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Distriktets satsingsområder 2020-21

• Synliggjøre Rotarys innsats og forbedre omdømmet

• 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!



PETS 2020

Hvordan ser en oppdatert hjemmeside ut?



PETS 2020

Det skjer noe på fremsiden … Nyheter!
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Hva er status pr i dag?

• Alle klubbene har tatt hjemmesiden i bruk!

• 33 klubber har gjort alt helt riktig – det skjer noe 
– 19 klubber har oppdaterte og levende hjemmesider
– 14 klubber har et potensiale for hyppigere oppdateringer

• 17 klubber har fremdeles helt statiske hjemmesider 
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Hva er status pr i dag for Facebook?

• 42 av klubbene er på FB!

– 38 av disse som «åpen gruppe»
• ideell organisasjon – alle kan se, følge, like og dele

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

– 3 har kun offentlig gruppe
• ikke mulig å like/følge, men kan bli medlem
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Bør være åpen gruppe – registrert som ideell organisasjon
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Det enkle med Facebook
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Hva er utfordringen?

• Kapasitet?
• Kompetanse?
• ….?

 Har dere en PR-/kommunikasjonskomite i klubben?
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Facebook – en god, supplerende kanal for oss

• I Norge har nærmere 3,5 millioner personer 
over 18 år en FB-profil 

• Over 2,8 millioner av 
dem sjekker FB daglig …

• Potensialet for å nå 
mange MÅ være stort!
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Se bare her – aldersfordelignen!
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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 bør:
– Like alle innlegg
– Kommentere alle innlegg
– Gjerne dele alle innlegg
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Smart for å få optimal spredning

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

• Flere bilder og korte tekster
– Lenke inn til mer omtale på 

klubbens webside

– Bruk gjerne video
– Ikke poster med bare tekst

• Hyppige oppdateringer
• Betal for spredning av poster på FB

• Husk: Be medlemmene like, kommentere og dele!
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Hva bør så dere gjøre når dere kommer hjem til klubben igjen?

• Opprett en PR-/kommunikasjonskomite i klubben
– 2-3 personer

• Send hele komiteen, eller lederen av denne, på 
Styreseminar 28. mars eller 18. april
– Der skal de få lære det meste av det de trenger

• Ellers er det bare å ringe «helpdesk»
– vi bistår så gjerne!


