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KVINNER I ROTARY !



ESSENCE STATEMENT - KJERNEVERDI

Rotary samler ledere fra

alle kontinent, kulturer og yrker 

for å utveksle ideer og gjøre innsats

til gavn for samfunnet  lokalt og 
internasjonalt.



Together, we see a world 
where people unite and take 
action to create lasting 
change – across the globe, in 
our communities and in 
ourselves. (Juni 2017)

HVA ER ROTARYs VISJON?



Hvordan kan vi 
fornye, forenkle og 
forbedre Rotary?

INSPIRERE OG MOTIVERE…

Kvinner i dette bilde? 
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MOTTO for rotaryåret 18/19 

RI President-elect Barry Rassin’s theme for 
2018-19, Be the Inspiration, asks 
Rotarians to inspire change in the 
world and in each other. 
“I ask all of you to Be the Inspiration to 
help Rotary move from reaction to 
action — to take a hard look at the 
environmental issues that affect health and 
welfare around the world and do what we 
can to help.”
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Hvordan kom dette temaet opp? 1913 - 2013
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Stemmerettsjubileet

• I 2013 var det Stemmerettsjubileum – vi 
feiret 100 år med  allmenn stemmerett for 
kvinner som Stortinget vedtok 11. juni 1913. 

For oss er det helt utenkelig at det ikke er 
lenger siden det vart bestemt at norske 
kvinner kunne på lik linje med menn delta i 
valg både til kommunestyre og til Stortinget.

Fokus på Kvinner i Rotary ble forsterket!  
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1905 - 2018
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Rotary i vekst – for å gagne andre!

• Rotary – den ledende organisasjonen 
for samfunnsengasjerte ressurspersoner 
med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider 
for å gagne andre.

• Hvordan gjøre medlemskap i Rotary 
attraktivt for travle mennesker, kvinner 
og menn?

Porsgrunn Rotary 13. august 2012 - PDG Laila Lerum
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The 1989 Council on Legislation vote to 
admit women into Rotary clubs worldwide 
remains a watershed moment in the 
history of Rotary. 

"My fellow delegates, I would like to 
remind you that the world of 1989 is 
very different to the world of 1905. I 
sincerely believe that Rotary has to 
adapt itself to a changing world," said 
Frank J. Devlyn, who would go on to 
become RI president in 2000-01. 

KVINNER I ROTARY 
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Kvinner i Rotary i Norge

• 1989: Rotarys lovråd beslutta at Rotary vart 
åpen for begge kjønn

• Norsk lov: Rotary åpen for begge kjønn

• Rotary kommer inn under  Likestillingsloven 
§8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

• 2018: ca 1, 2 millioner medlemmer i mer enn 
200 land og geografiske område med ca 
33.000 klubber. Ca  0, 28 mill er kvinner.
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Hvorfor kvinner?

• Rotarys idegrunnlag og formål
• Rotary skal gjenspeile samfunnet 
• Spredning i alder
• God yrkesfordeling
• Bredde i etnisk representasjon
• Ulike interesser, religiøse og politiske syn 
• Et mangfold som gjør klubben til et tverrsnitt at 

lokalsamfunnet 
• - Styrke etikken 

- Nettverksbygging 
- Sosial inkludering 
- Humanitær bistand
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KVINNER i Rotary – Worldwide 

• 1990: 20.000 kvinner i Rotary worldwide

• 1995; 5 kvinnelige distriktsguvernører ww

• 2005; Første kvinne as trustee of TRF

• 2008; Første kvinne valgt til RI- Board of Dir

• 2010; ca 199.000 kvinner i Rotary worldwide
og økende andel distriktsguvernører

• 2012; Første kvinne starter term of treasure

• 2013; Første kvinne som RI vise president 
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Kvinneandel og lederverv

• 1989: Norge fikk kvinnelige medlemmer 
Elin Hoel, Kristiansand Vest RK

• 2000: Første kvinnelige guvernør
Edrund Olaisen, Langesund RK

• 2012:Første kvinnelige styreleder i NORFO
2013:2.styreleder; Ingrid G Berget, Langesund RK

• 2012: Kvinneandelen over 16% i løpet av 
24 år

• 2012: ca 100 distriktsguvernører er kvinner
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Rekruttering

• 1989; En viss motstand mot å ta inn kvinner
i mange klubber ( Kultur + holdning)

• 2013; Få klubber i Norge

• D 2290: Fra 2012 har alle klubber kvinnelige 
medlemmer . Den siste klubben var 
Holmestrand, da et kvinnelig medlem fra 
Drammen kom flyttende til Holmestrand og 
meldte overgang fikk de et kvinnelig medlem 



TITLE  |  18

Virker kvinner foryngende på klubbene?

2012

• Gjennomsnittsalder kvinner: 55 år

• Gjennomsnittsalder menn: 64 år

• Dvs en klar forskjell
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KVINNER i Rotary virker foryngende og påvirker aktivitetesnivået i mange klubber 

• 2o15
Gjennomsnittsalder kvinner er 58,14 år
Pr september 2015 er kvinneandelen 17,84%

• 2018

Kvinnandel Distrikt D 2290: 21,44% (410 
medlemmer)
Kvinneandel Worldwide: 22,16% 
(272 983 medlemmer)
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Kirsti, nytt medlem i 2012

• 28 år

• Far som er rotaryaner

• Har vært utvekslingsstudent i Rotarys regi

• Har god utdanning

• Har lederstilling innen miljøterapi

• Har godt nettverk

• Har fin framtreden

• Er god på prosjektledelse
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Porsgrunn Rotary 13. august 2012 - PDG Laila Lerum

2 kjønn og 4 generasjoner i Rotary

66-86 47-65+ 30-46 9-29

Diplomatiske Idealistiske Skeptiske over 
for institusjoner

Født inn i 
teknologien

Gavmilde Rettferdige, 
dogmatiske

Udfordrer 
tradisjoner

Globalt syn

Sosialt 
bevisste

Konfronterende

Mentorer

Pragmatiske Teamorienterte

Hjelpsomme

Mentorer

Motiveres av 
å løse kriser 

Resultat 
orienterte

Ambisiøse
Tjenesteivrige

Ønsker å gi 
tilbake

Frustreres av 
mangelfullhet

Igangsettere Prestasjons
fokuserte
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Medlemmers kjønn og alder i 
din klubb?

1. Hvor mange kvinnelige og mannlige 
medlemmer har din klubb pr i dag i hver av 
de fire generasjonsboksene?

2. Hva trenger din klubb av ny energi ift 
karakteristika i de to yngste 
generasjonsboksene?

3. Hvordan forynge klubben på en slik måte at 
det blir attraktivt for begge kjønn og alle 
generasjoner å delta?

Porsgrunn Rotary 13. august 2012 - PDG Laila Lerum



TITLE  |  24
Porsgrunn Rotary 13. august 2012 - PDG Laila Lerum

Kvinner i  Rotary-
Aktiviser Rotary – Endre liv

• Endre tenkemåte og
holdninger

• Fremme fornyelse og
fleksibilitet

• Tenke strategisk og
bærekraftig

• Få Rotarianere til å se 
fordelene ved begge
kjønn og planlegge
fremtidens klubb/ org

• Organisering av møtene
slik at det passer yngre
medlemmer og begge
kjønn



PDG Laila Lerum 

LEDELSE = KULTUR + STRUKTUR

Ledelse handler om å skape 

rammer for medlemmenes 

kreative, intelligente og selvstendige 
handlingsrom  på helhetens 

vegne…”

LEDELSE = KULTUR + STRUKTUR

Ledelse handler om å skape 

rammer for medlemmenes 

kreative, intelligente og selvstendige 
handlingsrom  på helhetens 

vegne…”

25

Livergood

D 2290- PETS 2018
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“People of Action”-
Rotary is where neighbors, 
friends, and problem-solvers 
share ideas, join leaders, 
and take action to create 
lasting change. 

2018- 2019. 
RI- president Barry Rassin, 
Bahamas
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A cycle that can go both ways – Leadership - Motivation 

New (!) 
members

More 
funding

Better
projectsMore PR

More 
awareness
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Hvordan er det egentlig
med vår klubb?

D 2290-
PETS 2018

PDG Laila Lerum 

1. GIR VI GOD MERVERDI FOR 
MEDLEMMENE?

2. HAR VI ET GODT PRODUKT?

3. HVA SKAL TIL FOR AT…….
4.
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DU og Medlemskapet ditt

• Hvorfor sa du ja til å bli medlem i Rotary?

• Hvilken inspirasjon har du fått i klubben som 
gjør at du er medlem i dag? 
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KLUBBEN DIN når du går på som president:  
Situasjon for din klubb? 

– Positive drive? ( Enkelt Klubbanalyseskjema)
– Jevn økning i medlemsalder?
– Jevn nedgang i medlemsantall?
– Mister mange av de nye medlemmene 

inspirasjonen og slutter de første 1 – 3 årene?
– Kjenne medlemmene ift yrke, kompetanse, alder, 

interesse mm

* Må kjenne til materialet og verktøyet du har til 
bruk og bruke det!
* Vise interesse for det enkelte medlem
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RAMMER for lederskap i klubben 

• Programmet

• Bedriftsbesøkene  

• Styrearbeidet

• Komitearbeidet

• Møtekulturen

• Du og det enkelte medlem gjennom   
MEDSKAPING

• Nettverk mellom medlemmene, sosialt og 
yrkesmessig

• Bruke nye, mer fleksible muligheter    

Forskjell? Fornying kontra forvitring? 
Innad i klubben – Utad i tjenesteleveringen
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STATUS Medlemsutvikling i D 2290 pr 10.3.18

• 1.7. 2016; 1926 medlemmer 

• 1.7.2017; 1916 medlemmer

• 9.3.2018 ;1916 medlemmer 

• De fleste klubber er +/- 2 fra 1.7.2017
• Klubber med mye vekst; 

Sandefjord +4, Sandefjord Øst+ 3, Sem +3, Ulefoss +3

• Klubber som av ulike årsaker har mistet medlemmer
Larvik -5, Lågendalen – 3

Velkommen til VÅRAKSJONEN 2018!!! 
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SAMARBEID!
Bring folk sammen fra 
begge kjønn og alle 
aldersgrupper,  med 
forskjellige erfaringer 
for å  fremme 
fellesskapet

LAGARBEID –
MEDSKAPING 

SKAPE NYTT 
LIV!
Skape en tankegang 
for forandring til å  
forynge Rotary 
mentalt

FOKUS - TILPASNING

SKAPE ENERGI!
Bevege og styrke 
medlemmerne til å påta 
seg større ansvar for å 
skape en levende og 
bæredyktig klubb!

ENGASJEMENT –
RESULTAT

ENGASJERTE 
KVINNER OG MENN I ROTARY

2018- 20192018- 2019
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T

“Fremtiden tilhører dem som ikke har tapt sine 
illusjoner”

“Fremtiden tilhører dem som ikke har tapt sine 
illusjoner”

PricewaterhouseCoopers34

Georges Sorel

D 2290- PETS 2018



TITLE  |  35

KVINNER I ROTARY !


