
Evalueringsskjema 
Medlemsundersøkelsen er tenkt å være et hjelpemiddel for klubbens 

                        styre, i arbeidet med å skape mer aktive klubber med motiverte medlemmer.

                                Svarene ønskes krysset av på skalaen 1-5 hvor 5 er best (mest positiv),

                                    unntatt for spørsmålene der det lagt opp til å svare  ja/nei

Kvinne: Mann:

Alder Under 40 år 40 - 50 år 51 - 60 år 61 - 70 år  Over 70 år

Rotarymedlem Under 2 år 2 - 5 år 6 - 10 år 11 - 20 år  Over 20 år

Innledning
Nevn de viktigste årsakene til at du ble med i Rotary?

Er du yrkesaktiv eller pensjonist?

Har du vært president:            sekretær:            kasserer:           

Klubbmiljø 1 2 3 4 5
Føler du deg velkommen i klubben, og er du godt integrert med øvrige medlemmer?

Er møtelokalet organisert på en tilfredsstillende måte?

En del av klubbmiljøet er å arbeide i komiteer.  Ivaretas dette på en god måte?

Føler du ansvar / medansvar for din komitè - som medlem eller leder?

Har klubben en god fordeling mellom foredrag og bedriftsbesøk?

Ivaretas nye medlemmer gjennom en etablert fadderordning?

Ja Nei

Dersom klubben ikke har kvinnelige medlemmer, bør dette tilstrebes?

Rotary bevissthet Ja Nei

Er dine kunnskaper om Rotary tilfredsstillende?  Dersom nei, hva bør gjøres?

3 minutter er et fast innslag i mange klubber.  Bør emnevalget være Rotary relatert?

Deler du din viten om Rotary med dine venner/arbeidskolleger (ikke medlemmer)?

Er du bevisst ditt ansvar for å verve nye medlemmer ?

Aktivitetsområder 1 2 3 4 5
Hvor viktig er det at klubben har minst et lokalt og et internasjonalt prosjekt?

Rotaryfondet er sentralt i Rotarys internasjonale virksomhet. Bør klubben støtte dette?

Hvor viktig er ungdomsutveksling og lederseminarer (RYLA) 

Oppsummering Ja Nei

Har ditt medlemskap gjort deg mer samfunnsbevisst?

Har ditt medlemskap gitt deg en bedre internasjonal forståelse?

Besøker du naboklubber eller andre klubber på reise i inn/utland?

Synes du det er viktig at klubben har en egen hjemmeside?

Hvorfor er du fortsatt med i Rotary?:

Andre kommentarer :

Skriv gjerne navnet ditt her hvis du ønsker
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