lagt opp til et spennende besøk til
«historiske Giske», med besøk i middelalderkirken på Giske, møte med «vikingen» Arne
Tunheim på spelplassen til Giskespelet og til sist, besøk på Alnes fyr.
Så kjære medlemmer i rotary, let frem informasjonen om distriktskonferansen og meld
dere på!

En god oppstart er viktig
Kjære ny president i klubben, styret og komiteledere. Dere har før sommeren lagt planer for
kommende rotaryår. Det vil nå være viktig komme seg «ut av startblokken» og gjennomføre de
ulike aktiviteter som er planlagt. Lykke, lykke til!

