
                                                                                                                

  MÅNEDSBREV NOVEMBER 2021 
 

OPPSKRIFTER PÅ MEDLEMSREKRUTTERING 

Det er mange hjelpemidler tilgjengelig som klubbene kan benytte i å planlegge for hvordan de skal rekruttere nye medlemmer, 

som å gå gjennom klassifikasjonen for å se på bransjer der man ikke har medlemmer, kartlegge innflyttere/innvandrere som 

kan være aktuelle og å klarlegge klubbens sterke sider som kan være rekrutteringsfremmende.  

Like viktig bør det være å «trene» på innsalget. For å rekruttere MÅ man være en selger. Diskuter i klubben: Hva kan vi «selge»? 

Vi må kunne gi gode svar på hvilket utbytte man kan få ved å være medlem. Tenk gjerne på om det er nye prosjekter i tillegg til 

de eksisterende som kan være dagsaktuelle, og som kan «pirre» til å bli med. 

Utfordre hverandre og tren på å bli en best mulig selger. Still dere opp to og to, den ene skal selge og den andre kan være en 

dere ønsker skal bli medlem. Bryn dere på hverandre: Hva fungerer og hva fungerer ikke? Finn de gode innsalgssakene som du 

kan bruke. Bytt om og tren videre. Hjelp hverandre til å bli bedre selgere. Lykke til i det videre rekrutteringsarbeidet! 

STATUS PÅ MEDLEMMER 

Etter drøyt fire måneder av dette Rotary-året er medlemsstatus pr d.d. som følger:  
- Vi har rekruttert 27 nye medlemmer, mens 33 har falt fra. Det vil da si at vi er 6 færre pr. 17. november. 
- Ifølge Medlemsnett har Valdres rekruttert flest nye med 3 nye medlemmer. Deretter følger følgende med 2 nye 

medlemmer: Brumunddal, Hareid, Herøy, Hunn/Gjøvik, Land, Løten, Stranda og Aalesund. Gratulerer til disse, og til alle 
andre som jobber med å snu den nedadgående trenden. 

UNGDOMSUTVEKSLING  

- Sommercamps: Tiltaket er erfaringsmessig svært populært. Det blir raskt fulltegnet av ungdommer fra det store utland, og 
de neste klubbene i vest som skal arrangere dette neste sommer er Molde, Fræna og Midsund. Distriktet ønsker lykke til 
med gjennomføringen.  

- Ett års utveksling: Distrikt 2305 har pr nå 8 ungdommer som vil reise ut og 8 klubber som sender ut, så distriktet vårt ser 
tilsynelatende ut til å få et ok år hva gjelder utveksling. Tallet kan endre seg noe, og vi holder åpent frem til nyttår med å få 
inn søknader. Tildeling av land de reiser til besluttes i januar 2022.  
Akkurat nå har vi studenter i andre distrikter enn vårt som ønsker å reise ut neste år, men de har ingen norsk vertsklubb. 
De andre distriktene spør oss derfor om hjelp, om vi har klubber i distriktet som kan tenke seg å bidra til å ta imot 
innkommende studenter. Kontakt vår komiteleder for Ungdomsutveksling – Elina Tomren – om klubben har spørsmål eller 
kan tenke seg å bidra: rotaryelina@gmail.com og tlf 41370308. 

 

ANDRE SAKER 

- Neste års PETS (President Elect Training Seminar) for innkommende presidenter 2022/23 er planlagt til 12. – 13. mars 
på Dombås. Klubbene bes merke seg datoene. Husk også å avholde årsmøte og legge inn nytt styre i Medlemsnett. 

- Fristen for å søke på District Grant gikk ut 15. november. Distriktet vil behandle disse og gir tilbakemelding så snart 
dette er klart.  

- RYLA (Rotary Youth Leadership Award): Hunn/Gjøvik har satt datoene til 1. – 3. mars 2021. Aalesund planlegger også å 
gjennomføre RYLA i april neste år. Datoer og invitasjoner vil komme etter hvert. 

- Jubileer: Hamar Vest RK feirer forsinket sitt 50 års jubileum 4. desember – etter at dette måtte utsettes 6 måneder på 
grunn av pandemien. Distriktet gratulerer! 
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