
     Verv-en-venn



Vi vil ønske nye medlemmer velkommen til LC



 Vi ønsker at LCN skal vokse!

Kan vi få alle klubbene opp til 20 medlemmer? 

Hvorfor:
1. Man blir ikke så sårbare hvis noen er borte.
2. Lettere å få komme på bedriftsbesøk 

og få foredragsholdere
3. Flere ”å ta av” til å sitte i styret 
4. Bedre økonomi
5. Flere venner😉



Rekruttering

Hvordan rekrutterer vi til klubbene? 

Hvordan finne potensielle reflektanter? 



1. VÆRE SYNLIGE og få folk til å bli nysgjerrige på hvem vi er og hva vi 
holder på med. 

2. Snakk om Ladies Circle for å få folk til å bli interessert. 
Man blir ikke nysgjerrig på det man ikke har hørt om.

3. Kjenner du noen som kan være aktuelle i en annen by eller land?  
Foreslå dem til den aktuelle klubben! Mange klubber har få 
medlemmer og trenger tips til reflektanter.

4. Ha en 5-årsplan!
5. Bruk lokalavisa til å finne potensielle reflektanter. 
6. Inviter lokalavisa til å lage reportasje om klubben når dere gjør noe/er 

ute på noe i lokalmiljøet. 
7. Venners venner fest. 
8. Scroll gjennom din egen facebook venneliste. Man kan komme over 

potensielle medlemmer man ikke har tenkt på.

TIPS



Verv en venn 
skjema
- Verv en venn brosjyre
- Verv en venn forslag 
- Verv en venn status
- Lotteri



ladiescircle.no



1. Verv en venn 
brosjyren er veldig 
fin å se gjennom før 
man begynner å fylle 
ut skjemaet første 
gang. Der får man litt 
forklaring på hvordan 
og hvorfor.



- Verv en venn forslag 
består av to deler. 

- Dette skjemaet brukes 
for å foreslå potensielle 
reflektanter til andre 
klubber.

- Første del fylles ut av 
forslagsstiller.

- Skjema sendes på 
e-post til nestleder med 
kopi til visepresident. 

2. Verv en venn: Forslag



- Del to av verv en venn 
forslag fylles ut av 
nestleder som har 
mottatt et forslag. 

- Skjema sendes tilbake til 
nestleder og 
visepresident etter at 
reflektanten er 
diskutert. 

- Den som stiller forslag 
ønsker å vite om 
vedkommende har blitt 
invitert! :) 

3. Verv en venn: Forslag



- Når et forslag har blitt tatt 
opp som reflektant føres 
vedkommende opp i 
dette skjema. 

- Skjemaet skal inneholde 
alle forslag medlemmene 
har i løpet av året til både 
egen klubb og andre 
klubber. 

- Sendes inn til 
visepresident innen 
15. mars 2021. 

- Danner grunnlag for verv 
en venn lotteri. 

4. Verv en venn: Status

TIPS: Før inn i skjemaet underveis i året så 
gjenstår det bare å sende inn skjemaet til fristen.



Lotteri 
Vi trekker 2 stk. som vinner påmeldingsavgiften til 
landsmøtet i Tønsberg 27-30 mai 2021
Vi trekker lørdag 27 mars 2021

Flere lodd=
Bedre odds

Så verv i vei 



Regler for verv en venn lotteriet

1) Premien er personlig, kan ikke gis til andre medlemmer eller klubbvenninner

2) Fristen for å sende inn er 31 mars, har ikke klubben sendt er de ikke med i trekningen.

3) Den som står på listen er den som vinner.

4) Svarfristen for å takke ja eller nei er innen 1 uke etter trekning.

5) Det blir trekt to vinnere, og fire reserverer. Disse blir trekt i rekkefølge.

6) Gevinsten frafaller om ingen takker ja. Om ingen takker ja tilfaller summen til LCN.

7) En reflektant tilsvarer et lodd. Den som verver skal være medlem.

8) Trekningen skjer på styremøtet i april. Dette legges ut på sosiale medier og LC-portalen



Hvordan tar vi 
imot nye 
reflektanter?



   TIPS:
1. Faddere på hver reflektant.
2. Reflektantmøte før første møte.
3. Reflektanthefte med all info.
4. Spør gjerne om samkjøring til møtene (hvis mulig)
5. Vær inkluderende. Føler de seg velkommen er sannsynligheten 

for at de kommer igjen VELDIG mye større.
6. Inkluder reflektantene i LC sine Facebook, Instagram og Snap. 

Veldig mange klubber har lokale lukkede facebook sider. 



Denne brosjyren sammen med  klubbens 
møteplan, er en god start når man tar imot 
nye potensielle medlemmer på 
reflektantmøte.

Reflektanthefte 



Hvordan ta vare på 
medlemmene 
vi har:



Tips:
1. Gode møteplaner.
2. Velg team building tema.
3. Være positiv og inkluderende.
4. Inviter på kaffe, gå turer o.l. utenom klubbmøter. Bli kjent.
5. Arrangere turer og fester. Det er når man engasjerer seg 

at ting blir gøy.
6. Sette seg ved siden av noen man ikke pleier å snakke med.



Til slutt:
1. Stå på!
2. Treff mennesker!
3. Vennskap og omtanke ☺

        


