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Kommunikasjon
• Distrikt 2250 ønsker at klubbene skal bli mer aktive når det 

gjelder kommunikasjon og informasjon

• Klubbene MÅ bli mer bevisste når det gjelder 

kommunikasjon som ledelsesverktøy for å bedre 

omdømmet

• Vi må begynne med oss selv og den interne 

kommunikasjonen

• Vi må bruke «Rotary i vest» til å spre informasjon 

og ideer (programmer, prosjekt etc)



Kommunikasjon

Begrepene

Med ordet ”kommunikasjon” snakker vi om utveksling av 

informasjon og kunnskap mellom to eller flere parter 

”Den som ikke vet, kan ikke ta ansvar.  

Den som vet, kan ikke la vær å ta ansvar”

Informasjon og kommunikasjon er styringsredskaper og 

ledelsesverktøy – presidenten skal lede gjennom bl.a. bruk av 

kommunikasjon – nå mål!



God kommunikasjon fører til 
involvering, samhold, forståelse og 

motivasjon

GOD KOMMUNIKASJON I 

ROTARY MÅ SKJE PÅ ALLE 

PLAN OG KREVER… 

PLANLEGGING



Kommunikasjonsplan
• «Med god planlegging er mer enn halve jobben gjort!»

• Begynn tidlig – utnevn en programkomite i mars

• Komiteene må ha godt planlagte og meningsfylte oppgaver

• Møteprogrammene er grunnlaget for klubbens virksomhet
1. Gode og spennende formidlere – gode foredrag

2. Gode og meningsfylte prosjekter

3. Innhold i spise- og pratemøtene

4. Godt organiserte komitearbeider – meningsfylte oppgaver

5. Gode websider og aktive facebooksider

6. En gjennomtenkt plan for hvert møte



Årshjulet – hjelp i planleggingen
• Hold frister!

ÅRSHJULET ASKØY ROTARY 

Høst-og vår: Foredragsholdere/spise-Pratemøter, bedriftsbesøk. 

Hver torsdag 1915-2015 i Shoddien, Strusshamn Kultursenter 

 

 

 

             

                                      

     

 

 

 

Primo jan- Distrib. Yrkesmessebladet 

alle husstander i Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og 

RI 

 

ca. 20.jan Yrkesmessen 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, 

Distrikt og RI 

 

Mars: PETS 

Askøy 

nbetaling 

klubbkontingent, Distrikt 

og RI 

 

Juni: Utdeling talentpris 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, 

Distrikt og RI 

 

Medio juni: Presidentskifte og sommerfest 

 

Juli: Innbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

Askøy 

August- Komiteene starter sitt arbeid 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 

Nov/des:  Valg nytt styre for kommende år 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 

September: Distriktskonferanse 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 

1.nov. Kickoff annonsesalg Yrkesmessen 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 

November: Presidentens lutefiskmiddag 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 

Desember: Julemøte/julemiddag 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 

Primo des-Innsamlingsaksjon prosjekt 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 

1.juli 

nytt 

Rotary år 

NYTTÅR 
Januar: Innbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 

Februar Programkomite 2016/17 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt 

og RI 

 

Innen 30.6 juni: Årsmelding,  inkl. rapport 

fra komiteer og kasserer fremlegges av past 

President.(fortrinnsvis ved pres.skifte) 

Askøy 

nbetaling klubbkontingent, Distrikt og RI 

 



Programmene
• Høsten ferdig i juni

Dato Ans. Program Foredragsholder 3-min. Ref. 

6. Aug. Per Ove Spise og pratemøte  Jonas Helge 

Sølsnes 

13. Asbj. «Roundtrip» - besøk  PR Eget opplegg Asbjørn Tor 

20. Terje Piratjakt i Adenbukta Flagg kommandør 

Henning Amundsen 

Liv Jan 

27. PerOve Koguta Village  

Tom Omondi og hans landsby PR 

 Eli og Helge Helge 

Skogstrand 

Helge 

Skogstrand 

3. Sep.  Spise og pratemøte  Eli Jonas 

10. PerOve Byutvikling og planlegging i 

bergensregionen. Noen tanker 

om hva kommunenes bidrag kan 

være. pr 

Petter Wiberg 

 Byggesakssjef i Bergen 

Odd Ingerbeth 

17. Knut Utfordringer på Askøy  pr Lensmann Helge Stave Einar Tor 

24. Knut Ny politistruktur   Odd Dale Erling Helge Søl 

1. Okt.   Spise og pratemøte 

Info. fra Distrikts-konferansen 

 Ingerbeth Jan 

8. Lars Askøy sett fra Bergen  PR Jo Gjerstad Knut Helge Skog 

15. Knut Besøk hos Askøy Brann og 

Redningstjeneste Kl. 18.00 

Brannsjef Pål Fromreide 

Hansen 

Ingen Jonas 

22. PerOve Ukjente krigshistorier fra 

Vestlandet  PR 

Per Helge Martinsen Jan Ingerbeth 

29. Terje/ 

PerOve 

Fra Marikoven og Skiftesvik til 

Norskekysten rundt med 

kystkultur i lasten  PR 

Dag Lindebjerg 

Tildeles PHF 

Terje Tor 

5. Nov.  Spise og pratemøte  Arvid Helge Søl 

12. Terje Presidentens lutefisk Eget opplegg Tor Jan 

19. Knut Jubileum til 10 i stil 

Sotra RK sin bok og tur 

Conrad Hansen Lars Helge Skog 

26 PerOve Hva er en oljeplattform  

– før og nå? 

Plattformsjef Leon 

Fauskanger 

Bente Jonas 

3. Des.  Askøys nye rådmann  PR Øystein Venneslan  Magne Ingerbeth 

10. PerOve Filmfotograf og filmskaper; 

Frode Fimland forteller om sine 

Frode Fimland Yngve Tor 

Askøy Rotary Klubb 

Program høsten 2015 

Filmfotograf og filmskaper; 

Frode Fimland forteller om 

sine prosjekter  PR

Frode Fimland Yngve Tor

Julemøte Prest og nisse Helge S. Helg

e Søl

Programmene som skal 
markedsføres merkes med rødt 
PR
Programmet sendes på e-post til 
medlemmene i midten av juni.



Programmene
• Våren ferdig i des.

 

Dato Ans. Program Foredragsholder 3-min Ref. 

7. Jan Terje Gaven du ikke vil ha. Terje Bøe Terje Jan 

14. Knut   Den nye ordføreren Terje Mathiassen   Helge S. Jonas 

21. Per Ove Yrkesmessen  Ingen Ingerbeth 

28. Lars Bergensbrannen   Gunnar Stålesen 

Jo Gjerstad 

Jan Tor 

4.Feb. POA Evig krig Fredrik Græsvik Jonas Helge 

11.  Spise og pratemøte   Asbjørn Helge Søl 

18 Komite Sivilforsvaret i Hordaland Sjef for sivilforsvaret 

Øivind Gaarder   

Liv Jan 

25 Lars Hansadagene og Statsråden Haakon S. Vatle Yngve Jonas 

3. Mars  Spise og pratemøte  Einar Ingerbeth 

10. Per Ove  Norge på langs Kjell Tore Solvang  Bente Tor 

17. Knut Utfordringer i lokalt 

næringsliv 

Asbjørn Algrøy Knut Helge 

24.  Påskeferie – ikke møte  Ingen  

31. Terje Næringslivet på Askøy   Næringssjef i Askøy 

Kommune Tore Dale 

Ragnar Helge Søl 

7.april Komite Spise og pratemøte  Arvid Jan 

14. Per Ove 

  

Den nye redaktøren i 

Askøyværingen 

  Tom-Stian Karlsen Lars Jonas 

21. Terje Bergenhus Festning - 

omvisning 

…eller Program ved 

informasjonssjefen i 

kommunen 

Ingen Ingerbeth 

28. Per Ove Min hobby – jakt m.m. Hans Gunnar Skarstein Erling Tor 

5. Mai  Kr. Himmelfartsdag   Ikke møte  

12. Lars Å forebygge ledd og 

muskelplager 

Thomas Askeland Tor Helge 

Askøy Rotary Klubb 

Program våren 2016 

19. Knut Besøk hos Frank Mohn i Florvåg Ingen Helge 

Søl

26. Innkommende president Knut Hanselmann Eli Jan

2. Juni Spise og pratemøte Odd Jonas

9. Terje Herdla Fort og nye planer for 

området (..og museet)

Besøk på Herdla  Ingen Ingerbet

h

16. Komite President skifte med 

noe attåt.

Utdeling av talentpris

Vi inviterer med 

ledsagere og ektefeller

Magne Tor

18.

Lørdag

Sommerfest i naustet til Asbjørn Påmelding Ingerbeth Helge



Programmene
• Hvorfor?

• Trivsel gjør at folk slutter opp om møtene

• Gode programmer sier man ikke nei til

• Gode programmer er godt rekrutteringsgrunnlag

• Averter åpne møter  

• Inviter lag og organisasjoner som har interesser i programmet

• Markedsfør via Facebook og klubbens websider – DEL!

• Del gode ideer og hent gode ideer fra andre klubber

• Gode foredragsholdere krever ikke nødvendigvis betaling – våg å spørre!!!

Gratis hos oss (de dekket også egne reiseutgifter: Dagfinn Lyngbø, Dag 
Lindebjerg, Frode Fimland, Fredrik Græsvik, Gunnar Stålesen, Jo Gjerstad m.fl.



Planlegging
• Forberedelse – god planlegging

 

ASKØY ROTARY KLUBB     

 

Rotary året 2015 - 2016 

 
 
 

Rotarymøte:  

Tenne lys for:  

Gjester:  

Fødselsdager:  

Informasjoner  

3 min:  

Dagens program:  

Program neste møte:  

3 min. neste møte  

Neste møte Fenring:  

Avslutning: 
 

 

 

Styremøter 2015-16 
Askøy Rotary Klubb – Org. nr.: 996 435 512 

                                                                                                       

August onsdag 12. Styremøte hos        Per Ove 

September                onsdag 16. Styremøte hos        Asbjørn 

Oktober                onsdag 14. Styremøte hos        Knut 

November onsdag 11. Styremøte hos        Ingerbeth 

Desember                onsdag 9. Styremøte hos        Einar 

Januar onsdag 13. Styremøte hos        Jonas 

Februar onsdag 10. Styremøte hos        Per Ove 

Mars                onsdag 9. Styremøte hos        Asbjørn 

April onsdag 13. Styremøte hos        Knut 

Mai onsdag 11. Styremøte hos        Ingerbeth 

Juni                onsdag 8.  Styremøte hos        Einar 

 Planlegg gjennomføringen av hvert møte



God plan – god oppfølging

            Askøy Rotary klubb     
 

Innkalling til styremøte  
Søndag 14. feb.kl. 19.00 hos Per Ove 

 

Sak Tekst Ansvarlig 

68/2015-16  Innkalling, referat og saksliste PO 

69/2015-16 Status oppgaver i styret Alle 

70/2015-16 Økonomi Jonas 

      71/2015-16 Status valg av nytt styre Asbjørn 

      72/2015-16 Søknad om støtte til Grand Prix (søknad sendt tidligere) Alle 

73/2015-16 Gjennomgang av websidene;  Jonas 

74/2015-16 Talentprisen – kriterier og strategi  Alle 

75/2015-16 RYLA mars 2016 PO 

76/2015-16 Europatur for utvekslingsstudenter - brev fra Ove Midtskog PO 

77/2015-16 Samarbeid med næringslivsforeningen PO 

78/2015-16 Informasjon om Shoddyen – planlegging av arrangement. 
Magne var på møte. 

PO 

 
Eventuelt: Orientering om programendringer og tilbakemelding fra Kjell Tore Solvang 



Informasjonsveier
- Muntlig informasjon på møtene
- Spise- og pratemøtene egner seg godt til temainformasjon
- Referat fra styremøter og komitemøter (på web siden eller i 
e-post)
- Egne klubbmøter med «Klubbens indre liv» som tema (el.l.)
- E-post for hastemeldinger
- Web sidene /Facebooksidene

- Rotary i vest for å dele erfaringer, ideer og nyheter med 
andre rotarianere (Ofte lav terskel for å få inn info.)
- Rotary Norden for å spre informasjon om spesielle prosjekter 
og begivenheter (Som regel strengere/høyere terskel)



Informasjonsveier
• God intern opplæring; Den som går ut av styret må lære opp den som 

kommer inn.  Ikke «finne opp kruttet på nytt!»

• Bruk Rotaryskolen for nye medlemmer og som repetisjon i blant i 
klubben

• Lag referat fra møtene

• Ha en fast fotograf som foreviger klubbens aktiviteter og gjester

• Lag månedsbrev

• Distribuer som pdf. til medlemmene – dette sikrer god informasjon til 
dem som er borte fra et møte

• Send månedsbrevet til Rotary i vest: paske@broadpark.no

• Eller send tekst i word og bilder i jpg. format

mailto:paske@broadpark.no


Websider og facebooksider
Noe av det viktigste 
klubbene nå kan gjøre 
er å komme på nettet 
med egne web- og 
facebook sider.
Det går an å be om 
hjelp utenfra.

Ta utfordringen!

Det er viktig at sidene 
er i utvikling og at det 
som presenteres også 
blir ajourført og 
oppdatert.

Da blir disse sidene 
viktig i markedsføring 
og rekruttering!



D-2250

KURS



Facebook



Kontakt med media

• Hvilke medier? Hvem tar kontakt?

Hva skjer i et rotaryår og hvem har det interesse for?  

Vurder programmet og lag en enkel informasjonsplan.

Planen bør bestå av:

Hvem informerer (ansvar)
Om hva (budskap)
Til hvem (målgruppe)
Hvordan (strategi, kanaler)
På hvilket tidspunkt (tidsplan)
Med hvilken effekt (evaluering)



Informasjonsplan

Hvem 
informerer

Om hva Til hvem Hvordan Når Mål/effekt evaluering

- Den som skal informere må kunne stoffet
- Den som skal informere må kunne formidle
- Kjenne pressen/mediene
- Være entusiastisk
- Saklig
- Ærlig



Mediehåndtering
• Hvorfor skal vi bruke mediene?

• Avmystifisere og fjerne feile oppfatninger av Rotary

• Legge grunnlag for bedre rekruttering

• Bedre forholdet til mediene slik at vi oppnår 
gjennomslag for de riktige sakene

• Dyktiggjøre organisasjonens medlemmer

• Fortelle omverden hva Rotary faktisk gjør
og kan gjøre



…vi kan og 
avmystifisere 
mye av folks 
oppfatning 
av Rotary



Mediehåndtering
Journalister

• er en yrkesgruppe med høy yrkesstolthet

• tilstreber å være profesjonelle og vil bli behandlet deretter 
(Se: Vær-varsom-plakaten)

• har sine strategier og sine strategidokumenter 

• ”står på” når saken er viktig, eksklusiv eller har høy nyhetsverdi

• er nysgjerrige og undersøkende av natur



Mediehåndtering

Journalister

•setter pris på gode kilder, høy troverdighet og eksklusivitet

•må ”pleies” 

•hater å bli lurt ….. Det skjer bare en gang!

•skal forholde seg til de etiske retningslinjene etc.

Men: Ingen regel uten unntak 

– ikke alle journalister er like gode



Hvordan få oppmerksomhet?

• Vi må fange journalistens oppmerksomhet

• Vi må ”fortelle en god historie”

• Vi må tenke journalistisk…..
Er dette interessant for de fleste av mine lesere?  Er dette en god 
historie eller nyhet?

• Hva er de journalistiske poengene?

• Den som kontakter media/journalisten, må være godt orientert selv, 
kunne kommunisere (gjerne selge inn) og ha planlagt godt.

• Tenk i overskrifter – det viktigste først.



Hvordan få oppmerksomhet og dekning i 
mediene?
• Ta kontakt med redaktøren og spør om et møte – de fleste redaktører 

er interessert i gode kontakter som kan gi informasjon og tips.

• Presenter saken med en god vinkling sett fra journalistens side

• Husk! Det viktigste først …så dalende viktighet

• Skriv korte pressemeldinger – det viktigste først og husker 
avsenderopplysninger.

• Pressemeldinger får ofte bedre plassering og større oppslag dersom 
du sender med bilder.



Hvordan få oppmerksomhet?

• Stor forskjell på lokalaviser, bydelsaviser og lignende.  Mer 
krevende i regions- og landsdekkene aviser.

• Prøv de mange lokalradiostasjonene.

• Prøv web-tv stasjonene  

Vær likandes!  Per John Oden



Hvordan få oppmerksomhet?

• Ordfører i kommunen + rotary = uinteressant

• Møter med kjente foredragsholdere = vanligvis uinteressant

• Pristildelinger, utmerkelser, stipendutdelinger, 

gavetildelinger, besøk av rikskjendis, gavesjekk 

til lokalt humanitært arbeid, spesielt gode 

intercitymøter…m.m.  =  Mediestoff



Oppsummering

• Kommunikasjon er ledelsesverktøy/styringsredskap

• God kommunikasjon krever planlegging

• God planlegging starter tidlig – NÅ
• Gode programmer/møter

• Gode prosjekter

• Gode komitearbeider (meningsfylte oppgaver)

• Gode websider

• Lag er årshjul

• Annonser noen åpne møter, inviter gjester (kystlag, historielag og 
lignende)



Oppsummering

• Del informasjon med andre klubber – bruk Rotary i vest (Det 
er og omdømmebygging).

• Planlegg styremøtene, klubbmøtene etc.

• God intern opplæring

• God opplæring av nye medlemmer – bruk Rotaryskolen

• Bruk mediene

• «Vær likandes»



Takk for meg og lykke til!


