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Først litt om meg selv …

• Kari Løken

• Medlem i Giske Rotaryklubb
• Distriktstrener og leder av Kommunikasjonskomiteen i D2305
• Medlem av Kommunikasjonskomiteen i NORFO

• Kommunikasjonssjef i TAFJORD

• Bedriftsøkonom, BI
• Markedskandidat, NMH (BI)
• Master of management – med spesialisering kommunikasjon, BI
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Analyse utført høsten 2017

• Formålet var blant annet å kartlegge 
synlighet og oppfatninger skapt i medier 
og sosiale medier

• Få innsikt og grunnlag for utarbeiding av handlingsplaner innen 
kommunikasjon for NORFO - Rotary i Norge

• Analysedelen benyttet Retrievers søkebase, og kartla Rotary i norske 
medier i perioden 13.09.2015 – 13.09.2017 
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Hovedfunn medier

• Fokus på lokalt arbeid med lokale talspersoner

• Rotary sjeldent hovedinnhold 
• Debattarrangør 
• Tett samarbeid med andre frivillige organisasjoner og foreninger

• Fremstår svært dominert av eldre menn 
• Mindre omtalt enn Lions 
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Hovedfunn sosiale medier

• Få klubber med egen Facebook-side

• Rikelig med dokumentasjon av debatter, møter, foredrag og 
utvekslingsstudenter

• Lavt engasjement og lite spredning 
– Stort potensial for økt aktivitet og engasjement 

• Flere offentlige personer (ordfører, forskere og foredragsholdere) og 
privatpersoner deler innlegg fra Rotary-møter 
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Konklusjon vedrørende dagens oppfatning av Rotary

• Medlemmer og mangfold: Rotary er en selskapsklubb 
forbeholdt eldre menn - oppfattes som lite inkluderende

• Sakseierskap: Rotary er en plattform for et mangfold av 
aktiviteter – mer enn en tematisk spisset aktør. 
Det er få saker som kan knyttes til Rotary i dag 
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Konklusjon vedrørende dagens oppfatning av Rotary

• Kjerneverdier og det unike: Rotary er kjent som et viktig 
nettverk for mange, men hva klubben står for, er mer uklart. 
Det kan fremstå som Rotary ikke utgjør en forskjell i 
samfunnet 

• Synlighet og anerkjennelse: Rotary er lite kjent gjennom 
synlighet i lokalmediene og er lite aktive i SoMe 
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Hva med deg – bidrar du?

• Følger du med på distriktets og klubbenes websider?

• Følger du med på distriktets og klubbenes FB-sider?
– «Liker» du disse FB-side?
– «Liker», kommenterer og deler du poster fra disse FB-sidene?
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Rotarys strategiske plan er også vår strategiske plan
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Hva er målsetingen for vår kommunikasjon i og om Rotary?

• Forsterke profil, PR og omdømme
– Felles image og merkevarebevissthet

• Bidra til at andre forbinder rotarysymbolet med anseelse

– Spre kunnskap om praktiske prosjekter
– Promotere kjerneverdiene

• Fellesskap, Integritet, Mangfold, Tjeneste, Lederskap

– Fremheve yrkestjenesten
– Spre kunnskap om nettverk og nøkkelaktiviteter

– Hvordan gjør vi dette …?
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Første steg …
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Distrikt 2305 sine satsingsområder innen PR/kommunikasjon i 2018-19

• Bidra til at klubbene har en oppdatert hjemmeside

• Bistå til at alle klubbene er på FB innen utgangen av rotaryåret

• Det er viktig at klubbene kan benytte disse kanalene og har 
forståelse for hvordan de virker og hvilken effekt de har, inklusiv 
annonsering i sosiale media

 Poenget er at vi ønsker et godt omdømme,
medlemsutvikling og vekst!
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Hva med web – hva sier Rotary om hvordan den skal benyttes?

• Websiden er det naturlige stedet å introdusere klubben og 
fremme nyheter, gode historier og bilder.

• Hjemmesiden er inngangsdøren og bør kommunisere til nye 
besøkende og andre hva klubben gjør og hvorfor de bør 
engasjere seg sammen med oss.

• Viktig informasjon om møtetidspunkt, -sted, program – og 
hvordan bli medlem, bør også finnes der.

> Dvs. litt statisk informasjon + nyheter …
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Hva finner vi på web i dag …?

• www.rotary.org
• www.rotary.no
• www.d2305.rotary.no

• Hva med klubbene?
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Hva er status pr i dag?

• Alle klubbene har hjemmesider!
– 3 klubber ligger fremdeles ute kun med malen …

• Kun 10 av klubbene har oppdaterte og levende 
hjemmesider …
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Hvordan ser en oppdatert hjemmeside ut?
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Det skjer noe på fremsiden … Nyheter!
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Hva er status pr i dag for Facebook?

• 28 av klubbene er på FB!
– 21 av disse som «åpen gruppe»

• ideell organisasjon – alle kan se, følge, like, 
kommentere og dele

– 2 har kun «lukket gruppe»
• bare de som er godkjent/medlem får se

– 3 har offentlig gruppe
• ikke mulig å like/følge, men kan bli medlem

– 1 ligger som privatperson
• ikke mulig å like, men kan bli venner …
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Bør være åpen gruppe – registrert som ideell organisasjon
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Facebook – en god, supplerende kanal for mange av oss

• Facebook har over 1.1 milliard daglige aktive brukere!

• I Norge har ca. 3,5 millioner 
personer FB-profil, og 
ca. 2.7 millioner sjekker 
FB daglig …

• Potensialet for å nå mange MÅ være stort!
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Se bare her – aldersfordelignen!



TITLE  |  22

Det vanskelige med Facebook
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Viktig for å spre «det glade budskap»

• Alle klubbmedlemmer som er på FB «Liker» 
klubbens FB-side

• Alle klubbmedlemmer som er på FB «Liker» 
distriktets FB-side

• Alle klubbmedlemmer bør:
– Like alle innlegg
– Kommentere alle innlegg
– Gjerne dele alle innlegg



TITLE  |  24

Smart for å få optimal spredning

• Ta på deg smilet før du legger ut en post!

• Bruk helst video
Bilder og kort tekst
– Ikke poster bare med tekst

• Hyppige oppdateringer
• «Egne» poster, i tillegg til saker på web
• Del saker fra andre i Rotary

• Husk: Be medlemmene like, kommentere og dele!
– Innhold som spres av ansatte i bedrifter får 8 ganger mer engasjement!
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Hva bør distriktene og klubbene gjøre?

• Sørg for at det blir opprettet en PR-/kommunikasjonskomite i 
distriktet/klubben, 2-3 personer

• Sørg for at det blir kontinuitet i distriktets/klubbens PR-
/kommunikasjonskomite!

• Sørg for at distriktet/klubben har en post i budsjettet for kommende 
år

• Inviter medlemmer av distriktets kommunikasjonskomite 
til klubben. Vi bistår gjerne!

• Ellers er det bare å ringe «helpdesk»



Hva trenger klubbene bistand til?Hva trenger klubbene bistand til?
Oppdatere web?
Opprette en FB-side?
«Fremming» og annonsering i sosiale media - Business Manager?


