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Sosiale medier, nettsider, 
kommunikasjon

Innkommende DICO d2250 Frank Strand



KOKKUNIKASJON
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internt og eksterntinternt og eksternt

Internt og Eksternt
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Rotary`s organisering av IT

• Webmaster Globalt.

• Webmaster Norge.

• DICO = District Internet Communication Officer har vi én av.

• ITM = IT og Media har vi 6 av i distriktet.

• CICO = Club Internet Communication Officer bør alle klubbene ha.



VIKTIGE DOKUMENTER

1. Distrikt 2250 hjemmeside; https://d2250.rotary.no/

2. Bli kjent med menyen, hva ligger under fanene…

3. Finne klubbene (MNET)

4. Håndboken (inkl. 3 sider forkortelser)

5. Styringsdokumentet

6. Rotary fondet

https://d2250.rotary.no/


Viktige oppgaver for CICO
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Viktigste oppgave for klubbenes IT, media og 
kommunikasjonsansvarlige (CICO) –
er å vedlikeholde nettsidene, Facebook og 
intern kommunikasjon til medlemmene.
Men også ekstern kommunikasjon til omverden 
slik at nye medlemmer kan fanges opp.



Bistand
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Hvordan kan ITM og DICO bistå CICO?



ROTARY I NORGE

• Rotary i Norge - NORFO hjemmeside https://rotary.no/

• Bli kjent med menyen, hva ligger under fanene.

• Bestille Rotary publikasjoner og materiell.

https://rotary.no/


CICO oppgaver nettside

• HJEMMESIDEN:

• Hvordan fungerer den?

• Blir den oppdatert?

• Identifisere problemer. Ta kontakt med ITM.

• Legger klubben ut programmet, slik at andre klubber kan søke på den?
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ERFARINGER

• Hva bør man være oppmerksom på?

• Har klubben en CICO?
Dette bør alle klubbene ha.

• Hvordan kan man hjelpe CICO?
Det får du av ITM i ditt distrikt.

• Kommuniserer CICO med ITM? 
Finn din ITM kontakt.



Facebook

• Facebook er verdens største sosiale medium, med over 2 milliarder brukere over hele 
verden.

• Facebook er også Norges største medium. Nesten alle nordmenn har en profil.

Men vi opplever at mange i Rotary ikke har dette.

• I første kvartal i 2020 brukte 69 prosent av Norges befolkning bruker Facebook daglig!

• Siden Facebook er så stor – så er det stor sjanse for at du når de som du ønsker å nå. 
Eksternt; vil si nye medlemmer, der det kan være folk som er trigget av et prosjekt, og 
som senere blir medlem i klubben.
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https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q120


CICO oppgaver Facebook
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• FACEBOOK:

• Har klubben egen FB side? 

• Lukket = til internt bruk mellom medlemmene.

• Åpen   = offentlig konto der alle kan lese og følge med 
klubbarbeidet.

• Her kan du finne link til hvordan klubben kan lære seg medlems-kommunikasjon:

• https://www.landbrukarena.no/fag/slik-bruker-du-facebook-
som-tillitsvalgt-i-ditt-verv/



Sosiale medier…

•Det er en rekke sosiale medier som kan brukes for å nå 
både eksisterende medlemmer, eksterne folk som kan 
bli medlem, sponsorer som ønskes til et prosjekt dere 
har tenkt å sette i gang, talentkonkurranser der 
klubben blir kjent for å gi et bidrag etc.
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SOSIALE MEDIER
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Rotary på YouTube og ZOOM
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https://www.youtube.com/watch?v=Ey4Zc-YdI-g



RI PRESIDENT 2021/22

• SERVE TO CHANGE LIVES

• På den aller første digitale International Assembly, som ble holdt i begynnelsen av februar, 

kunngjorde innkommende RI-president Shekhar Mehta…

• Temaet for Rotaryåret 2021-22; «Serve to change lives».

• Under sin tale oppfordret den innkommende RI Presidenten alle medlemmer om å involvere seg mer i 

serviceprosjekter og sa at omsorg og det å tjene andre er den beste måten å leve på. Dette fordi det ikke bare 

endrer andres liv, men også vårt eget.
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https://d2305.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/224
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Rotary på nytt. 
- Alternative møteformer, digitale møter, Facebook

AG5 Nils Tore Skogland - Bergen Rotary klubb.



Rotary på nytt
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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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Hybridmøter: lyd i salen + video: 12604.- fra 4 Sound og Kjell.com

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





Hvordan få flere rotarianere med i klubben?



Bygge vennskap, dele kunnskap og 
gagne andre i en pandemi 
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Os Rotary klubb: 

Strandrydding i Bjørnafjorden 

kommune  

Samarbeid med skoleklasser og Bergen og 

Omland Friluftsråd. 



Bygge vennskap, dele kunnskap og 
gagne andre i en pandemi 
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Bygge vennskap, dele kunnskap og 
gagne andre i en pandemi 
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https://www.conservationevidence.com/

https://www.youtube.com/user/learnsustainability

https://www.conservationevidence.com/
https://www.youtube.com/user/learnsustainability








Rotary på nytt
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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? 



Rotary på nytt
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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?


