
                                                                 
 

 

Toralf Pedersen 
Distriktguvernør 2275 2017/18           
toralf_pedersen@hotmail.com 

+47 48 16 99 70 

 
 

 
 
Guvernørens månedsbrev for oktober 2017 
 
Høsten er over og vi nærmer oss vinter.  I Stjørdal fikk vi snø, sludd og glatte 
veier sist helg.  Klokka er snudd og kveldene blir lengre.  Fint å kunne møte 
varmen fra gode venner i Rotary nå når dagene blir korte og kalde. 
 
Jeg har besøkt 25 klubber i distriktet og det er på tide å dele noen av mine 
observasjoner med dere.  Klubbene er i hovedsak solide, vitale og 
velfungerende.  Imidlertid kommer det alltid fram at «vi skulle gjerne hatt 
flere yngre medlemmer, både kvinner og menn».  Det eneste unntaket så langt 
er Bodø Sentrum som nå vokser så fort at de må stanse opp for å» konsolidere 
stillingen» Jeg har klippet ut en oversikt fra Rotary.org som viser 
medlemsutviklingen og alderssammensetningen i vårt distrikt.  
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Mange spør meg hva som er årsaken til at vi har en slik dreining i vårt 
område.  Jeg tror Rotary skjøt seg selv i foten med et alt for rigorøst regelverk 
for verving av nye medlemmer.  Klassifiseringssystemet og kravet om 
ledertittel skapte utfordringer.  I tillegg kravet om at alle i klubben skal ha en 
mening om en aktuell person kan bli medlem.  Videre må vi nok også erkjenne 
at ikke alle rotarianere ønsker å ta oppgaven som fadder for nye medlemmer.  
Vi vet at 75 % av rotarianerne aldri har spurt andre om å bli medlem.  
Oppsummert blir dette en skummel blanding som kanskje er den viktigste 
årsaken til at vi er der vi er i dag. Vi kan gjerne unnskylde oss med at yngre 
personer har en aktiv hverdag og ikke har tid til Rotary, men Bodø Sentrum 
har gjort dette utsagnet til skamme.  
 
Rotary sitt lovverk er betydelig endret og gir større fleksibilitet. 

• Møteaktivitet 
o  Kravet er to møter i måneden – endringer er tillatt 

• Medlemsskap 
o Nye medlemsskapsbetegnelser er tillatt: Familie, bedrifter mm 

• Klassifisering 
o Lederbegrepet er nedtonet slik at den som rekrutteres skal kunne 

utføre en lederoppgave for Rotary eks. Prosjektledelse. 
• Klubber:  

o E-klubber er godkjent på lik linje med andre. 
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De nye reglene gir fleksibilitet.  Nå er det opp til oss.  Den viktigste oppgaven 
blir medlemsverving.  Vi må snu den negative trenden og alle rotarianere må 
bidra.  
Mine råd er: 

• Treffer du en person som du mener kan bli en god rotarianer så spør 
om vedkommende vil være medlem. 

• Argumenter for den kompetansen som finnes i din klubb og forklar hva 
Rotary er: «Rotary er ledere som sammen arbeider for å gagne andre – 
Rotary er hva Rotary gjør»»People of action.» 

• Fortell om de gode foredragene og prosjektene.   
• Fortell om at dere har det moro 
• Fortell om det gode vennskapet. 
• Når vedkommende har blitt medlem må fadderen følge opp i 3-4 møter 

for å få den nye på plass i klubben. Ring og få vedkommende med på 
møtene.  

• Nye medlemmer må inn i klubbens virksomhet så raskt som mulig. 
 
Klubbens gevinster: 

• Nye medlemmer vil vitalisere.  De kommer med ny kraft. 
• La de nye få spillerom til å endre og komme med nye ideer. 
• Klubben vil fremstå som mer tidsriktig og mer aktuell for nye 

medlemmer. 
• Klubben kommer inn i en «flytsone» hvor det er viktig å være medlem. 

 
RYLA 
Stjørdal arrangerer RYLA i Stjørdal i helga 24-27 november.  De vil klare å 
arrangere dette for kr. 3000,- pr deltaker.  Her møtes fremtidens ledere og 
fremtidige medlemmer i Rotary.  Send dine ledertalenter til denne samlingen.  
Klubben får anledning til å følge disse talentene over tid.   
 
«Jobben venter. Spøtt i nævan å ta åran fatt.»   
 
Med hilsen 
Toralf Pedersen DG 2275 
 




