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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 14. SEPTEMBER 2021 
 
Møtetema: Erfaringer, muligheter, refleksjon og diskusjon fra Oslo Rotaryklubb, ved Sturla 
Hammer. 
 
Til stede: 16 medlemmer fordelt på Quality Strand Hotel og Teams. 
Bursdager: Odd Magne den 14. september (vi klappet for deg), mens Inger og Stian hadde bursdag 
i forrige uke. 
3-minutter: Gikk ut da vedkommende ikke hadde mulighet til å delta. 
 
Det ble gjennomført et hybrid-møte, dvs. at deltakere kunne være med via Teams (6 deltakere). 
Dessverre ble det noen tekniske utfordringer, slik at PowerPoint-presentasjonen til Sturla, ikke lot 
seg vise på skjermen. Vedlagt følger presentasjonen som Sturla har laget. Den forteller det meste 
av det han fortalte om, men skriver litt her om noen betraktninger som Sturla kom med, og som 
ikke vises så godt i presentasjonen. 
 
Sturla, som er et kommende medlem i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb, har en lang fartstid i Rotary, i 
Oslo. Innlegget var om muligheter, erfaringer, refleksjoner og diskusjon fra Oslo Rotaryklubb (ORK) 
og som vi kan kjenne oss igjen i. Ferden startet med at faren, som selv var Rotary-medlem, 
anbefalte sønnen om å bli med Rotary. Først ble han med i Rotaract og videre som deltaker i  RYLA. 
Sturla snakket varmt og lenge om RYLA, som han mener er et av de tydeligste og viktigste 
programmene til Rotary. Her er det 30, 40 og 50 ungdommer til stede. De kommer inn i et nettverk 
hvor de møter andre på sin ferd inn i arbeidslivet. Trygg og fin måte å komme seg inn i arbeidslivet 
på. Det er også et mentorprogram via RYLA, hvor man kan hjelpe dem til å realisere sine 
prosjekter.  Noe Rotary kan bli bedre på, er å få deltakere fra RYLA over til Rotaract. Det var ikke 
ORK gode på, «det fiksa vi ikke».  
 
Den gangen, som 25-åring og i dag, brenner Sturla for Rotary. Det å være en del av noe større, som 
Rotary International er med visjoner som «Together we connect» og «Serve to change lives». 
Aldersgrensen i Rotaract er 30 år, og da Sturla nådde aldersgrensen i 1991, ble forbindelsen med 
Rotary brutt. Ingenting skjedde, ingen plukket han opp og inviterte han til å bli et Rotary-medlem. 
Oslo Rotaryklubb hadde ikke noe program eller struktur for det. Han hadde vært medlem i 
Rotaract i 6 år og forsvant bare stille ut.  
 
Langt senere, i 2010, ble han medlem i Oslo Rotaryklubb. Der startet han første møte med å være 
med i velkomstkomiteen, stod ved inngangen og håndhilste på alle som kom inn til møtet den 
gangen. Inngangen til Oslo Rotaryklubb ble veldig bra. Han har fortsatt kontakt med mange av 
medlemmene i ORK, spesielt via LinkedIn. 
 



 

 

Da Sturla’s kone ble kultursjef i Gjøvik kommune, flyttet de til Gjøvik. Her møtte han bl.a. Ragnhild 
Skarpen som en del av Total Innovation på Brigthouse/Mustad Næringspark som sa at han måtte 
bli med i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb. 
 
I Oslo Rotaryklubb hadde de foretatt en undersøkelse blant medlemmene, som bl.a. gikk på 
rekruttering og omdømme. Her vil jeg anbefale å se på foilene til Sturla. Mange interessante tall og 
betraktninger der. Konklusjonen var at de hadde et rekrutteringsproblem. De som melder seg ut, 
er de som har kortest medlemskap og er yngst (i løpet av 3 år). Ting henger sammen: Samfunn – 
Klubb - Individ. Hva er mine motivasjoner for å være med i Rotary? Hva slags kultur har vi i 
klubben? Anbefaler vi klubben til andre? Sturla anbefalte en ny «hand shake» hver uke. Ta et 
medlem i hånden hver uke (albuehilsen inntil pandemien er over, merknad fra sekretæren). «Each 
one – Bring one». 
 
Ta med deg en venn «i hånda», 1x pr. mnd. Snakk med andre om møtene og om foredragene, 
f.eks. møtet vi hadde i klubben med Wroldsen. Det var et godt møte og på slike foredrag bør vi ta 
med en i hånda. Rekk ut en hånd til andre. Ikke til media (her blir du glemt etter 18 sekunder) – 
men til personer. Det er mennesker som er «greia». Fortell hva vi som klubb kan få til. Vis fram 
prosjektene. I ORK hadde de en egen prosjektside på sin hjemmeside. Og en hjemmeside skal ikke 
være en «gjemmeside». Den skal vise hvem vi er og hva vi gjør. Synlighet på prosjekter, også innad 
i klubben. Her bommet Oslo «big time».  

«Skal vi gjøre det? Ja.»  
«Har vi gjort det? Ja.» 
«Har vi fortalt det til medlemmene? Nei.».  

 
Snakk med naboen om Rotary. «Nå gjør vi dette». Spre det gode budskap. Alle kjenner minimum 
30 personer, kanskje 50, kanskje 100….. Fortell til flere enn de som er i prosjektet. 
 
I Rotary er det medlemsregistrering ved hvert medlemsmøte. Det er ikke så strengt i forhold til 
fravær fra møtene i dag, men de registreres fortsatt. I Oslo fikk alle et kort, som de dro og ble 
automatisk registrert på hvert møte. De var 220 medlemmer på møtene. 
 
Hvor mange av medlemmene og klubben er på sosiale medier? Facebook, Twitter og Instagram kan 
sammenlignes mer med å utveksle middagsoppskrifter. Hva med LinkedIn? Det er det største 
nettverket for profesjonelle i verden. Det fine er at hvis jeg er medlem kan jeg linke opp mot 
klubben på LinkedIn. Rotary International og Rotary Norge er på LinkedIn. Da kan alle dine 
medlemmer se at du er medlem i klubben. Anbefaler LinkedIn for Hunn/Gjøvik Rotaryklubb. Her 
kan du dele informasjon om gode foredrag og informere om kommende møter.  
 
På foilen med «???» hvor Sturla spør vår klubb om hva vi har å gjøre med de som er nevnt i foilen. 
Der er det folk fra 25 – 30 år, som trenger folk med erfaring – noe vi kan bidra med. 
og kontakt med kommune, NTNU – SiT, næringsklynger på Mustad Næringspark m.fl. 
 



 

 

Etter foredraget til Sturla, kom vår president, Trude og responderte på foredraget. Det var mye 
som var gjenkjennbart for vår klubb. Sturla har blitt med i RYLA- og ungdomskomiteen. De skal bl.a. 
jobbe med å få med tidligere RYLA-deltakere og komme i gang med Rotaract.  
 
«Each one – Bring one» er et av årets slagord fra den internasjonale presidenten og denne kvelden 
fikk vi mange innspill på hvordan bringe med seg «en». 
 
Til slutt snakket Trude kort om sommerleiren 2021. Hun viste også opp en større plakat som vi skal 
ha på distriktskonferansen i begynnelsen av august. Vedlagt følger også Trude sin Powerpoint på 
innlegget, med bilder fra sommerleiren. 
 
Minner om neste medlemsmøte: Intercity med Raufoss: Historier fra Nordishavet, v/Tore Topp, Hamar 
Vest Rotary (Møtelokale Brubakken, Raufoss). Ansvarlig er Geir og Kirsten. Eventuelle spørsmål rettes til 
dem. 
 
Den 12. oktober er det Krabbefest på Hovdetun. Påmelding til Kalle innen 1. oktober. 
 
 
Vennlig hilsen 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 
Heidi V. Røsdal, sekretær 
 


