
Kommunikasjonskurs
14. og 15.  mars  2018
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Agenda

Kl. 18:00-18:15

•Velkommen - bli kjent v/Elsa

Kl. 18:15-18:30

•Distriktets kommunikasjonskomite v/Ole Morten

Kl. 18:30-19:30

•Hvordan vinkle stoff til lokalavisen v/Jan Arild

•Hvordan ta de beste bildene og hvilke regler gjelder v/Jan W

Kl. 19:30-20:00

Pause - mingling

Kl. 20:00-20:45

•Utnytte bedre hjemmeside og Facebook i kommunikasjonsarbeidet v/Yvona

•People of Action - hvordan benytte denne kampanjen v/Ole Morten

•Logobruk m.m. v/Yvona

Kl. 20:45-21:00

•Oppsummering v/Elsa



Bli-kjent-runde: Kort presentasjon av deltagerne
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Kommunikasjonskomiteen i distrikt 2260

4

Hovedmål

› Være en ressurs for distriktet og distriktets

klubber - sette kommunikasjon på kartet!
› Materiell

› Markedsplaner

› Direkte opplæring i klubbene

› Tips og råd

› Medlemmer: Jan Walbeck (Gjersjøen), Ole Morten Ona Ringdal

(Oppegård), Jan Arild Gundersen (Sagdalen), Arne Sigurd Rognan 

Nielsen (Skjeberg), Yvona Holbein (Strømmen)
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Hva ønsker vi å oppnå - grunnen til at vi holder dette kurset?

Vi ønsker å “SELGE” Rotary, 

dvs. få nye medlemmer slik at vi kan utvide organisasjonen

Vi er egentlig i en “salgsprosess” og bør oppføre oss deretter. 

Vi må ha en “salgs”-strategi:

▪ Vi har et “produkt” å selge som er attraktivt til vår målgruppe

▪ Vi må se etter riktig målgruppe som vil ønske vårt “produkt”

▪ Vi har konkurrenter – et marked - rundt oss, som vi må sammenligne oss med

▪ Vi må ha riktig “pris” og gjøre det godt synlig hva pengene går til

▪ Vi må ha riktig organisasjon, personer, til å skaffe nye medlemmer

▪ Og ikke minst: Vi må ha riktig markedsføring (kommunikasjon, reklame, profilering) 

for å påvirke vår målgruppe
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Mål og målgruppe

Mål Målgruppe

Få flere medlemmer?
(hovedmål – hvorfor?)

Engasjerte, intellektuelle personer i 
nærmiljøet, helst yngre, kvinner og gjerne i 
ledelsesposisjon, flerkulturelle …
(hovedmålgruppen)

Fortelle om egne prosjekter (skryte litt), bli 
bedre kjent i nærmiljøet?

Alle i nærmiljøet (vi ønsker at Rotary og 
klubben vår blir kjent)

Bedre kunnskap om Rotary? Alle lesere, lyttere og seere

Informere om et arrangement og invitere 
folk til det (møte, festival, teater, ball…)?

Alle i nærmiljøet som kan ha interesse av 
vårt arrangement og som vi kan ha fordel av 
at deltar
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Hvordan få stoff i lokalavisen
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Hvordan vinkle stoff og tenke som en journalist

• Generelle tips og triks

• Sjekkliste for å komme i avisen

• Idéer til avisoppslag, notiser, nyheter

• Konkret case – hvordan få en sak på trykk

Husk at avisen har ingen plikt til å publisere, 

men de har en rett til å publisere!

Husk at objektiv journalistikk fins ikke, like lite 

som det fins objektive mennesker!

Hva er journalistens ståsted? 
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Verd å tenke gjennom: Noen generelle betraktninger om media

Temaer Stikkord

Informasjonstrender Papir →nett → sosiale medier

Klubbenes forventninger Realisme, muligheter og begrensninger, mål

Medier Aviser (dalende), lokalradio/FM/DAB (dalende), lokal-

TV (dalende), nettsider (økende?), sosiale medier 

(sterkt økende)

Medias interesser – og Rotarys Media: Kvalitetskriterier, lokal relasjon, ikke lags- og 

organisasjonsstoff, ingen infoplikt (infobehov)

Rotary: Egen klubb, Rotarysaker, navn og titler 

(meddelelsesbehov) 

Praktisk pressearbeid Forutsetninger, pressens premisser, medieansvarlig i 

kubbene 

Stoffvalg Hva er godt stoff (for mediene)? Når skrive, når tie?

Kunsten å skrive Elementære skriveregler, vinkling, tittel, fokusering, 

prioritering, lengde, timing, amatørfeller
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De beste prosjektene/historiene å fortelle

De beste prosjektene:

•Med aktiviteter

•Ledere, kjente personer

•Oppfinnsomme

•Løser konflikter, stort behov

•Dokumenterer vårt bidrag

(tall, bilder)

De beste fortellingene:

•Personifisert

•Viser aktivitet

•Dokumenterer vårt bidrag

•Rotarys nye image, profil

•Profesjonelle bilder, tekst

•Må treffe ekstern publikum

•Må føles ekte, troverdig
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Informasjonsplan

Det er alltid lurt å 

ha en plan!

Gjerne for hele 

året!

Med frister og 

ansvar!
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Former for informasjonsformidling

Fire former for informasjonsformidling i aviser, radio og TV:

1. Nyheter - “god nyhet”

2. Kommentarer (leserinnlegg) – lettere å få med, følger dagsaktuelt tema

3. Reportasjer (beskrivelse av en hendelse, før og etter)

4. Bakgrunnsinformasjon (Ha alltid tilgjengelig info om saken, Rotary, klubben, 

personene)

+ Annonser, ukeblader (med riktig profil) 

OBS. Husk gode bilder!

Tips:

▪ Bruk gjerne opinionsledere (kjentfolk) til å innlede (hvis du har god erfaring med 

dem)

▪ Når du mangler nyhet, skap en nyhet! (sykkelritt: “Ride to End Polio”)
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Nyhetskriterier: Hva er en god nyhetssak?

▪ Gladsaker selger aviser!

▪ Betydning (angår  flest mulig)

▪ Nærhet (lokalt)

▪ Ferskhet (noe nytt)

▪ Dramatisk, overraskende

▪ Konflikt (David mot Goliat)

▪ Kuriøsitet (spesielt, annerledes, uvanlig, morsomt)

▪ På dagsorden

+ Gi avisen enerett på historien dersom de har lokale konkurrenter 

dersom de lover å publisere innen en viss dato!
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Sjekkliste for å komme i avisen

▪ Har saken allmenn interesse?

▪ Har saken nyhetsverdi?

▪ Har vi vurdert målgruppen?

▪ Hvordan vi kan nå dem (mediakanal)? 

▪ Har vi klart å skrive så interessant

at redaksjonen tror at leseren er interessert?

▪ Har vi valgt riktig språk, vinkling?

▪ Har vi tatt bilder med riktig fokus/vinkling?

▪ Har vi kontaktet media på riktig måte?               

▪ Har vi sendt stoffet inn på riktig tidspunkt da det var aktuelt?
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Tenk som en journalist!

▪ Er dette en sak som får meg på forsiden i morgen?

▪ Er denne saken dagens eller ukens «snakkis»?

▪ Er denne saken innenfor mitt stoff-område?

▪ Er denne saken fra en av mine faste kilder?

▪ Er jeg alene om denne saken?

▪ Er dette en sak som gir meg status i redaksjonen?

▪ Er dette en sak som er gøy å skrive?

▪ Er dette en sak som selger flere aviser i løssalg?

▪ Er dette en sak som gjør det verd å bruke tid på?

▪ Er denne saken viktig – eller underholdende for leserne?
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Gode eksempler på saker med allmenn og lokal interesse

▪ Årlig julekonsert i Lillestrøm kirke

▪ Årlig festival (Sagelvafestivalen)

▪ Vårpussen av benkene på “strandpromenaden”

▪ Dele ut pris (hjertestarter) til årets Romeriking

▪ Dele ut realfagpris

▪ Bistand til TV-aksjonen 

▪ Solcelle-prosjektet til Sør-Afrika

▪ Gir vernesko til Bymisjonen

▪ Åpning av Strømmensaga 

▪ Motta/sende utvekslingsstudent fra nærmiljø

▪ Årlig akedag for barn

▪ Årlig juleglede og underholdning på Lillestrøm bo- og behandlingssenter, etc.
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Momenter når saken er en del av dagsorden 

I løpet av den tiden saken er på dagsordenen vil alle

disse momentene være brukt:

▪ Hendelse

▪ Konflikt

▪ Personifisert

▪ Årsak

▪ Konsekvens

▪ Følelser

Vær klar og skaff fakta underlaget! Sannheten teller!
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Huskeregel:

Sannheten alene (fakta) 

er ikke godt stoff!

Satt inn i en sammenheng

blir den interessant!

Eksempel:

• Det at Rotary betaler for en Shelter Box er ikke viktig, men at xx antall 
mennesker i et konkret jordsjelvrammet område får et sted å bo og vil 
overleve, er viktig. Gi saken et ansikt og følelser! 

• “Skjeberg Rotaryklubb sikrer nødboliger til jordskjelvrammede!”

Sett fakta sammen med følelser
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Huskeregel:

Snakk til hodet og leseren forstår.

Snakk til hjertet og leseren engasjerer seg!

Verd å tenke på!
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Bruk saker på dagsorden      
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Marker Verdens Poliodag – 24. oktober! 
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Eksempel annonse - aktivitet

Ikke vær redd for å be 

lokalavisen om å være  

sponsor . De vil kunne gi en 

(eller flere) gratis annonser.

Her er et eksempel:

Sagelvafestivalen får 4 stk. 

½ sides annonser (eller 2 

helsides – som vises her).

OBS: 

Bruk riktig logo – her er det 

gammel Rotary-logo!
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Hvordan ta de beste bildene

+ hvilke regler gjelder 
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Gode bilder gir mer spalteplass!

• Sjekkliste

– Noter navn på alle på bildet fra venstre

– Husk å sikre at navn er korrekt stavet

• Tips & triks

– Gå nært på objektene – ikke vær sjenert fotograf

– Be folk se i kamera og SMILE – si Appelsiiiin!

– Dersom det er lite folk – trykk dem sammen

– Få med en Rotary-logo i bildet eller bakgrunnen

– Bruk blitz i motlys!

– Det MÅ være mennesker i bildene!
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Hva er feil med disse bildene?



TITLE  |  26

Hva er bra med disse bildene?

Om folk hadde 

Rotary-vester 

eller T-skjorter, 

så hadde det 

vært enda bedre!
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Hva kan vi si om disse bildene?
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Litt foto-juss

Hvem eier retten til ansiktet ditt?

“Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig 

uten samtykke av den avbildede.” (… i personens levetid + 15 år)

(Lov om opphavsrett til åndsverk)

Unntak:

▪ Hvis avbildningen har aktuell og allmenn interesse

▪ Hvis avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet

▪ Hvis bildet gjengir forsamlinger, folket og i friluft, eller forhold, eller hendelser 

som har allmenn interesse

▪ Oppgi alltid navn på fotograf (copyright-lovene)!

▪ HUSK AT DET ER AVISENS ANSVAR HVA DE PUBLISERER!
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Hvordan benytte hjemmeside 

i kommunikasjonssarbeidet; 

Mal for hjemmesider og hvorfor
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Typisk hjemmeside
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Mal for hjemmesider (klubber)

Forside
Logo til Facebook – med link til egen FB-side (på venstre)

1. Bilder og videoer i rullerende visning: 

Bildene må vise klubbens medlemmer i aktivitet! Bilder sier mer enn 1000 ord, så det er

svært viktig med gode og gjerne nære bilder av glade mennesker! 

2. Tekst: 

•Velkommen til xx rotaryklubb…

•Kort informasjon om hvem som er xx klubben? Link til mer info under «Om klubben». 

•Gjerne også link til Facebook-siden (ikke alle legger merke til FB-logoen på venstre

oppe). Kort om møtested og tid, samt kontaktinformasjon.

3. Nyhetene:

•Nyhetene følger etter denne teksten om klubben. 

•Husk overskrifter og ingress som interessevekker! 

•Bruk alltid minst ett bilde. Store bilder (over hele bredden) er best (se Jeløy RK), men 

byr på datatekniske utfordringer.

For eksempler, se linker i Månedsbrev nr. 4/2017: http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/136#.Wp2gCWrOWUk

about:blank
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Mal for hjemmesider - hovedmeny

• Hjem

• Medlemskap (inkl. Hvorfor Rotary)

• Klubben (Om klubben, Styret, President, Medlemmer etc..)

• Møter (Møtested, Møtekalender/Program,…)

• Prosjekter (RYLA, Ungdomsutveksling, prosjekt x, prosjekt y…)

• Internt/Arkiv (lukket side, m/passord)

• Kontakt oss
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Mal for hjemmesider – struktur, innhold
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Se på www.bergen.rotary.no 
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Hvordan benytte Facebook i kommunikasjonsarbeidet
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Slik har vi tilnærmet oss Facebook i Oppegård
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HVORDAN GJORDE VI DET I OPPEGÅRD ROTARYKLUBB

Mål

Styrke digitale kommunikasjonskanaler i ORK

Viktigste tiltak for å nå målet

▪ Facebook primær kommunikasjonskanal internt og eksternt (40 av medlemmene på 

Facebook)

▪ Epost til viktig fellesinformasjon

▪ Alle deler ORK- saker på personlige Facebook-sider

▪ Delingskurs av artikler

▪ Kurse ift å invitere venner til å like Facebooksiden vår

▪ Direktesending på intern Facebookside av klubbmøter (4 ganger så langt i dette Rotary-

året)
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MÅL JULI 2017- JULI 2018

KPI

▪Minimum 15 delinger pr innlegg

▪Minimum 1.000 i rekkevidde / nådd pr innlegg

▪Minimum 1 nytt innlegg på Facebook pr uke, minimum 4 innlegg pr mnd

▪Minimum 1 nytt innlegg på hjemmesiden pr mnd
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Hvorfor Facebook

● Deling av klubbinformasjon (intern side og ekstern/offentlig side)

● Tiltrekke oss frivillige til våre prosjekter

● Tiltrekke oss nye medlemmer

● Pengeinnsamling til våre prosjekter

● Vise at vi er en aktiv klubb
● Dele informasjon som interesserer andre

● Støttemedlemmer

● Vise hvordan vår klubb bidrar til samfunnet lokalt, nasjonalt og 
internajonalt

◦ Hvorfor det har verdi å bli medlem av fellesskapet

◦ Poste bilder og informasjon om våre prosjekter, sosiale og 
faglige arrangementer
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Facebook
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Facebook



TITLE  |  42

Facebook
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Facebook
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Facebook
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Facebook
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Facebook
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Facebook
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Facebook
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Resultater - antall lesere pr artikkel
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Resultater - antall delinger pr artikkel
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Dette kan du bruke selv på Facebook

• Ny synlighetskampanje på: www.rotary.org

«People of Action»

• Standard bilder (oppe til høyre)

• Egne bilder (fra egne prosjekter)

http://www.rotary.org/
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Hva er «People of Action» og hvorfor? 

• RI’s nye merkevarekampanje

• Styrke merkevaren Rotary globalt

• Komme tettere på de som ikke kjenner 

oss og vår historie 

– øke forståelsen for hva vi er!

• Motivere, engasjere og inspirere 

nåværende og potensielle medlemmer, 

så vel som samarbeidspartnere og 

sponsorer
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People of Action = Rotary

• Variert materiell viser Rotary 

medlemmer som «People of 

action»

• Gjennom aksjon forbedrer vi 

lokalsamfunn og den verden 

vi lever i 

• Der andre ser håpløshet  -

ser vi håp!

• Der andre ser problemer  -

ser vi løsninger!
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Tilgjengelig materiell

• Annonser som kan brukes digitalt og på papir

• Grafikk som kan deles i sosiale medier

• Videoer

• Rammeverk for lokal tilpasning av materiell, 

bilder og tekst
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Her finner dere materiellet!

• My Rotary 

• Brand Center

• Ingen kostnader

Her finner dere materiellet
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Profilering og tilgjengelig materiell
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Profilering og varemerke

Enhetlig profilering er viktig!

•Designhåndbok

•Riktig logo, “Theme logo”, “Areas of Focus”, “End Polio Now”

•Distriktet lager felles mal for:

– Brevark

– Referat

– Presentasjoner

– Noen flere?

•Klubbene må bruke dette i all kommunikasjon

•Rotary ønsker å fremstå som et nettverk av og for profesjonelle!



TITLE  |  59

Ekstern profilering

Det er laget 6 beach flag og 

roll-ups til utlån for klubbene.

Det er også laget mal for 

klubb-rollups, se til høyre.

Klubben kan kontakte D2260 og 

bestille egen roll-up.
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Vi besøker dere gjerne!
Invitér oss til ditt neste klubbmøte!

30 minutters minikurs om hvordan komme i lokalavisen!

Hvilke nyheter ligger begravet i din klubb?

Hvordan vinkle historiene?

Hvordan selge dem inn til mediene?

Hvordan flagge dem i sosiale medier?

Kostnadsfritt!

Kontakt:
Klubbesøk (se over): Arne Nielsen: arne@brainworker.no

Øvrige som bidrar i Kommunikasjonskomiteen:

Komiteleder: Ole Morten Ringdal: ole.morten.ona.ringdal@gmail.com

Webredaktør: Jan Walbeck:  jan.Walbeck@oppegard.kommune.no

Medlem/DG: Yvona Holbein: yvona.holbein@gmail.com
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