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VÅR EGEN KLUBBMENTALIET/- KULTUR

• Vi har mange velfungerende klubber som rekrutterer stadig nye medlemmer . 
Veldig bra!

• Hvordan vil disse reagere om det kommer opp en ny klubb på samme sted?

• Er vi klar til å dele Rotary med de som vil stille på lunsjmøter? – 30+ 40+ 50+?

• Er vil klar til å dele Rotary med yngre generasjoner gjennom at de får danne sin 
egen klubb på samme sted som vår egen klubb?

• Jfr. RI President Wilf Wilkinson 2007-08 : «Rotary Shares»

• San Diego, USA: «New generation clubs»
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• Antallet klubber er redusert – lagt ned eller «sovende»

• Medlemstallet mer enn halvert fra over 2000 til ned mot 1000!

• Vi har rekruttert inn nye medlemmer i enkelte klubber, noen klarer ikke 
å rekruttere.

• Overhengende fare for at vi blir slått sammen med andre distrikter.

• Blir distriktene for store og uhåndterbare?



ET PRIVAT FORETAK SOM HADDE FÅTT 
HALVERT «OMSETNINGEN» PÅ 10 ÅR

• Ville for lengst havnet i skifteretten!

• Ville ha nedskalert utgiftssiden

• Utviklet nye produkter som hadde gitt økt markedsandel

• ( les: lunsjklubber)

• Iverksatt aktivt omstillingsarbeid

• Aktivt innsalgsarbeid for å ta inn tapte markedsandeler



HVORDAN OVERFØRE DETTE TIL 
ROTARY?

• Vi må restarte gamle eller «sovende « klubber

• Starte nye klubber

• Lunsjklubber passer bedre for de yngre generasjoner som har fullt opp 
med aktiviteter og arbeidsdeling heime på fritiden

• Det Rotary som vår generasjon har – 65 + 75+ 80+ passer ikke for dagens 
yngre generasjoner!

• Vi må gi de yngre rom og egen plass til å danne sine egne klubber- selv 
om det er på samme sted som vår egen klubb!



HVILKE HOLDNINGER HAR VI TIL NYE 
KLUBBER PÅ SAMME STED?

• Noen er udelt positive

• Andre ser på det som en konkurrent

• Rotary her – det er vi! ?

• Her må organisasjonen gjennom en mentalitetsforandring og nytenking

• Vi må lære oss å tåle «konkurranse» fra andre yngre Rotarianere!

• Vi får aldri god nok vekst med kun å rekruttere nye medlemmer til 
eksisterende klubber!

• Det monner ikke!



RESTARTE «SOVENDE» KLUBBER

• «Restarte» som f.eks. lunsjklubb

• Vi har mange nedlagte og «sovende» klubber:

• Bardu, Hammerfest, Vadsø, Vardø ,Lødingen , Målselv , Mosjøen , 
Øksnes,

• Sandnessjøen, Steinkjer , Sunndal , Fosna, Frosta , Averøy , 

• Dette er 14 klubber som er lagt ned 2007 – 2022!

• Hvorfor har vi «tillatt» dette?

• Tenker vi for mye på tradisjonelle kveldsklubber?



«SOVENDE» KLUBBER HAR ALLEREDE ET 
ORGANISASJONSNUMMER

• Her  kan man gå inn på klubben i Brønnøysundregistrene og legge inn 
nytt styre mv.

• Disse klubbene har allerede konti (?)

• Viktig for å restarte en «sovende» klubb:

• Få på plass et nytt styre bestående av president , innkommende president,  
kasserer/regnskapsfører, sekretær, internettkoordinator – CICO.

• Her er det viktig å finne de rette «ildsjelene»!



DISTRIKTETS OG NORFOS ANSVAR

• Opprett kontakt med klubbens CICO, kasserer, sekretær og gi de tilgang 
og veiledning i å etablere klubbens nye hjemmeside, registreringsskjema 
av medlemmer , kontoplan for regnskapsfører 

• Denne beredskapen må NORFO og Distriktsledelsen ha på plass!

• Når hjemmeside er opprettet, kan man legge ut info om Rotary , skjema 
for medlemsregistrering, møteplan/ program for de første to månedene

• Når alt dette er på plass , kan man begynne å rekruttere medlemmer 

• Husk: fem restartede klubbe betyr 100 – 150 nye medlemmer i distriktet!

• La oss snu den negative trenden!



STARTE HELT NYE KLUBBER-
LUNSJKLUBBER

• Malvik lunsjklubb, Oppdal lunsjklubb , Stjørdal/Værnes lunsjklubb m.fl.

• Vesterålen Rotaryklubb er en ny lunsjklubb med møteplass Sortland!

• Det å opprette  helt nye klubber krever bl.a.:

• Et oppegående styre – se «sovende» klubber, samme prosedyre for 
medlemsverving og oppfølging fra Distriktet/NORFO

• Konstituerende styremøte , stiftelsesmøte, vedtekter , vedtak om hvem som har 
prokura og signaturrett.

• Dette må inn på Samordnet registermelding til Altinn/Brønnøysund

• Alt må være på plass – ca. 3 ukers behandlingstid

• Deretter vil man kunne få opprettet  bankkonti



KRAFTTAK FOR ØKT 
MEDLEMSUT VIKLING!

• Vi må starte arbeidet nå!
• Distriktsledelsen og alle klubber og må ta ansvar for å restarte , etablere 

nye klubber – selv om det måtte være på samme sted! «Rotary Shares»

• Gå sammen og finn ressurspersoner til et nytt styre – lunsjklubber

• Dere vil få veiledning underveis i prosessen

• Mål:

• Før påske skal det være tatt kontakt for å opprettet et nytt styre i minst 
fem klubber i distriktet:  Hammerfest , Narvik , Mosjøen, Sandnessjøen, 
Steinkjer , Averøy



HELT NYE LUNSJKLUBBER PÅ FØLGENDE 
STEDER:

• Vesterålen Rk – etablert , starter nå medlemsrekruttering

• Stjørdal/Værnes Rk

• Malvik/Hommelvik Rk

• Oppdal Rk



KOM I GANG! – HVA VENTER VI PÅ?

• Takk for oppmerksomheten – og lykke til med dette 
viktige arbeidet!

• Rolf M. Johnsen / Sortland Rotaryklubb

• PDG 2008-09 , RD 2270/2275

• Rotary Action Group/ medlemskomiteen


