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- TRFs* 100-års jubileum. Hvordan kan vi feire og utnytte oppmerksomheten.

- Hva som skal til for å nå ut med sitt budskap?

* The Rotary Foundation
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Ressursgruppen for kommunikasjon i distrikt 2260

Kommunikasjon

Jan Walbeck 98247013 jan.walbeck@oppegard.kommune.no Gjersjøen

Vibeke Nygaard 98437111 vibekenygaard@hotmail.com Skedsmokorset

Ole Morten Ringdal 90918959 ole.morten.ona.ringdal@gmail.com Oppegård

Jan Arild Gundersen 90685382 jarildgu@online.no Sagdalen

Tony Fjærgård 90867936 tony@sfkino.no Moss

Robert Steine 40300193 robert@mediamakeriet.no Borge

Bjørn Eirik Westby 98265999 westbybe@no.ibm.com Kolbotn
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Omdømme
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Omdømme

• Hva er egentlig omdømme? 

• Hvorfor skal Rotary bry seg om omdømme?

• Og hva er det egentlig Rotary kan gjøre for å styrke sitt 

omdømme?
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Omdømme

Omdømme dreier seg om verdenens oppfatning av organisasjonen (les 

Rotary) over tid.

Dårlig nyhet: 

Den finnes altså ikke noen snarvei til et godt omdømme. Det hjelper ikke at vi skryte av 

”hvor flinke vi er”. 

Det er også fryktelig vanskelig å styre dette omdømmet, for det er de andre som 

bestemmer.

Den gode nyheten:

Det finnes noen byggesteiner som kan legge grunnlaget for et godt omdømme. 

Nøkkelen ligger i Rotarys atferd, men også i kommunikasjonen og vår evne til å etablere 

gode relasjoner til omverdenen, ref. lokalpressen, kommunen, andre organisasjoner, 

sentrale aktører lokalt med flere.
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Omdømme

• Må starte med å Rotarys identitet.

• Hvem og hva er organisasjonen?

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie 

yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle 

yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Hvorfor Rotary? 20 gode grunner 
(hentet fra våre nettsider)

4. Lederutvikling

Rotary er en organisasjon for ledere. Innsats for Rotary er som en skole i ledelse. Lær 

å motivere, øv innflytelse, og vær leder.

5. Borgerskap og kommune

Medlemskap i Rotary gjør deg til en bedre borger. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb 

består av noen av de mest aktive borgere i enhver kommune.
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Omdømme

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre
som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til

• å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
• å stille høye etiske krav til yrkeslivet, vise respekt for alt  nyttig 

arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å 

gagne andre

• å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

• å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et 

verdensomspennende felleskap av personer fra forskjellige yrker 

forent idealet om å gagne andre
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Omdømme 

• Er det sant?

• Er det rettferdig overfor alle det angår?

• Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

• Vil det være beste for alle det angår?

4-spørsmålsprøven
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Ordspill eller?

Forester diesel er 

en Rotary-kjerre 

med råneelementer

(…) i et gørrkjedelig 

førermiljø

Hva ønsker vi egentlig at 

andre skal si om oss?

Stemmer virkeligheten 

med vår egen oppfatning?
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Synlighet
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Synlighet

Rotary har mest seg selv å skylde for fordommer og manglende 

kunnskap blant enkelte journalister og allmennheten for øvrig.

Ikke fordi vi har noe å fortelle, men utfordringen er at det er vanskelig å 

trenge gjennom dagens mediestøy.
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Synlighet: Lokalavisene i Oppegård
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Får du ingen journalist til å komme. Skriv selv! 
(ingen garanti at artikkelen blir publisert - publiser selv på nettsiden til klubben + FB)

• En kort tittel som fenger (ikke VG titler).

• Ingress. Helst ikke mer enn tre setninger.

• Brødtekst med mellomtitler, hvis det er litt lengde på artikkelen.

• Et fortellende foto av god kvalitet. Husk billedtekst.

Synlighet i lokalavisene

Artikler dreier seg stort sett om ett tema, og du bør prøve å skrive 

så effektivt som mulig, dvs. komme til poengene fort og ikke skrive 

om andre ting, som ikke omhandler saken. 

Overskriften bør være enkel og forstå.  
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Synlighet

Hvordan kan vi feire og utnytte 

TRFs 100-års markering?

Hva som skal til for å nå 

ut med sitt budskap?
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Kommunikasjon
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• Hva er vil vi oppnå?

• Hva er budskapet?

• Hva vil dere synliggjøre lokalt?

Kommunikasjon
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Kommunikasjon

• Vise at vi er en moderne «klubb»?

• Skaffe nye medlemmer?

• Skaffe penger til TRF?

• Inspirere til nye aktiviteter?

• Fortelle at TRF har 1 mrd. dollar på bok

• Fortelle hva vi gjør lokalt/nasjonalt/internasjonalt
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Kommunikasjon

• En TRF-jubileumsdag (bursdag) i klubben

• Internasjonal matfestival i klubben/nærmiljøet

• Felles Rotary-dag flere steder i distriktet

• Rotary aktivitetsdag

• Rotary fredskonsert

• «Spons-en-vei» eller annet lokalt prosjekt
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Kommunikasjon
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… det var det.


