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Kari Løken, leder av Kommunikasjonskomiteen i D2305 
Ålesund 10. april 2021
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Litt om meg

• Kari Løken, Giske Rotaryklubb
• Leder av Kommunikasjonskomiteen i Distrikt 2305

– Inne i mitt fjerde og siste år i denne rollen

• Tidligere District Trainer

• Jobber som kommunikasjonssjef i TAFJORD

• I dag har jeg også med meg DICO Fred Loe
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Kommunikasjonskomiteen i D2305 2021-22

• Leder Halldor Kvale-Skattebo, Raufoss
• Medlem Kari Løken, Giske
• Medlem ………?
• DICO Svend Strand, Mesna

• Vi mangler et medlem fra vest – så kjenner du noen som kan være 
interesserte, ta kontakt!
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Hva kan kommunikasjonskomiteen bidra med?

Opplæring, rådgivning og praktisk bistand 

– slik at klubbene kan ha en oppdatert hjemmeside som er i 
henhold til vår grafiske profil

– slik at klubbene kan ha en aktiv Facebook-side som vekker 
oppmerksomhet og interesse – og som bidrar til at flere går 
inn på hjemmesiden for å få vite mer om klubben og Rotary

– slik at klubbene kan benytte disse kanalene og forstå hvordan 
de virker og hvilken effekt de har
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Distriktets Kommunikasjonskomite

• Vi ønsker alle at klubbene skal ha et godt omdømme, 
medlemsutvikling og vekst!

• Klubbene og AG-områdene har tilbudt om Kommunikasjonsseminar
– opplæring i bruk av web og sosiale media

• Vi ser fremgang, men her er fremdeles et potensiale!
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Vi må jobbe sammen!

Rotary International

Distriktet

Klubb Klubb

Norfo

Klubb



TITLE  |  7

Rotary i Norge sin kommunikasjonsplan 

• Vedtatt av våre Distriktsguvernører den 13. april 2018
• Gjeldende for 2018-2021

• Målsetting:
 Medlemsutvikling og rekruttering
 Synlighet og anerkjennelse

• Distrikt 2305 har også vedtatt 
sin Kommunikasjonsplan
– gjeldende for 2020-23
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Mal for klubbens kommunikasjonsplan ble utarbeidet i 2018

Denne kan vi se 
nærmere på etterpå 
– når vi går på web
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Flere hjelpemidler på www.d2305.no

• Strategi for sosiale medier
• Håndbok for sosiale medier
• Håndbok for mediekontakt
• Instruksjonsvideoer

I tillegg har Rotary International: 
• Grafisk profil – håndbok
• Maler; presentasjoner, visittkort, klubblogo, brev, brosjyrer
• Bilder og banner til bruk på web, FB og annonser
• Filmer …

• Du finner dem på https://www.rotary.org/
– My Rotary/Brand center
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Levende websider
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Levende websider
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Sosiale medier i Norge
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Facebook i Norge
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Facebook er et verktøy for å lede interesserte inn til websiden
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Facebook er et verktøy for å annonsere - lede interesserte inn til websiden
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Der får vi vist frem hele «godteributikken»
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Så kan interesserte gå videre …
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Bidra til økt spredning ved annonsering
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Kan vi få dem som «Liker» posten til å bli følgere av FB-siden?
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Hva er optimalt for å lykkes?

• PR-ansvarlig
• Komite for PR/kommunikasjon

– Kompetanse og kontinuitet 

• Kommunikasjonsplan og handlingsplan
• Budsjett

• Ukentlig oppdatering web
– Nyheter og engasjement på åpningssiden

• Ukentlig oppdatering på Facebook
– Lenke inn til åpningssiden og nyheten på web
– FB må være en åpen side - husk hvem dere skal snakke til!
– Medlemmene bør «Like» klubbens side
– Medlemmene bør «Like», kommentere og dele klubbens poster!
– Frem/annonser utvalgte poster mot definerte målgrupper
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Løft klubben i ditt hjerte!

Gå inn og «like» distriktets FB-side:
Rotary International District 2305

www.d2305.rotary.no


