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Agenda 

• Kl. 18.00 Velkommen v/ DT Elsa Nysveen 

Kl. 18.10 Riktig bruk av logo og klubbnavn v/ Jan Walbeck  

• Kl. 18.30 Hvordan vinkle stoff til lokalavisen?  

     Hva er «gode» bilder og hvilke regler for offentliggjøring gjelder?  

  Hvordan legger vi inn bilder i FB eller hjemmeside? v/ Dag Gipling  

• Kl. 19.30 

• Kl. 19.45 Hvordan benytte Facebook i kommunikasjonsarbeidet?  

  People of Action - hvordan benytte denne kampanjen?  

• Kl. 20.15 Klubbens kommunikasjonsplan  

• Kl. 20.45 Hva betyr det å være redaktør for Rotaryklubbens hjemmeside og Facebook-side?  

• Kl. 20.55 Oppsummering 

• Kl. 21.00 God tur hjem!  



 
Runde rundt bordet. Kort presentasjon. 
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Kommunikasjonskomiteen i distrikt 2260 

› Være en ressurs for distriktet og distriktets  
klubber - sette kommunikasjon på kartet! 

› Materiell 

› Markedsplaner 

› Direkte opplæring i klubbene 

› Tips og råd 



Bruk av logo og klubbnavn 
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Bruk av logo og klubbnavn 

Klubbnavn skrives slik: Gjersjøen Rotaryklubb 



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! 
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Hvordan vinkle stoff til lokalavisen? 
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Hvordan går dere frem ovenfor avisen (mediene)? 
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• Har dere et tett forhold til lokale medier?  
• Hva er det ved vår sak som kan fenge journalistens oppmerksomhet? 
• Hva gjør vi som kan være interessant for andre å vite? 
• Hvordan skiller dette seg ut fra alle andre henvendelser en redaktør får? 
• Hva er de journalistiske «poengene»? 
• Hvem er lesegruppen vi ønsker å nå? 

Det er mange lag, foreninger, organisasjoner og bedrifter som konkurrerer om oppmerksomh   
 
Still gjerne spørsmålene: 

Hvordan går dere frem ovenfor avisen (mediene)? 



Hvordan går dere frem ovenfor avisen (mediene)? 
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Et ønske om mediedekning må resultere i planlegging og forberedelser FØR mediene kontaktes. 
 
Hvem tar kontakt med avisen? Hvilken journalist og hvorfor han/henne? 
 
Den som kontakter journalisten bør ha gode «kommunikasjonsevner» og kan bruke medias eget 
«språk». 
 
Bruk ord som journalisten selv bruker som for eksempel: «tips», «god sak», «nyhet», «alene om» 
og «gode bilder»… 
 
Snakk titler 
Presenter saken/nyheten slik at den ville bli presentert i en overskrift og i en ingress, eller den 
vinkling du mener er best egnet til å skape interesse i redaksjonen.  
 
Begynn ikke med bakgrunnstoff - journalisten vil sikkert spørre etter dette hvis interessen vekkes. 



Hvordan går dere frem ovenfor avisen (mediene)? 
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Samarbeide med Lions Oppegård,  
Kolbotn Torg om julegrantenning 



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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Hvordan går dere frem ovenfor avisen (mediene)? 

Kolbotn Rotaryklubbs fotokonkurranse «Vennskap» for  
8, trinn i Oppegårdskolene. Her med ordfører Thomas Sjøvold 
(tv) som deler ut 1. prisen på kr 5000.  
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Enkel informasjonsplan/medieplan 

Fra NORFOS håndbok for mediekontakt, oktober 2018 



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. 
14 



TITLE | 21 

Marker Verdens Poliodag – 24. oktober! 



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? 

18 



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? 



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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Sosiale medier 
+ litt om mal for hjemmeside 
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Getting Started: An Overview of Channels 

Facebook – en sosial “oppslagstavle” for internettbrukere i alle aldre og som når bredt ut til  
nåværende og potensielle medlemmer. 
 
Twitter – sanntids nyhetsstrøm hvor brukerne knytter seg til nettverk og deler nyheter og  
kommentarer I sanntid. Svært populært i aldersgrupper fra 18-40. Spesielt populært blant mediefolk  
og politikere. Nyttig kanal mot yngre målgrupper for Rotary. 
 
LinkedIn – nettverk for profesjonelle med personlige kompetanse- og yrkesprofiler (CV),  
bransje-diskusjoner. Utmerket verktøy for rekruttering av potensielle nye Rotary-medlemmer. 
 
 
Instagram – visuell historiefortelling med brukere hovedsaklig mellom 18-29, som deler bilder. 
 
 
YouTube - online video-kanal. Selv om kanalen til å begynne med henvendte seg til tenåringer, er  
50 % av dagens brukerne over 35 år og i målgruppen til Rotary. Svært engasjerende. 

De mest brukte kanalene 
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Mal for hjemmesider (klubber) 
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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 

http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/136.Wp2gCWrOWUk
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/136.Wp2gCWrOWUk


Mal for hjemmesider – struktur, innhold 
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Ved å engasjere deg og være synlig som rotarianer også i sosiale medier, bidrar du til å  
skape engasjement og forståelse for Rotary. Del dine Rotary-opplevelser på jevnlig basis i de  
sosiale medier du er medlem av. Her er noen enkle tips! 

Getting Started: Engage with Social Media Personally Slik engasjerer du deg som Rotarianer på sosiale medier 

26 
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Hjemmesiden 



Facebook 

28 
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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 



Her finner dere materiellet! 

• My Rotary 
• Brand Center 
• Ingen kostnader 

Her finner dere materiellet 

31 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB 



Kommunikasjonsplan 
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Formålet med kommunikasjonsplaner er å 
etablere en systematikk som bidrar til målrettet 
aktivitet i klubben - mål og aktivitetsplaner. 

1) 
Digitale flater, Facebook, Instagram, LinkedIn, 
hjemmeside som primære 
kommunikasjonskanaler 
 
2) 
Fysisk synlig i lokalmiljøet 
 
3) 
God organisering av omdømmearbeidet 
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Kommunikasjonsmål  

Synliggjøre mangfoldet  
i organisasjonen som et ledd  
i omdømmebygging og  
medlemsrekruttering 

Løfte frem kjerneverdiene og  
det unike ved organisasjonen  
gjennom ensartet/sammenhengende 
budskap 

Øke synlighet og anerkjennelse 
for arbeidet nasjonalt og lokalt ved 
bruk av lokale og sosiale 
medier og hjemmeside 
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Hva betyr det å være redaktør? 



Oppsummering 
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