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Kommunikasjon



Kommunikasjon

• Kommunikasjon  fra lat. communicare, 
«gjøre felles»

• Overføring eller utveksling av informasjon 
eller kunnskap mellom ulike mennesker

• Kommunikasjon er også definert som: «Den 
prosessen som har tankens enhet som mål.» 

• I praksis er kommunikasjonsprosess oftere 
en toveisprosess enn en enveisprosess, fordi 
det foregår gjensidige tilbakemeldinger og 
gjensidige tolkninger i et sosialt samspill.



Kommunikasjon

• ”Den som ikke vet kan ikke ta ansvar, 
mens den som vet kan ikke la vær å 
ta ansvar”!

• Kommunikasjon – er et 
styringsredskap og et 
ledelsesverktøy

• Synliggjøre klubbens mål, vise vei, 
skape entusiasme, engasjere, skape 
aktivitet, representere, planlegge, 
forberede, gjennomføre



Intern 
kommunikasjon



Kommunikasjon - Intern

• God forberedelse og planlegging av kommende år og av 
hvert møte - og god formidling

• Sørg for å ha en plan for hvert møte og en plan for 
informasjon og kommunikasjon

Rotarymøte: Torsdag den  

Tenne lys for:

Gjester:

Fødselsdager:

Informasjoner:

3 min:

Dagens program:

Program neste møte:

3 min. neste møte

Neste møte Fenring:

Avslutning:



Intern kommunikasjonsplan - handlingsplan



Kommunikasjon
- planlegging



Kommunikasjonskanaler



Kommunikasjon og kommunikasjonskanaler

• Direkte kommunikasjon på møtene

• E-post og SMS

• Klubbens hjemmeside

• Klubbens facebookside

• Annonser

• Redaksjonelt stoff i aviser m.m.

• Rotary i vest

• Rotary Norden

• Distrikt 2250

• Rotary International, Rotary Norge



Kommunikasjons kanaler

Kommende programmer

Lenker til viktige sider



Kommunikasjonskanaler – D2250 Hjemmeside



Kommunikasjonskanaler - Facebook

Distriktets facebookside

Rotary i vest Distrikt 2250



Kommunikasjonskanaler – Rotary i vest

Rotary i vest er distriktets magasin og guvernørens 
månedsbrev.  Rotary i vest skal spre informasjon 
om klubbenes virksomhet og om alt som skjer i 
distriktet.  På denne måten kan vi dele gode ideer 
og få mer kunnskap om vår felles rotary kultur i 
Distriktet.
I tillegg gis det informasjon om viktige 
begivenheter, endringer, prosjekt og informasjon 
fra guvernør, fra NORFO og fra Rotary
International.

Det er viktig og helt avgjørende at klubbene 
sender stoff til redaktøren

Adresse: poaskel@gmail.com



Kommunikasjonskanaler - Ekstern

Å satse på PR er et av våre strategiske satsningsområder og er viktig for 
Rotarys omdømmebygging.

Å skape et positivt bilde av Rotary er enhver rotarianer sitt ansvar, 
både lokalt og globalt.

• Viktig utfordring for alle rotarianere er

• SYNLIGGJØRING

• – hvert enkelt Rotarymedlem sitt ansvar 
– husk, vi er alle ambassadører



PR og Synliggjøring



Redaksjonell mediedekning



PR og omdømmebygging

Sikker mediedekning.

Gi en betydelig gave
Tildel en pris til en kjent person
Talentpris
Ildsjel
Overraskende arrangement



Kommunikasjon – NORFO´s håndbøker



Omdømme

• Rotarys omdømme er ikke en logo

• DU og DIN KLUBB er Rotarys omdømme

• Det starter med deg og meg



Omdømme

Omdømme er ikke noe man kjøper,
det er noe man fortjener

Vi må styrke Rotarys identitet og profil
- dette er en av hovedoppgavene for
Rotary fremover



Omdømmebygging



TA I BRUK VÅR VISUELLE IDENTITET

Brandcenter

https://brandcenter.rotary.org/en-GB

• Last ned guidelines

• Bruk presentasjonsmaler

• Bruk eksempelbilder som

inspirasjon til egne foto

• Rotary logoer

• Klubblogo



ROTARY PÅ SOSIALE MEDIER
Facebook

• Rotary International

• End Polio Now

• Rotary International presidents

• Rl General Secretary John Hewko

• Rotary Peace Centers

• Rotary Reconnect

• Rotaract

• Interact

Blogger

• Rotary Voices

• End Polio Now

Twitter

• Rotary International

• End Polio Now

• Rl General Secretary John Hewko

• Rotaract

LinkedIn

• Rotary International

• Rotary Peace Fellowships

• Rotary Reconnect

• Rotary Youth Exchange

Andre sosiale medier

• Google+ 

• Flickr 

• Instagram

• Vimeo

• YouTube 

• Pinterest 

• SlideShare

https://www.facebook.com/rotary
http://www.facebook.com/pages/End-Polio-Now/78976274836
http://www.facebook.com/RotaryPresident
http://www.facebook.com/JohnHewko
http://www.facebook.com/Rotarycenters
http://www.facebook.com/rotaryreconnect
http://www.facebook.com/rotaractor
http://www.facebook.com/interactofficial
http://blog.rotary.org/
http://www.endpolio.org/stories
https://twitter.com/rotary
https://twitter.com/EndPolioNow
https://twitter.com/johnhewko
https://twitter.com/rotaract
http://www.linkedin.com/groups?gid=858557
http://www.linkedin.com/groups?gid=4859910
http://www.linkedin.com/groups?gid=731
http://www.linkedin.com/groups?gid=63385
https://plus.google.com/+rotary
http://www.flickr.com/photos/rotaryinternational/
http://instagram.com/rotaryinternational
http://vimeo.com/rotary
http://www.youtube.com/rotaryinternational
http://www.pinterest.com/rotary/
http://www.slideshare.net/Rotary_International


Oppsummering!

• Ved god planlegging er halve jobben gjort – start tidlig

• Tenk nøye gjennom hva og hvor mye du skal informere om 
(kommunisere) på møtene

• Planlegg hvert møte godt

• Vektlegg komitearbeidet

• Vektlegg arbeidet med klubbens hjemmeside og etabler og en 
facebookside

• Bruk kommunikasjonskomiteen – ta bilder og lag møtereferat til 
månedsbrev og til Rotary i vest

• Vær aktiv i forhold til lokale medier

• Synliggjør det klubben gjør – bruk mediene

• Bygg omdømmet – lag en kommunikasjonsplan
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OPPDATER WEBSIDE OG FACEBOKSIDE

Klubbene må prioritere de moderne 
kommunikasjonskanalene for å bedre synlighet og 
omdømme med tanke på rekruttering

Få på plass klubbens hjemmeside og 
facebookside og lag et system for vedlikehold 
og oppdatering



Takk for meg 
og lykke til


