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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 6. APRIL 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 20 medlemmer og en 
gjest deltok. 

Møtetema: Ledelse – rullering av klubbens strategiske plan, første skritt. 

President Torbjørn Skogsrød leder møtet. 

Treminuttersinnlegget var ved Ola Bergum. Han snakket om hvor viktig kultur er. 

Torbjørn tok deretter for seg «Strategisk 3-årsplan 2018-2021, Rotaryåret 2020-21». 
Møtet ble en presentasjon fra hans side med mange innlegg fra medlemmene. I referatet nedenfor 
nevnes det ikke hvem som sa hva, og det er forsøkt å ordne innleggene temamessig. Diskusjonen 
munnet ut i denne oppfordringen: 

Medlemmene oppfordres til å gjennomgå planen og kommentere den, gjerne ved å notere direkte i 
manuset. Send det deretter til Torbjørn innen 21. mars. (torbjorn.skogsrod@ntnu.no) 

Planen består av tre nivå, globalt-, distrikts- og lokalt nivå. Det må være god sammenheng mellom 
dem. 

Medlemsverving 
Både globalt, distriktsmessig og lokalt er medlemsverving et viktig mål. Hvorfor er det vanskelig? En 
internasjonal undersøkelse konkluderer med at det er vanskelig fordi folk ikke blir spurt. Hvis hver og 
enkelt av oss spør folk de kjenner, kan medlemstallet vokse. 
Medlemsverving er viktig, men til hva? Vi må kunne fortelle kandidater hva vi driver med. Vi «må ha 
noe å selge.»  
Konkrete tiltak, eksempelvis RYLA, tiltak for vanskeligstilte barn, vannjogging, bidrag til gatebarnas 
far, hjelp til Eiktunet, tiltak for eldre, språkopplæring kan bidra til medlemsverving. Dette er også 
saker som gir godt omdømme i lokalsamfunnet. 
Et konkret forslag er å lage en Powerpoint-framstilling som forteller om tiltakene våre.  
 
Prosjektvirksomhet 
 Hvordan måler vi prosjektvirksomhet? Er det å telle antall, eller å vurdere den etter definerte 
kriterier? 
 
Samarbeid med andre klubber 
Vi har naboklubber vi kan samarbeide med om større prosjekter, for eksempel Global Grant.  
 
Erfaringsbakgrunn 
Medlemmene i klubben har forskjellig yrkesbakgrunn og erfaring. Hvordan kan vi utnytte det? 
 
Ungdom 
Klubben har hatt gode RYLA-seminarer. Kan vi bygge videre på dem og få til en Rotaract-klubb? 
 
Ukraina 
Skal vi gå videre med et prosjekt for Ukraina? 
 
Visjon 
På s 5 i strategiplanen er det listet opp punkter til en visjon for Hunn/Gjøvik Rotaryklubb. En visjon 
forteller hva klubben ønske å være. Gå nøye gjennom den og kommenter gjerne den delen. 



Realisme 
Virksomhet og oppgavemengde må balanseres mot hvor mye tid medlemmene ønsker å disponere til 
arbeid for Rotary. 
 
God virksomhet 
Torbjørn får applaus for å holde møtevirksomheten i gang selv i koronatiden. Det er det ikke alle som 
greier. 
 
Referent: Ola Rongen 
 
 
 

 

 


