
Klubbnavn:

Utfylt dato: Utfylt av:

NB! Sett 1-tall i kolonner, ikke kryss. Målet er å summere de nederst i arket.

A. Min klubb er velfungerende og lykkes, fordi: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B. Min klubb sliter, fordi:

1 Engasjerte, aktive medlemmer Bakoverlente, inaktive medlemmer

2 Ønsker å hjelpe andre Bryr oss kun om klubbens eget ve og vel / indre liv

3 Ser behovet i lokalsamfunnet og møter det Ikke så opptatt av lokalsamfunnets behov

4 Har flere prosjekter, ungdomsutveksling m.m. Orker ikke å drive med prosjekter m.m.

5 Utnytter prosjektene m.m. til å bli synlige i lokalsamfunnet Det nytter ikke å gjøre oss synlige uansett 

6 Har kompetanse, materiell og verktøy til PR Mangler kompetanse, materiell, verktøy 

7 Alle er aktive som faddere og foreslår nye medlemmer Det er oppgaven til medlemskapskomite

8 Får inn nye medlemmer Vanskelig å få medlemmer, eller de slutter

9 Har mangfold i yrker, kjønn, alder, bakgrunn Mangfold ikke så viktig - glad for å få noen

10 Har flinke medlemmer som ledere i klubben Ingen vil ta på seg ledervervet

11 Har en strategi for klubben, som vi styrer etter Vet ikke hva som menes med strategi

12 Deltar på seminarer etc og utvikler medlemmer Orker ikke å delta på seminarer etc.

13 Har spennende foredrag og foredragsholdere Tørre, uinteressante foredrag

14 Prøver nye ting og sosiale arrangementer Tradisjonen er viktigst - kan ikke endres

15 Har det hyggelig og trivelig sammen Har klikkdannelser og lite fellesskap blant medlemmene

16 Gleder oss til å gå på møter Møter opp for å få registrert oppmøte

17 Bruker Botary-nålen med stolthet - overalt Tør / gidder ikke å bruke Rotary-nålen

18 Har fått ut av Rotary-medlemskapet det jeg forventet Rotary er noe helt annet enn det jeg trodde / ble fortalt

19 Har det moro! Har kanskje ledd på ett møte eller to…

20 Klubben er sterk og vital også om 10 år Om 10 år? Det orker vi ikke å tenke på…

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hva er status i Rotaryklubben din?


