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GENERELT 

Det er ikke avholdt særskilte møter i Ags regi hva angår rekrutering, og det vil ikke bli avholdt slikt 

møte i vårhalvåret heller. Området har dette året prioritert prosjekter utenlands da dette har vært 

mangelvare i området. Klubbene, basert på klubbesøk  og klubbene og orientering i forbindelse med 

Guvernørbesøk , har alle relativt gode rutiner for rekrutering.  

VURDERING AV HVER KLUBB: 

DRØBAK RK 

Klubben har i inneværende år ansvaret for oppgaver i forbindelse med at Guvernøren 

kommer fra klubben. Klubben har mistet noen medlemmer som ikke var aktive, men jeg 

regner med at rekruteringen vil øke mot slutten av året. Klubben ligger langt under 

opplysningene i KPM’en. Etter min vurdering er KPM’en lovlig optimistisk. Det er min 

oppfatning at klubben vil oppleve et  ”løft” fremover, men det er lite trolig at den kan nå 

målet i KPM’en  i inneværende år. 

NESODDEN RK 

Denne klubben ligger også betydelig etter målsettingen, men er for oppadgående. Klubben 

lider nok litt etter sammenslåingen, men det er en positiv trend likevel. Klubben er en av de 

mest aktive hva angår prosjektarbeiede. Klubben er også flinke med sin PR virksomhet og er 

aktiv på ”sosiala media”.  Jeg forventer at dette skal slå ut positivt, hva angår rekrutering, 

men klubben vil neppe nå målet i KPM’en i år. 

NORDBY RK 

Nordby RK er i nærheten av det  laveste antall medlemmer for at klubben skal være 

lettdrevet. Imidlertid foregår det en betydelig boligbygging i det naturlige opplandet til 

klubben, og dette burde gi et rekruteringspotensiale. Jeg antar at klubben vil nå målet i 

KPM’en. 

VESTBY RK 

Klubben har rekruteringen under kontroll,og jeg forventer at den vil nå målet i KPM’en. 

Klubben arbeider godt med  samlende lokale prosjekter.  

 

 

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme12-13_en.zip
http://www.google.no/imgres?q=rotary+international&hl=no&sa=X&biw=1280&bih=839&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=U8KVgx7ME1PK3M:&imgrefurl=http://photobucket.com/images/rotary+international/&docid=NFu0u6xIBkgr4M&w=160&h=154&ei=fJF3Ts4HyciyBsv4oZcL&zoom=1


 

 

 

 

ÅS RK 

Denne klubben arbeider svært systematisk med rekruteringen. Klubben er forholdshvis stor 

med en stor andel kvinner, men også med et stort antall eldre mannlige medlemmer. Derfor 

er det viktig og arbeide godt med rekrutering. Klubben har tatt opp fler nye medlemmer de 

siste månedene. Jeg forventer at den vil nå målet i KPM’en 

 

KONKLUSJON 

Arbeidet med rekruteringen må intensiveres, og blir Ags hovedoppgave så snart området har dratt i 

land sitt internasjonale prosjekt. Rekruteringen blir under alle omstendigheter Ags og områdets 

hovedoppgave i Rotaryåret 2013-2014. 

 

Med vennlig hilsen fra 

 

                   Arne Pedersen 
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