
Tune Rotary – peismøte 15.11.17 

 

Til stede:  

Peter S Deeg, Jørn Fjeld, Jon Kristiansen, Petter Salomonsen, Egon Sundell, 
Terje Westby, Wenche Bjørnstad 

Tema for diskusjon 

Hvilke tiltak skal vi igangsette for å få opp deltagelsen og interessen for 
våre møter på kort sikt (etter jul og utover)? 

Tenk bl.a. på ting som møtefrekvens (hver uke, 2-3 ganger i mnd osv.). 
møtelengde, samkjøring av etter eller flere møter i mnd med naboklubb, 

program osv. 
Er det andre utslagsgivende faktorer som vi bør vurdere? 

Tenk også egne medlemmer, andre klubbers medlemmer og gjester. 

Er vi en attraktiv klubb for oss selv, er vi det også for gjester. 

Status i klubben 

32 medlemmer  
1 sykmeldt, 2 i permisjon, 4 møter ikke (sjelden). 

Realistisk forventning til godt fremmøte: 15 -18 medlemmer 

 
Alle uttrykte stor tilfredshet med programmene for møtene. 

Lavt fremmøte anses ikke å skyldes mangel på interessante foredrag. 
 

Følgende ble diskutert/omtalt: 

 Endre retorikken fra møteplikt til møterett 
 

 Unge forsvinner 
NB! Utvise varsomhet med for tidlig å pålegge tunge oppgaver 

 
 ”Med Rotary i tiden” – verden forandrer seg.  

 
 Rekruttering 

Alle medlemmer tar meg seg min. 1 gjest pr Rotary-år 
(potensiielle nye medlemmer) 

 
 Nettverk/tiltak når medlemmer blir borte fra møtene (føle seg 

savnet) Alle har ikke aktive faddere. 
 

 Initiativ til samkjøring til møtene (nabolag, eldste medlemmer) 

 
 Flere åpne Intercity møter med aktuelle temaer – konf Jernbane-

debatten. 
 

 Enktelt møter med ”åpen post” – dagsaktuell diskusjon 
 



 Kåre Yngvar Dahle, Kai Minge og Thorer Ytterbøl oppfordes til å holde 

2 foredrag fra yrke pr Rotary-år. 
 

 Gjøre noe for Sarpsborg / være synlig  

 
FORSLAG 

Forsterke klubbens profil med en ny aktivitet rettet mot barn og 
ungdom. 

 
Arrangere KONSERT (vår eller høst) 

Deltagelse fra barn og ungdom i lokalmiljøet. 
Mulig bidragsytere: 

 
o Musikklinjen ved Greåker vgs. 

o Hannestad skoles barnekor 
o Elever fra kulturskolen 

o Deltagere fra teatergrupper i Diorama/Villekulla 
(barn, ungdom) 

 

Aktuelle konsertsteder: Greåker kirke, Greåker vgs – storsalen 
 

Om aktiviteten skal gjennomføres, vil det kreves stort engasjement 
fra klubbens medlemmer. Dette kan sikres ved at 1-ett klubbmøte i 

måneden avsettes til å forberede aktiviteten. Alle medlemmer vil 
inngå  i et av definerte ansvarsområder. 

 
Møtedeltagerne ber om at forslaget til ny aktivitet snarest blir 

behandlet av styret. 
 

 
 

Alle uttrykte at peismøte var både hyggelig og konstruktivt. 

 

 

Referent: 
Wenche 

 

 


