
Årsrapport  

  

Medlemskapskomitéen for perioden 2010 - 2011, Rotary  D 2310 
v/ PDG Sverre Bjønnes, Oslo RK 

Komitéen besto i utgangspunktet av Sverre Bjønnes (leder), Oslo RK, Inger-Marie Blix, Hønefoss Øst RK, Terje 

Engelhardsen, Akersborg RK og Jon-Bendik Thue, Gimle Rotaract. Høsten 2011 ble komitéen styrket med 

IPDG Per Olav Stenseth, Lier Øst RK og noe senere av DGNN Marianne Smith Magelie, Oslo RK. 

Det har med god oppslutning vært avviklet 5 komitémøter i perioden.  

 

Parallelt med distriktets eget arbeid, tok imidlertid NORFO i perioden initiativet til en egen Fokus-gruppe 

som skulle se på nettopp dette med medlemsverving og hvilke tiltak/hjelpemidler som man ville anbefale at 

ble utviklet for distriktene. Sverre satt med i denne Fokus-komitéen som avsluttet sitt arbeid i mars 2011 

med en innstilling til forslag til NORFOs styre. 

 

D2310-Medlemskomitéen var enig om at det ville være uhensiktsmessig å jobbe 

uavhengig av nevnte Fokus-gruppe og besluttet derfor heller å avvente at nevnte arbeider 

til bruk i distriktene generelt, ble avsluttet. Og man deretter heller kunne tilpasse det hele 

de lokale forholdene og behovene i eget distrikt. 

 

Fremfor å reise rundt til regionsmøter i distriktet med uferdig materiell og forslag, 

begrenset derfor komitéen sin innsats i perioden til å være representert med egen 

bemannet stand og/eller med info-materiell på  

• Distriktskonferansen høsten 2010 

• Hospitality Desk på Grand Hotel i forbindelse med VM på ski 2011. Dette var et 

servicetiltak i regi av Oslo RK i samarbeid med de øvrige sentrumsklubbene hvor 

det noe mer passivt også ble lagt ut en del egnet medlemsmateriell. 

• End Polio Now-aksjonen i Spikersuppa i Oslo Sentrum den 9. april 2011.  

• Distriktssamlingen våren 2011 

 

Det største og mest profilerte arbeidet på medlemssiden ble også i perioden 2010-11, utført av 

underkomitéen Mangfold (se egen beretning) med Terje som underkomitéleder. 

Medlemsutvikling 
Totalt sett er det fortsatt en svikt i medlemstallet for perioden.  Ved starten av perioden hadde man 2.410 

medlemmer, mens man ved avslutning av perioden hadde p.t. 2.360 medlemmer og altså en nedgang på 50 

medlemmer. I forrige periode var nedgangen på 57 medlemmer. 

Det er viktig å få klubbene til å innse at de må driver en aktiv, målrettet innsats for å opprettholde eller 

styrke medlemstallet. Klubbene må også bli mer bevisste på å øke mangfoldet, både med hensyn til alder, 

kjønn og etnisk bakgrunn. Samt blant de nye yrkesgruppene som dukker opp som følge av utviklingen i 

samfunnet rundt oss. Langsomt gjøres det imidlertid mye god innsats på disse områdene rundt om i stadig 

flere klubber.  

 

Sverre Bjønnes 

27.06.2011 

. 


