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Agenda

• Kl 10.00-10.40 Kommunikasjonskomiteen v/leder 

kommunikasjonskomiteen Ole Morten Ona Ringdal

• Kl 11.40-11.10 Webmaster og leder IT forum, Terje 

Lauten
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Medlemmer i kommunikasjonskomiteen

› Medlemmer: 
› Edrund Olaisen

› Einar Solheim

› Kari Løken

› Tore Jørgen Slettahjell

› Arild Bjørkøy

› Aase Kongsvold (Webredaktør)

› Terje Lauten (Web master)

› Ottar Julsrud (Rotary Norden)

› Ole Morten Ona Ringdal (leder)
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Rotary’s strategiske plan styrer komiteens prioriteringer
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Kommunikasjonskomiteen i Norfo

5

Hovedmål

Være en ressurs for styret, DG’ene og 
distriktene - sette kommunikasjon på kartet!

• Forsterke Rotarys profil, PR og omdømme
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IMPLEMENTERE FELLES 

KOMMUNIKASJONSPLAN FOR ALLE 

DISTRIKTER OG KLUBBER

Viktigste oppdrag for 
kommunikasjonskomiteen fremover
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Kommunikasjonsplan med forankring i Rotary’s strategi
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Kommunikasjonsmål

Synliggjøre mangfoldet i 
organisasjonen som et ledd i 

omdømmebygging og 
medlemsrekruttering

Prege samfunnet ved å ta 

sakseierskap på utvalgte områder

Løfte frem kjerneverdiene og det unike 
ved organisasjonen 

gjennom konsistente budskap

Øke synlighet og anerkjennelse for 

arbeidet nasjonalt og lokalt ved bruk av lokale
og sosiale medier og 

hjemmeside
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VI LEVERER PÅ KOMMUNUIKASJONSMÅLET NÅR?

• Rotary skal forynge medlemsmassen og øke 
mangfoldet, ikke minst kvinneandelen

• Rotary profilerer seg nasjonalt på utvalgte områder 

• Rotary skiller seg ut gjennom høyt kunnskapsnivå, 

mangfold, fokus på etiske verdier og egenutvikling

• Rotary har et konsistent budskap forsterket gjennom 
alle mediakanaler, inkl. hjemmesider og SoMe fokusert 
mot valgte målgrupper

• Rotary skal være godt kjent for humanitært arbeid
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Etter EVENTUELT vedtak av kommunikasjonsplanen: 

Prege samfunnet ved å ta sakseierskap på ett eller få temaer som profileres nasjonalt

• Vedta ett eller maks. 3 temaer i prioritert rekkefølge som 
tema for nasjonale kampanjer

• KK sender ut spørreundersøkelse til DK (klubbene) som 
underlag til arbeid med fellesprosjektet.

• Forankre nasjonalt og lokalt ett eller få tema der Rotary
skal ta sakseierskap. 
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Viktige forutsetninger for å lykkes - organisasjon

Nasjonalt / distrikt / klubbnivå

• Kommunikasjonskomite med tydelig
mandat/funksjonsbeskrivelse. 

• Komitemedlemmer med markedsførings- og 
kommunikasjonsfaglig kompetanse, prosjektledelse
(herunder at distriktene sørger for representasjon i 
Norfo’s kk med riktig kompetanse). 

• Komitemedlemmene velges for 3 år (minimum 2 år). 
Kontinuitet og fagkunnskap velges fremfor rotasjon. 

• 3 årige kommunikasjonsplaner i distrikter og klubber, 
forankret i Norfo’s kommunikasjonsplan.
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Organisatoriske forutsetninger og arbeidsprosesser

• Strategien ligger fast, fundamentert i RI

• Arbeid med kommunikasjonstiltak i Rotary er en 
kontinuerlig prosess, med evaluering, sjekkpunkter
og justering underveis ift måloppnåelse.

• Virkemidlene/aktivitetene i planen evalueres og 
justeres fortløpende av kommunikasjonskomiteen 
ift effekt
– Rapportering til styret 2 hver mnd.

– Statusrapporter på høst- og vårmøte med anbefalte endringer fra 
kommunikasjonskomiteen (f.eks. tiltaksområder som bør forsterkes 
og som krever større økonomiske rammer eller omvendt). 
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VI LEVERER PÅ KOMMUNUIKASJONSMÅLET NÅR?

- Rotary skal forynge medlemsmassen og øke mangfoldet, ikke minst 

kvinneandelen

- Rotary profilerer seg nasjonalt på utvalgte områder 

- Rotary skiller seg ut gjennom høyt kunnskapsnivå, mangfold, fokus på 
etiske verdier og egenutvikling

- Rotary har et konsistent budskap forsterket gjennom alle mediakanaler, 

inkl. hjemmesider og SoMe fokusert mot valgte målgrupper

- Rotary skal være godt kjent for humanitært arbeid
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Forsterke Rotarys profil, PR og

omdømme, for eksempel

Fremme våre kjerneverdier

Forene profil og merkevareforståelse

Oppmuntre klubbene til å markedsføre sine 
signaturprosjekter

Materiell

Bistå klubbene slik at de er mer aktive i 
sosiale medier

Bistå i gjennomgang av hjemmesider og 
Facebook, innhold og visuell profil

Hvordan benytte hjemmesider og
Facebook

Felles nasjonale kampanjer

Markedsplaner

Bistå med rutiner, maler, gode eksempler 
for bilder, kontakt med lokale medier etc

Klubbundersøkelser
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Profilering og varemerke

Enhetlig profilering er

viktig!

•Designhåndbok

•My Rotary, Brand 

Center

•Riktig logo, “Theme 

logo”, “Areas of Focus”, 

“End Polio Now”

•Bistå distrikter og

klubber ift å lage felles

maler for:

– Brevark

– Referat

– Presentasjoner

– Noen flere?
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Bidra til å sette mål for aktiviteter I sosiale medier –

identifisere hva som virker / ikke virker mm
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Facebook
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Facebook
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Klubbundersøkelser

• Bygge innsikt 
om egen klubb 
og 
medlemmene

• Innsikt som 
kan gi 
kunnskap og 
retning 
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Hypotese: Bekrefter viktigheten av synlige og gode humanitære prosjekter

4,67

4,00

3,79

3,00
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Hypotese: Bekrefter at vi ikke har nødvendig mangfold ift å tiltrekke oss nye, yngre medlemmer 

og partnere

2,5

4,38

4,04

3,17
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Hypotese: Bekrefter at vi har en utfordring knyttet til nyrekruttering «whats in it for me»

3,67

4,88

5,04

4,33
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Hypotese: Bekrefter at vi har behov for en vitalisering av klubber, distrikter og Norfo

33%

13%

6%

8%

13%

92%

81%

67%

83%
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TAKK FOR MEG !
"LEDER KK, OLE MORTEN ONA RINGDAL«   LEDERKK@ROTARY.NO
MOBIL 90 91 89 59

SPØRSMÅL?


