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Trondhjem Rotary Klubs motto 

• Mangfold og allsidighet

skal gjenspeiles i foredragene.

Verdenspresident Ian H S Rieselys motto: 

• Rotary making a difference 

skal gjenspeiles i prosjektene og
samværet i klubben.



Komitéer

• Klubbadministrasjon.

• Samfunnstjenesten med prosjekter.

• Internasjonal komité. 

• Yrkes- og medlemsskapskomité med 
rekruttering. 

• Informasjonskomité med ansvar for 
Websiden.



Komitéarbeidet

• Viktig at alle komitémedlemmene trekkes inn i 
komitéarbeidet.

• Viktig med teamarbeid.

• Viktig med delegering av oppgaver til 
komitémedlemmene.

• Viktig at komitéene samarbeider på tvers.



Strategi for å rekruttere og beholde 
medlemmer

• Fleksibilitet. 
• Gjøre Rotary relevant.
• Forenkle.
• Invitere til åpne møter, aktiv medlemsverving. 
• Varierte og allsidige tema med gode foredrag på møtene. 
• Oppsøke potensielle medlemmer og invitere de til møter og 

sosiale arrangementer. 
• Respondere på medlemmenes, og potensielle medlemmers 

behov. 
• Noen medlemsmøter vil være sosiale møter som holdes på 

kveldstid. Ledsagere inviteres med.



Administrasjon

• Styremøter fire ganger i året, 
hvert kvartal.

• Det vil bli satt opp en plan for 
styremøter og 
komitérapporteringer.



Klubbens strategi for å nå målene i 
langtidsplan for klubben?

• Satse på få og konkrete mål. 
• Øke medlemstallet: Oppsøke potensielle medlemmer 

og invitere de til informasjonsmøter og medlemsmøter 
i klubben. Minimum 10 nye medlemmer.

• Ta vare på de medlemmene som vi har.
• Skape trivsel i klubben. Fullføre prosjektet om et par 

benker til Trondheim by i anledning klubbens 90-
årsjubleum i 2016,

• Forsøke å finne nye prosjekter.
• Omdømmebygging gjennom synlighet.
• Gjennom prosjekter og Websiden, snakke med folk.



De viktigste målene for vår klubb i 
2017-2018

• 1. Medlemsutvikling;
• -rekruttering og revitalisering. Øke medlemstallet.
• -Se behovet til nåværende medlemmer og potensielle 

nye medlemmer.
• 2. Forenkle administrasjon og komitéene i den grad det 

er mulig.
• 3. Gjøre Rotaryklubben attraktiv, fleksibel og relevant. 
• 4. Sørge for varierte og gode foredrag.
• 5. Sørge for omdømmebygging av Rotary gjennom ett 

eller flere prosjekter og arrangementer.
• 6. Støtte PolioPlus med kr. 20.000,-.



Tjenester som vi eventuelt trenger fra 
distriktet  

• 1. Informasjon om muligheten for bidrag til 
prosjekter og søknadsfrister. 

• District Grant, Global Grant etc. Samfunns-
/prosjektkomitéen setter dette opp på agendaen sin.

• 2. Klubben trenger kanskje mer kunnskap når det 
gjelder bruk av IT-verktøy. 

• Programkomitéen sammen med 
medlemskapskomitéen setter IT-opplæring på 
agendaen.



Rotaryåret 2017-2018

Jeg håper at vi sammen skal få til så mye positivt 
som mulig i dette Rotaryåret som nå står foran 

oss.



Takk for oppmerksomheten!

14.6.2017 - Eva Grete


