
       Gamlebyen Rotaryklubb 
    Referat medlemsmøte 25.05.22  

   KAFFEMØTE - OPPSTART REVISJON AV KLUBBSTRATEGI 

Tilstede: 10 medlemmer 

Ti rotarianere tok seg tid til et kaffemøte kvelden før Kristi Himmelfartsdag. Det var 

på forhånd meldt at møtet ikke ville bli overført på TEAMS, så vi mistet kanskje noen 

møtedeltakere på grunn av dét(?) 

Klubbstrategien var hovedtemaet under møtet. Klubben har sin strategi for 2019-2023 

(Se neste side). Denne strategien er et resultat av et grundig arbeide blant 

medlemmene bl. a. gjennom den såkalte Club Visioning-prosessen.  

Nå er tiden moden for å starte arbeidet med strategien for 2023-2027, og vi begynte 

forsiktig på dette kaffemøtet. Snart Avtroppende president Terje og påtroppende 

president Ragnvald tok oss gjennom gjeldende strategi. 

Hensikten denne gang var å trekke den frem fra glemselen, og en innledende og 

engasjert diskusjonsrunde konkluderte med at den i det store og hele står seg godt 

fortsatt. Strategien er kortfattet og med godt poengterte ambisjoner. Det vil bli en 

mer omfattende behandling utover i neste rotaryår, så det blir god mulighet til å gjøre 

nødvendige justeringer og endringer. 

Vi var enige i at å kunne finne nye prosjekter med klare knytninger til Gamlebyen, 

gjerne med god PR-effekt – og innenfor klubbens kapasitet – bør være en av oppgavene i 

dette arbeidet. 

Resten av møtet gikk med til hyggelig prat, bl. a. med innspill til programposter for 

neste halvår.  

Stemningen var så god at flere av oss valgte å fortsette litt til på Galleriet Vinbar til 

fortsatt «debatt», før vi satte kursen hjemover. 

 

Referat: Dag Strømsæther 

  



Gamlebyen Rotary klubb –  
Strategisk plan 2019 – 2023 
 

Grunnlag 

Klubbens strategiske plan er basert på «Club visioning» gjennomført i 2018 og etterfølgende 

diskusjoner i klubben. 

Visjon 2023: 
• Gamlebyen Rotaryklubb er en yrkesbasert forening med samfunnsengasjerte medlemmer 

med høy etisk standard. 

• Medlemmene tar ansvar gjennom engasjement i lokale og internasjonale prosjekter. 

• Vår klubb er et hyggelig og sosialt treffsted for medlemmene. 

• Klubben har en stabil medlemsmasse tilpasset våre forutsetninger. 

• Vår klubb tilstreber å være byens mest aktive og attraktive Rotary-klubb. 

 

Organisering, medlemmer 

• Vi har en stabil medlemsmasse på ca 35 medlemmer, der vi ønsker at ca 40% er yrkesaktive 

og minst 30% er kvinner. 

Tiltak: Dette innebærer rekruttering av minst 4 nye medlemmer hvert år, fortrinnsvis under 

60 år gamle. 

Prioriterte oppgaver og tiltak 

• Vi opprettholder det gode sosiale miljøet i klubben med aktiviteter og i et omfang som er 

tilpasset medlemmenes ønsker. 

Tiltak: Videreføre våre sosiale aktiviteter som lutefisk, guttas kveld, ut-i-det-blå osv. Vurdere 

nye sosiale tiltak. 

• Videreføre samarbeidet med klubben i Kirkcudbright. 

Tiltak: Etablere og videreutvikle utveksling med skoleelever, klubbesøk og felles prosjekter. 

Samarbeidet skal vurderes etter 5 år. 

• Opprettholde kontakt med byens næringsliv gjennom hyppige bedriftsbesøk og foredrag. 

Tiltak: Minst 2 bedriftsbesøk/bedriftsorienteringer pr halvår. 

• Gjennomføre aktuelle og engasjerende lokale prosjekter. 

Tiltak: Videreføre løpende prosjekter, og stadig vurdere nye. Etablerte prosjekter bør løpe 

minst tre år før de vurderes og eventuelt avsluttes. Det bør ikke etableres flere 

prosjekter enn at de til enhver tid kan gjennomføres med nødvendig kraft. 

 


