
       Gamlebyen Rotaryklubb 
    Referat medlemsmøte 01.09.21  

   Rekruttering – Hvordan få nye medlemmer. 

Tilstede: 15 medlemmer 

President Terje tok kontrollen over «jubilanttjenesten» vår. Han overrakte vår kjære 

sekretær en litt spesiell bukett – vinen ble satt stor pris på av 70-åringen!  

Vi gratulerer!!! 

Terje kunne ellers referere fra presidentmøtet for Fredrikstadklubbene. Det blir 

InterCity-møte på Bøndenes hus i Torsnes tirsdag 12.okt. 

 

Medlemsrekruttering 

Bernt gjenoppfrisket hvor langt vi hadde kommet i 

rekrutteringsarbeidet før pandemien satte en midlertidig 

stopper for videre framstøt.  

Men nå er vi i gang igjen! President Terje har gått offensivt 

ut og rapportert til Distriktet at vi skal være 35 

medlemmer før sommeren, altså en økning på 7. 

Vi gikk gjennom den utarbeidede brosjyren. Bernt lovet å gå 

gjennom utformingen en gang til. Resultatet er vedlagt. 

Bernt vil trykke opp et større antall på en tykkere 

papirkvalitet som bringes med til møtet den 8.sep. 

Kandidatlisten ble gjennomgått på nytt. Noen navn kunne nå 

strykes, og andre er satt på midlertidig venteliste. Revidert 

liste er vedlagt.  

Nå er det bare å sette i gang arbeidet. Vi ble under møtet enige om at det nå er 

mentorene som styrer framdriften overfor sine kandidater. Og det legges ikke opp til 

store fellesmønstringer av kandidater. 

Mentorene kontakter kandidatene, om mulig med personlig møte (Husk brosjyre!) Det er 

viktig at kandidatene gis anledning til å foreslå en kamerat/venninne. Vi må også opplyse 

at det vil være mulig å delta på våre møter via nettet. 

Kandidater som ønsker å finne ut mer om Rotary benevnes reflektanter. 

Mentorenes videre ansvar: 

• Introdusere reflektanten for øvrige medlemmer (Gi melding til Bernt på 

forhånd!) 

• Gjøre avtale om å møtes neste møte 

• Ta reflektanten inn i egen komite  

• Tilby å sitte sammen under møtet 

• Være til rådighet 

• Gi basis-informasjon om Rotary 

• Tremåneders samtalen, sammen med president  

 

Referat: Bernt Børresen  


