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• Medlemsutvikling

• Rotaryfondet – TRF

• Rotary’s tilbud til unge

• Klubbens «indre liv»
• Erfaringer og sammenheng

• Fortell andre om Rotary

• Kom sammen, selv i disse tider

• Åpen dialog med klubbene

AGENDA
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MINE FOKUSOMRÅDER
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MEDLEMSUTVIKLING
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• Vi må ha vekst på bunnlinjen

• Balanse i kjønnsfordelingen - et stykke igjen å gå

• Vi bør se etter nye medlemmer i alle aldre

• Arbeid er i gang med nye klubber i distriktet vårt
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ROTARYFONDET - TRF

• Rotary er en Yrkes- og Service-organisasjon som gjør noe for å gagne andre

• Motto: SERVICE ABOVE SELV; Vi setter andre før oss selv

• Mange klubber etterlever dette, kan vi bli bedre?

• Klubbene har, og har hatt, mange flotte prosjekter som har blitt mulig gjennom 
Rotaryfondet

• Rotaryfondet «lever» kun på frivillige bidrag

• Mange klubber og medlemmer gir en «skjerv» hvert år, men…

• Jeg synes alle burde gi noe – stort eller lite

• TRF’s 6 fokusområder blir nå 7, med tillegg av Miljø-aspektet fra 1 juli 2021
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ROTARY SITT TILBUD TIL UNGDOM

• Alt for få vet om Rotary sine tilbud til ungdom

• Mange muligheter – sett deg inn i dem

• Gjør RYLA mer kjent

• Ungdomsutvekslingsprogrammet vårt langt overgår alt det andre kan tilby i 
kvalitet, innhold og pris

• Arbeid med Rotary’s tilbud for unge gir klubbene et rikere liv
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KLUBBENS «INDRE» LIV

• Klubbens indre liv er viktigst av alt

• Kameratskap og sosialt samvær er «limet»

• Samhørighet i aktiviteter som gagner andre bidrar også til en «feel-good»-ånd i 
klubben

• Dette stimulerer til interesse for Rotary 

• De fire over henger sammen
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SAMMENHENG OG ERFARINGER

• Engasjement i service-prosjekter gjør Rotary mer interessant for andre, og

• Stimulerer medlemsvekst
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FORTELL ANDRE OM ROTARY

• Vi er en del av et internasjonalt nettverk – noen tiltrekkes av det

• Fortell andre om Rotary – fortell om det vi står for

• Snakk om både det som skjer på klubbmøter - og om våre prosjekter

• Benytt enhver anledning til å «reklamere» for Rotary

• Jo mer profilert Rotary og klubben din er i lokalsamfunnet                                       
- jo flere vil bli nyskjerrig på medlemskap!
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KOM SAMMEN – SELV I DISSE 
VANSKELIGE TIDER

• Oppretthold klubbaktivitet

• Ha digitale møter

• Mange andre måter å møtes på – selv i pandemien
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ÅPEN DIALOG

• Distriktsguvernøren er en ressurs, veileder, og samarbeidspartner

Jeg vil være opptatt av:

• tilgjengelighet

• åpen dialog

• god to-veis kommunikasjon

• Og – gleder meg til mine klubb-besøk
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