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Rotary på nytt. 
- Alternative møteformer, digitale møter, Facebook

AG5 Nils Tore Skogland - Bergen Rotary klubb.
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Hva er hensikten med Rotary? 
- Vi deler kunnskap, bygger vennskap og gagner andre. Møtes en gang i 

uken, arrangerer turer, aktiviteter og gjennomfører lokale, regionale, 
nasjonale og internasjonale prosjekter.

- Hvordan kan vi skape nye opplevelser for medlemmer og befolkningen i 
midt i en pandemi? 
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Øyvind Børgesen hjalp Bergen Rotary klubb og 
D2250 med å finne riktig lyd- og videoutstyr. 
https://www.4sound.no/haugesund

https://www.4sound.no/haugesund


Lydutstyr 4Sound Bergen

995192 Steinberg UR22C 

Recording Pack (Bundle)

To kanals 

lydmikser+mikrofon+3 

meters kabel 2900

504203 König & Meyer 210/9B 

MIC.STAND BLACK

Et mikrofonstativ til 

kamera 695

271236 König & Meyer 19695-

100 BALL JOINT 1/4"

Overgang micfeste til 

kamera 245

B787930-2120Bose S1 Pro 

System with Battery Høytaler 5995

504584 König & Meyer 232B 

TABLE MICROPH.ST Microfonstativ bord 295

M750430 SAFECON IC35 N 

9m INSTR.KABEL

9 meters 

høytalerkabel*2 990

mikrojac til stor jack 3 meter -145

jack til jack kabler 160

Delsum 11135

Kamera Kjell & co

Logitech HD Pro Webcam 

C920 1290

Forlengelseskabel USB 3.0 

3 m 179

Delsum 1469

Budsjett for hybridmøter med lyd i salen og video ca. 13.000.-
fra 4 Sound og Kjell.com + PC og prosjektor.



Plattformer for videomøter på nett



Hvordan få flere rotarianere med i klubben?



Bygge vennskap, dele kunnskap og 
gagne andre i en pandemi 

10

Os Rotary klubb gjennomfører strandrydding i  

samarbeid med skoleklasser og Bergen og Omland 

Friluftsråd. Er vaksine vakter for Bjørnafjorden 

kommune.
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Noen kunnskapsressurser
1) Strategisk rammeverk for bærekraftig utvikling: https://www.skogland.com/skogland-

com/a-framework-for-strategic-sustainable-development/

2) Kunnskapsbasert naturforvaltning fra Cambridge University: 

https://www.conservationevidence.com/

3) SustainOnline.com - e-læringsplattform som Nils Tore jobber med; 

https://www.sustainonline.com/

4) Sustainabillity illustrated: https://www.youtube.com/user/learnsustainability

https://www.skogland.com/skogland-com/a-framework-for-strategic-sustainable-development/
https://www.conservationevidence.com/
https://www.sustainonline.com/
https://www.youtube.com/user/learnsustainability








Rotary på nytt

16

Kan vi gjøre det lettere å bli med 

på aktiviteter hos klubbene på 

Rotary på Vestlandet? 

Kan vi samarbeide om en felles åpen 

Facebookside ved å slå sammen klubbenes 

åpne facebook sider, slik at vi når ut til flere 

og kan dele aktiviteter og invitasjoner på 

samme sted? 
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Gruppeoppgaver
Velg en gruppeleder. Om ingen melder seg, velg den som sist hadde bursdag. 

1. Skal vi samarbeide om en felles åpen Facebookside som klubbene kan legge ut bilder fra 

foredrag, aktiviteter og innsamlingsaksjoner og treffe potensielle medlemmer?

2. Bør en slik åpen Facebookside være felles innenfor et AG område eller felles for hele 2250 

på Vestlandet? 

3. Hvordan kan vi gjøre Rotary bedre kjent digitalt, så det blir lettere å finne oss og bli med 

på arrangementer og innsamlinger?


