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De viktigste funnene

• En tydelig forgubbingstendens blant medlemmene, 77, 5 % av respondentene (119 
svar) er over 60 år.

• Klubbens samfunnsnyttige betydning anses viktig kun blant tredjeparten av 
medlemmene, resten legger lite vekt på de humanitære sider.

• Klubbens sosiale dimensjon anses som viktig (65 %)
• Kun tredjeparten legger vekt på personlig utvikling som grunn til å være med i 

klubben
• Også kun i overkant av en tredjedel anser komitearbeidet som viktig
• 43 % ser på nettverk som viktig i klubben



• Hele 95 % anser torsdagsforedragene som viktige, mens godt og vel halvparten legger 
vekt på 3 minuttersinnleggene.

• Nær 80 % sier at de trives i ORK
• Bare halvparten mener at kvinneandelen bør økes
• 86 % sier at de fortsatt er medlem om 2 år
• Kun 31 % vil anbefale en venn å bli medlem
• Under 40 % mener at Rotary har et godt omdømme
• Under 1 % mener at ORK er synlig i media, mens 60 % mener at klubben bør bli mer 

synlig



• Undersøkelsen viser at klubben er inne i en nokså dramatisk utvikling, med 
rekrutteringsproblemer og turnover. 

• Stoltheten over å være medlem er nedadgående. 
• Før ORK kan drive mer utadrettet markedsarbeid, må man gjøre noe med den indre 

kulturen. 
De beste ambassadører for klubben er de 220 medlemmene, men da må disse være 
stolte ambassadører som fremsnakker klubben, og ikke det motsatte. 
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Hvordan skape muligheter til et godt oppvekst- og leve 
samfunn på Gjøvik

og samtidig sørge for at Gjøvik blir et attraktivt sted å 
bosette seg 

– for jobb – i familier og i alderdom


