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Referat Peismøte 15.11.2017 

Tilstede:  Mona, Per Henning, Øystein S, Bjørn H., Rolf N. PeterB 

Tema: "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,2-3ggr i mnd. osv.), møtelengde, samkjøring av ett 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! 

___________________________________________________________________________________ 

1. Vi begynte møtet med en diskusjon rundt antrekk:  

a. Hvordan vil vi fremstå? 

b. Hva forventes det av oss i klubben? (Arbeidsantrekk varierer, og skille mellom arbeids- og 

fritidsantrekk er for lengst borte...) 

c. Hva med å heve nivået litt – for å skille seg positivt ut, vise litt mere respekt (for 

fortiden..?) Vise at vi bryr oss litt! 

d. Vi ble enige om at alle uansett bør være ”pent” kledd og bør i høyeste grad bruke 

Rotarynålene våre! 

e. Vi må ønske å fremstå som vi er stolte av å være medlemmer – og tørre å vise det! 

2. Fremmøte/ antall deltakere: Hva med å inkorporere f.eks. Inner Wheel i våre møter (øke bredde 

og antall). Vi konkluderte med at Inner Wheel medlemmer i grunnen vår alltid inviterte til våre 

møter, men vi kunne bli bedre på å informere de om møtene våre når det er aktuelt – ikke 

internmøter. 

3. Hvem tar tak i permisjoner og oppsigelser? Jeg opplevde tidlig i høst at flere medlemmer søkte 

permisjon eller ønsket å avslutte medlemskapet. Har vi gjort for lite for å holde på de eller gjøre 

medlemskapet attraktivt? Skal fadder være mere aktiv? Trenger nye medlemmer en mentor i tillegg? 

4. Nye medlemmer:  

a. Vi trenger å ta et standpunkt! Vi må fremstå med noe, og fronte våre gode møter, vårt 

arbeide med Greåker VGS, RYLA og Int. arbeid mm. -På en positiv og synlig måte, for å vise 

hvor attraktive vi er som klubb. 

b. Hvordan kan/ønsker vi å kutte eller legge til medlemmer – vi bør ha en strategi på dette som 

klubben er enig om – og igangsette dette! (Ref. Sarpsborg RK nå i januar). 

c. Det er sammenheng med hvordan vi skaffer medlemmer og vår økonomi: dugnad skaffer 

penger – men unge medlemmer har nok dugnad via idrettsforeninger mm. 

d. Vi må samtidig fremme det gode sosiale samholdet, faglige bredden blant medlemmene og 

interessante møter for å vise og bevise at vi er en aktiv, oppegående og attraktiv klubb for 

eksisterende og NYE medlemmer! 

5. ”Rotary´s Hus” – Et fellesbetegnelse for møter sammen med f.eks SarpRK eller andre naboklubber. 

Kan vi samkjøre programmet mer slik at begge klubben oppnår et positiv samhold. Det ble nevnt 

følgende muligheter til  møter i fremtiden: 
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a. Færre møter i måneden – men øke med 30min /møte til 1,5t, hvorav 30min er ren sosial 

sammenkomst... 

b. Samarbeid med en eller to møter med naboklubb, der Programansvarlig samkjører møter én 

eller to ganger i måneden i fellesskap. (Passer vi (medlemmene) sammen???, Er det 

komplisert å få til – møter blir ikke alltid på fast sted osv). 

c. Det positive og sosiale med å ha møter i mindre grupper hjemme hos en medlem (f.eks 

peismøter, komitémøter) bør gjøre at vi kutter ut ta disse møtene på Quality... 

d. Et punkt som dukket opp er at vi burde arrangere møte med enkel bespisning på Quality én 

gang i måneden – for å fremme det sosial – uten at vi nødvendigvis har foredragsholder. 

6. President/undertegnede tar kontakt med president i Sarp RK for å lufte muligheten til ett felles 

møte i måneden. (Vi hadde klubbmøte noen uker etter peismøtet for å diskutere spørreskjemaet – 

og der kom det frem at vi ønsker å være en selvstendig klubb også i fremtiden.) 

Sarpsborg har kjørt hardt og målrettet på medlemsrekruttering for å kunne holde momentum som 

interessant og levende klubb. Jeg forteller mere om dette på møtet mandag 15.01.18. 

 

 

Peter B. Brænne 

Fredrikstad 13.01.2018 

 

 

 


