
       Gamlebyen Rotaryklubb 
    Referat 28.09.22 

    KAFFEMØTE + REKRUTTERING 

Tilstede: 12 medlemmer 

Vinner av vinflaske: Terje Bendiksen 

President Ragnvald var 

dessverre forhindret denne 

dagen, men Bernt kunne 

formidle noen av hans inntrykk 

fra helgens distrikts-

konferanse på Quality Hotel, 

Sarpsborg, hvor både han og 

kommende president Ottar 

hadde deltatt. Det hadde vært 

solide foredrag fra blant annet 

direktørnivået i Yara, Orkla, 

Ruter og Avinor! Og ingen 

fokus på pengegaver og store 

donatorer denne gangen. 

Meget vellykket!  

Vi brukte en del tid på å diskutere medlemsrekruttering. Vi var enige om at dette ikke 

«årnær sæ ta sæ sjæl»! I stedet må vi ha en bevisst og planmessig tilnærming. Som et 

første trinn tror vi at det vil være riktig å invitere gjester til møter som utmerker seg 

med gode og interessante temaer. Vi er villige til å undersøke om det fortsatt finnes 

potensielle medlemmer i listene som ble utarbeidet i fjor. Og vi har tro på at flere av 

oss har potensielt interesserte i sin omgangskrets. Men vi tror nok at vi har større 

sjanse til å «få napp» hos dem som er kommet over stadiet småbarns-/ungdomsforeldre. 

Vi ble derfor enige om i første omgang å kraftsamle om Inter City-møtet 25.okt med 

Henrik Syse som foredragsholder.  

- Dag innhenter nødvendig informasjon om dette møtet.  

- Bernt sender ut dette slik at alle har tilstrekkelig bakgrunn til å kunne «lokke» med 

seg folk.  

- Bernt vil også sende ut til de enkelte mentorene deres utdrag av fjorårets liste for 

at de kan sjekke om det fortsatt skulle finnes noen aktuelle der.  

- Den enkelte jobber med å finne potensielle kandidater innenfor bekjentskapskrets 

(i videste forstand) som kan inviteres med. 

Vi avsluttet møtet med mange tanker omkring situasjonen i Ukraina. Vi løste nok 

ingenting med dette, men det var godt å få snakket litt om noe som er så vondt og 

usikkert. 

Referat: Bernt Børresen 

Møtedeltakerne ble møtt med duften av nystekte vafler, og det 

viste seg at de ikke smakte så aller verst heller! 


