
 

           

 

 

MEDLEMSKAP OG KLUBBUTVIKLING (DKM): D 2310 I 

ROTARYÅRET 2018-2019 (1. JULI – 30. JUNI)  

KOMITE (DKM) 2018-2019: (Utpekt av DG Svein Eystein Lindberg) 

 Bjørg Månum Andersson, PDG, Groruddalen RK, leder 

Bård Lund, DGE, Nordstrand RK (frem til okt. 2018) 

Inger- Marie Schytte Blix, DGNN, Drammen RK 

Marit Fredheim, AG i Reg 6, Mjøndalen RK 

Terje Løken, AG i Reg 7 Nesbyen RK 

Svein Oving Havig, AG i Reg 3, Lysaker RK 

Stefan Axel Skøldmo, Oslo Internasjonale RK 

Mandat: 

Komite for « Medlemskap og klubbutvikling»  (DKM) skal bidra aktivt til at mål- og 

handlingsprogrammet til D 2310 innen klubbutvikling, medlems-attraksjon, og medlems-

engasjement realiseres. Komiteen skal gi råd og bistå klubber med behov for veiledning der 

klubben ber om dette. DMK skal samarbeide aktivt med DG, AGene i regionene, DTRFC, 

Rotaryakademiet (RAK) og Rotary Leadership Institute (RLI). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DKM skal gå i spissen for at det opprettes en ny Rotary klubb i distriktet. I tillegg til å starte 

en ny rotaryklubb, skal DKM bistå og oppfordre til etablering av satelittklubber hvor dette 

kan være aktuelt/anses hensiktsmessig. 

DKM evaluerer denne planen i mai 2019 med rapport til DG i juni måned. 

 

 

 



HANDLINGSPLAN FOR KLUBBUTVIKLING: 

MÅL: 

*Klubbene foretar egenvurdering og har en STP. 

*Klubbene har en egn komite for medlemsutvikling, og 100 % av klubbene har en strategi for 

medlemsutvikling 

* Klubbene benytter Club Central og har utarbeidet minst 5 mål i denne. 

* Klubbene synliggjør Rotary i lokalmiljøet på en attraktiv måte for lokalbefolkningen. 

DKM skal bistå klubbene med følgende: 

 DKM skal synliggjøre D 2310 mål for klubbene og motivere til aktiv innsats fra 

klubbenes side. 

 DKM skal samarbeide nært med alle AGer som sørger for at det arrangeres minst et 

regionmøte i halvåret med medlemskap- og klubbutvikling som temaer. 

 DKM bruker presidentsamlinger, PETS og Distriktopplæring til å fremme målene 

innen medlemskap og klubbutvikling. 

 DKM samarbeider med Rotaryakademiet og Rotary Leadership Institue for at 

spesielle temaer settes opp i deres programtilbud til klubbene. 

 DKMs’ leder holder god kontakt med komiteleder for medlemsutvikling i klubbene.  

 Det gjennomføres årlig 1 dialogmøte mellom DKM og medlemsansvarlig i klubbene. 

 DKM sørger for tilgjengelige hjelpemidler for klubbene, bl.a. klubbanalyser, 

rekrutteringsopplegg mm. 

 DKM sørger for at gode erfaringer/opplegg til klubber innen medlemskap og 

klubbutvikling blir delt med andre klubber via distriktets hjemmeside og Facebook. 

MEDLEMS- ATTRAKSJON: 

Distriktets mål for klubbene innen medlems-attraksjon: 

 Antall kvinner og nye medlemmer i klubbene øker, og gir distriktet 5 % nto økning  

 Antall yngre medlemmer under 45 år i klubbene øker, og gir distriktet 5 % nto økning  

 Etnisk mangfold skal synliggjøres i alle klubbene gjennom rekruttering. Det skal gi 

distriktet minst 10 % økning i medlemmer med annen etnisk bakgrunn. 

 Klubbene inviterer tidligere Rotaraktere, deltakere på RYLA og medlemmer i Round 

Table til å bli medlemmer i Rotary. 

DKM skal bistå klubbene med følgende: 

 DKM skal aktivt finne frem til jobbmiljøer og boligområder hvor det vil være aktuelt å 

starte en ny Rotary klubb (Eks Fornebo-området) 

  DKM finner frem til en klubb som kan være charterklubb. 

 DKM tar kontakt med Round Table for å etablere et samarbeide 

 DKM i samarbeide med DICO, sørger for en korrekt medlemsstatistikk. 



MEDLEMS- ENGASJEMENT: 

Distriktets mål for klubbene: 

 Klubbene tar vare på medlemmer gjennom engasjement og inkludering. Målet er å 

øke et stabilt medlemskap med minst 1 %. 

 Klubbene stimulerer til at minst 50 % av medlemmene er registrert i «MY Rotary» 

 Klubbene fokuserer på aktiviteter som styrker yrkesnettverket og et humanitært 

engasjement. 

 Klubbene sørger for at nye medlemmer har en fadder/mentor som følger opp. 

. 

DKM skal bistå klubbene med følgende: 

 DKM skal sørge for erfaringsdeling/ gode ideer mellom klubbene ved hjelp av 

infoskriv, Facebook og distriktets hjemmeside. 

 DKM skal motivere klubbene til å ta i bruk Facebook for å formidle ideer/erfaring 

samt spre kunnskap om klubben. 

 DKM skal utarbeide forslag til «Min fadder/mentor rolle» 

 DKM sørger for at det blir utarbeidet en «Tipsliste over aktuelle 

foredrag/foredragsholdere» som klubbene kan benytte. 

 

Oslo, den 1. juli 2018 – Distrikt 2310 – Komite for klubb- og medlemsutvikling 

                                             v/ komiteleder, PDG Bjørg Månum Andersson                                            

  

 

 

 

  

 

  


