
 

 

            
  

INVITASJON TIL MEDLEMSKAPS - SEMINAR HØSTEN 2012 

 

Distrikt 2305 v/ medlemsskapskomiteen inviterer klubbene til å delta på 

medlemsskaps seminar. Det vil bli arrangert seminar på Vestnes Fjordhotell 13. 

Oktober for klubbene på Møre  og  på Rudshøgda Syd 20. oktober for klubbene 

på Østlandet. Fokus på medlemsskapsutvikling  er  viktig for at Rotaryklubbene 

i vårt distrik skal få en positivt utvikling. 

 

Nye medlemmer kan tilbys  å være med å: 

 
 Utvikle nettverk for å være til nytte for andre 

 Utføre all virksomhet med høy integritet     

 Arbeide for vennskap og fred, nasjonalt og internasjonalt 
 

 

Målgruppen for seminaret er medlemmene i Medlemskapskomiteen i hver 

enkelt klubb. Imidlertid kan flere møte fra klubben og gjerne også klubbens 

president.  

 

Distriktets medlemsskapskomite består av: 

Siv Svanes Ålesund Øst RK 

Finn Egil Sandmo Nord Odal RK 

PDG Magne Sveen Løten RK 

PDG Oddbjørn Øien Sula RK leder 2012/13 

 

Sakliste: 
10.00 Registrering (deltageravgift dagpakke lunsj/kaffe/frukt) 

Hver enkelt klubb betaler kr. 275,-    ved fremmøte til Medlemskapskomiteen v/Magne Sveen. 

10.30  Åpning av seminaret     

10.45  Generelt omkring rekruttering 

11.15  Medlemsverving i praksis 

Rotary International distrikt 2305 

Medlemskapsseminar 



 

 

11.45  Erfaring fra klubb med god medlemsvekst 

12.00  Erfaring fra et nytt medlem (erfaringsutveksling fra deltagerne) 

12.30  Lunsj 

13.15  Hjelpemidler 

13.45  Gruppediskusjoner 

Tema; Positive erfaringer fra medlemsutvikling i egen klubb 

Dersom tid; Medlemsundersøkelser 

15.00  Avslutning 

Vi håper flest mulig har anledning til å delta på dette seminaret. Det er viktig å 

være til stede for å få påfyll av informasjon til det videre arbeidet for Rotary i 

vårt distrikt. Gjennom møte med andre rotarianere vil en få synspunkter og 

erfaringer som sikkert vil inspirere til innsats i egen klubb. Vi ser frem til en fin 

dag som vil gi inspirasjon til utvikling av din klubb! 

 

 

Påmelding til PDG- Oddbjørn Øien 

   Vågnesveien 82 

   6030 Langevåg 

   70192253/92616413 

   oddbjorn.oien@mimer.no 

 

Vestnes Fjordhotell innen 5. Oktober 2012 

Rudshøgda Syd innen 12. Oktober 2012 
 

Da ønsker jeg dere vel møtt til seminar. 

 
4. september 2012 

Leder medlemsskapskomiten 2012/13 

PDG Oddbjørn Øien 

Tlf.70192253/92616413 

Mail.adr. oddbjorn.oien@mimer.no  
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