
Hvordan kan vi forbedre klubben?  

Hvordan kan vi forenkle klubbarbeidet?  

Hvordan kan vi forene gode klubbressurser ? 

Hvordan kan vi forynge medlemsmassen?  

!
Altså:  Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge!  

Rotary: Making a Difference 

  



Vennskap -  
gjennom møte med samfunnsengasjerte medlemmer i ulike sosiale sammenhenger 
!
Personlig utvikling -  
gjennom å påta lederverv og oppgaver i en vennlig atmosfære 
!
Yrkesnettverk -  
det er bra for din yrkeskarriere og næring.  
Det er lov å si at «Rotary is good for business». 
!
Humanitært arbeid- 
gir en mulighet til å gjøre en forskjell i verden, vi vil forandre andre mennerskers liv 
til det bedre. 

Rotary: Making a Difference 

  



!
Oslo Vest Rotary Klubb  
internmøte 8. mars 2017 

!
v/ innkommende president Britt H. Sunde Trondsen

KPM for 2017 - 18
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Styret 2017- 18

 President:  Britt H. Sunde Trondsen               
 Kasserer:  Anne Heimdal                
 Sekretær:  Anne Gunn Søby                
 Innk. president: Olaf Varslot       
 Past president: Bjørn Hagen        
!
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OVRKs Visjon 
(Utarbeidet og godkjent våren 2013)

 «Vår klubb er en tydelig og betydelig    
bidragsyter til å oppfylle Rotary’s formål, 
nasjonalt og internasjonalt, ved å gagne 

andre  gjennom bruk av våre medlemmers 
yrkeskompetanse og engasjement» 

!
Er det behov for endring av visjonen?
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Klubbens styrke

• Internasjonal organisasjon                   1,2 mill medlemmer og 35.000 klubber   

• Distr 2310                                           2197 medlemmer og 52 klubber 

• Vennskap og nettverk 
• Likestilling/kjønnsbalanse 
• Bred yrkessammensetning 
• Langvarig medlemsskap 
• Gode foredrag 
• Godt organisert med komiteer og verv 
• Engasjement
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Klubbens svakhet

• Alderssammensetning 
• Rekruttering 
• Færre å delegere oppgavene på (85 årsregelen) 

• Digital kompetanse (kan være en utfordring) 

• Bredden av medlemsmassen, kjønn og 
nasjonalitet 

• Mangler et samlende prosjekt
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Klubbens muligheter

• Imagebuilding, styrke identitet og profil 
• Selge gode Rotaryhistorier, dele på nettet 
• Opplæring på digitale tjenester 
• Coaching, gündere, mentorordning 
• Fadderordning 
• Tenke hele Rotary og ikke bare klubben 
• Få inn flere unge samtidig som danner nettverk
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Klubbens utfordringer

•  Sviktenede medlemstall 
• Sviktende interesse  
• Manglende og feil omdømme 
• Manglende kunnskap om Rotary 
• Manglende rotasjon 
• Konkurrende tilbud i dagens samfunn
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Oppsummering fra PETS

Medlemmene skal ha en god opplevelse 
Trene på å bli gode Rotaryaner 
Endringsvilje og endringsevne 

Ta i bruk sosiale medier 
Ta i bruk nye verktøy og rammebetingelser 

Engasjement og frivillig insats 
my rotary - alle medlemmene kan se målene
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Mitt år som president 
og ikke som mitt presidentår

Fundamentet står fast:  
våre handlinger og gagne andre 

!
Medlemmene skal ha en god opplevelse 

Alles bidrag til å bli en aktiv og levende klubb 
Mer relevant for yrkesaktive 

Engasjement og frivillig insats 
Nye verktøy og rammebetingelser  
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Rotaryåret: «Making a Difference» 

Forandringsledelse 
Finne noen nye knagger:  

forbedre, forenkle, forene, foryngelse, fokus, 
formidling….. 

!
Hvordan skal vi arbeide? 

Vennskap, personlig utvikling, yrkesnettverk 
«Rotary is good for business»
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OVRK KPM prosess 2017-2018

• D2310 skal ha OVRK`s KPM 1. mai 2016        
• OVRK kalenderen vil da se slik ut:  

– 4. og 5. mars: D2310 PETS 
– 8. mars: presentasjon i klubben 
– 20. mars: opplæring nye verktøy 
– april: Styret behandler forslaget 
– april: Endelig vedtak presenteres på klubbmøtet 
– 1. juni: Oversendelse til D2310 
– 28. oktober: Distriktskonferanse 
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D 2310 Prioriteringer 2017 – 18
• M 1: Støtte  og styrke klubben bl. a. ved økt 

medlemstall 
  
• M 2: Fokusere på og utvikle  gode prosjekter  
!

• M 3: Øke omverdens kunnskap og bevissthet om         
Rotary (synliggjøring gjennom sosiale medier) 
!

• M 4: Forankre Rotarys verdier i klubben
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OVRKs prioriteringer for perioden 2017 -18  

!
1. Opprettholde en medlemsmasse på min. 60 
2. Øke andelen aktive medlemmer  
3. Fokus på fadderordningen for nye medlemmer  
4. Involvere Rotaractere ytterligere i OVRKs prosjekter og 

klubbens liv 
5. Øke klubbens engasjement og synlighet i nærmiljøet  
6. Vurdere nye prosjekter i samarbeid med andre klubber  
7. Bidra i huminitært arbeid gjennom tilskudd til TRF  
8. Gjennomgå våre egne vedtekter for tilpassing RI  
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Medlemmer og alder i OVRK (distr.)

    2014/15     2016/17     MÅL 
!
Antall medlemmer 60  57     (2197) 60 
menn   70%  67%  (83%) 60% 
kvinner   30%  33%  (17%) 40% 
!
Alder: 30/49    7%   7% (6%) ? 
  50/59  10%  14% (15%)  
  60/69  19%  21%   (27%) 
 over 70  64%  58%   (52%)
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D 2310  prioriteringer 2017 – 18 
OVRK’s aktiviteter, bidrag til måloppnåelse

• M 1: Støtte og styrke klubbene bla ved økt 
medlemsutvikling 
– Samordnede aktiviteter for rekruttering av min. netto 2 nye 

yrkesaktive  
– Stimulere yrkesrettet nettverk internt og eksternt 
– Gjennomføring av godt programinnhold og synliggjøring med 

«kjente» foredragsholdere også med hensyn på 
medlemsrekruttering av yrkesaktive 

– Bruk av sosiale medier
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D 2310  prioriteringer 2016 – 17 
OVRK’s aktiviteter, bidrag til måloppnåelse
• M 2: Fokusere på og utvikle gode prosjekter 

– Vurdere nye prosjekter i samarbeid med andre klubber, f.eks 
yrkesnettverk, humanitært arbeid og andre bærekraftige 
prosjekter 

– Fortsette samarbeidet med Frognerhjemmet 
– Videreutvikle samarbeidet med Rotaract
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D 2310  Prioriteter 2016 – 17 
OVRK’s aktiviteter, bidrag til måloppnåelse
• M 3: Øke omverdens kunnskap og bevissthet om  

Rotary (synliggjøring) 
– Videreutvikle bruk av sosiale medier, ny internettløsning og nye 

verktøy i Rotary 
– Vurdere prosjekter der Rotary synliggjøres 
!

• M 4: Forankre Rotarys verdier i klubben 
– Invitere ny DG/Stig Asmussen til å innlede diskusjonen mht verdier på hans besøk 

hos oss nov. og evt. følge dette videre opp i klubben våren 2018 
– Følge opp Distriktets planer
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Komitéer - og prosjektledere 2017 - 18
• Programkomiteen: Kirsten Bugge Thorkildsen 
• Kommunikasjonskomiteen: Agnes Beathe Steen Fosse 
• Medlemskomiteen: Per Gustav Lindeberg 
• Org. & Øk. komiteen: Per Arild Mørk 
• TRF ansvarlig: Tor Petter Gulbrandsen 
• Prosjekter: Bjørn Hagen 

• Frognerhjemmet: Haakon H. Eriksen 
• Yrkesnettverk: nn 
• Webmaster: Kristian Kristiansen 
• ”Søraas Bok”: Org & Øk ansvar 
• Revisor: Jomar Kuvås 
• Lystennerliste: Eva Fosse
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Høsten 2018

• 9. august: Første møte etter ferien 
• 6. eller 13. september: Årsmøte m/rapport, regnskap, 

budsjett, planer 2017 / 2018 
• Lørdag 28. oktober: Distriktskonferanse 
• november: Guvernørbesøk (Stig Asmussen) 
• 29. november: Høstarrangement/30 års jubileum 
• Valg  2018-19 
• 13. desember 2017: Siste møte før jul/julemøte 
• 10. januar 2018: Første møte på nyåret
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Spørsmål?
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