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Gjøvik, 29.08.2021 
 

 
Referat fra medlemsmøte den 24. august 2021, kl 18.30 – 19.30. 
 
Medlemsmøtet ble holdt på Quality Strand Hotel med 22 medlemmer. Det ble dessverre ikke mulig å holde 
et hybrid-møte denne gangen pga. tekniske utfordringer. Men det jobbes med å få på plass en god løsning 
på sikt. 
 
Tore W holdt 3-minutter. Han er pensjonist som har vært i Rotary i 30 år. Finner glede og mye interessant i 
å være Rotary-medlem. En av de fine tingene er det fine fellesskapet og vennskapet. Det betyr mer nå, som 
pensjonist, enn hva det gjorde før. Det å møtes fysisk er viktig også kameratskapskvelder. Rotary 
verdensomspennende og det å være en liten del av noe stort, er fint. Synes det er for lite stoff om Rotary 
International. RYLA og Rotary skulle hatt mer fokus på miljø. Får mer greie på det som skjer i Gjøvik, 
gjennom Rotary, enn det som står i avisen. Får en helt annen innblikk i det som skjer på «innsiden» av 
beddrifter i Gjøvik. Tore håper på en «høgdare» i høstens program. Og han avsluttet med å si at han ikke får 
energi av å delta på Teams. (som vanlig kommenterer vi ikke en 3-minutter). 
 
Ola Rongen holdt et innlegg om kommunikasjonsplan for Hunn/Gjøvik Rotaryklubb. Denne 
kommunikasjonsplanen er basert på vedtak fattet av Distriktsguvernørene i NORFO’s Vårmøte 2018. Der 
ble besluttet at alle klubbene i Norge skal ha en kommunikasjonsplan. Denne kommunikasjonsplanen skal 
rulleres minst hvert 3. år. Handlingsplanen skal kontinuerlig oppdateres, minst 2 ganger pr år. 
Ansvarlig: President og komiteleder for PR/informasjon. Omdømme- og PR-komiteen 2020/21 har jobbet 
med standardplanen og laget et forslag tilpasset vår klubb.  
 
Formålet med kommunikasjonsplanen er å styrke klubben – herunder øke og beholde medlemmer, samt 
styrke mangfoldet. Forsterke profil, PR og omdømme. Å synliggjøre kjerneverdiene og det unike ved 
organisasjonen. Målgruppene er eksternt (potensielle nye medlemmer, samarbeidspartnere, støttespillere, 
NTNU, lokale myndigheter/politikere, media, omgivelsene generelt etc) og intert (medlemmer, styre og 
komiteer). Kanalene: Klubbens webløsning (Hjemmeside), LinkedIn (bør opprettes), klubbens Facebook-
side (åpen side), lokale media (F.eks. aviser) og møter. 
 
For at vi skal lykkes med de mål vi har satt for vår kommunikasjonsaktivitet, skal klubben alltid ha: 

 En velfungerende kommunikasjonskomite med tydelig mandat/funksjonsbeskrivelse  
 En dedikert komiteleder fortrinnsvis med kompetanse innen kommunikasjon, som har fått grundig 

opplæring og innføring i arbeidet.  
 Komitemedlemmene som er valgt for to år, helst tre.  
 En kommunikasjonskomite som aktivt bidrar til at kommunikasjonsplanen følges. 
 Egen budsjettpost relatert til klubbens kommunikasjonsaktiviteter. 
 Kontinuitet og fagkunnskap skal velges fremfor rotasjon i klubbens kommunikasjonskomite.  

 
Forslaget til kommunikasjonsplan og handlingsplan må vedtas av styret. Det får konsekvenser for 
organisasjonsplanen vår og vil påvirke komiteene. 
 
Geir Hammer holdt innlegg om programmet for høsten 2021. Når de siste detaljene er på plass, vil 
programmet bli sendt ut til alle medlemmene. I starten av innlegget, fikk Geir beskjed om at det er klart at 
Morten Brandtzeg, fra Nammo, kommer den 9. november 2021, med innlegget «Det å synes ute». Planen 
er å gjennomføre dette som et intercity-møte, i konferansesalen på Quality Strand Hotel. Noe å se fram til. 
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Programkomiteen har satt opp struktur på våre medlemsmøter: 
- Kommunikasjon fra Presidenten  
- 3-minutter på 3 minutter  
- Tema på max 45 minutter  
- Oppdatering fra hver komite eller prosjektgruppe hver 7. uke på 10 max minutter  

o 1. Programkomite  
o 2. Kameratskapskomite  
o 3. Internasjonale Tjenester TRF-komite  
o 4. RYLA & Ungdomskomite  
o 5. Kommunikasjon/PR/Omdømme-komite  
o 6. Medlemskapskomite  
o 7. Samfunnskomite 

 
Geir understreket det viktige ved å følge «DEN RØDE TRÅDEN». Programkomiteen har satt opp den slik 
(merknad i referatet: noen deler i punktene under er ikke helt i henhold til vedtektene, men en rød tråd er 
viktig og blir tatt opp i styret): 

1. Først må Strategisk Plan godkjennes à Årsmøtet  
2. Så må Handlingsplan utarbeides av styret à Kommunikasjon til medlemmene  
3. Basert på dette, kan hver komite utarbeide sine planer og aktiviteter og kommunisere til 
medlemmene  
4. Oppdatering på medlemsmøtene 

 
Geir påpekte at strategiplanene må kommuniseres ut. Den ble sendt ut på høring i vår. Strategiplanen ble 
styrebehandlet og godkjent der, men ikke kommunisert ut til medlemmene. Den ligger på vår nettside 
www.hunngjovik.rotary.no under «Strategiplan»: 
 

 
 
 
Gunhild Aalstad holdt innlegg om distriktskonferansen 2022. Da Gunhild blir distriktsguvernør for Distrikt 
2305 i neste Rotaryår (2022 – 2023), er det Hunn/Gjøvik Rotaryklubb som er ansvarlig for 
distriktskonferansen. Medlemmene som deltok på møtet, fikk Gunhild sin PowerPoint-presentasjon i 
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papirformat. Jeg legger ved presentasjonen i sin helhet, sammen med referatet, slik at alle kan se hvilke 
komiteer, i forbindelse med konferansen, de er satt opp i. Spørsmål eller kommentarer til 
distriktskonferansen rettes direkte til Gunhild. Målet er gjennomføre tidenes beste distriktskonferanse for 
Distrikt 2305.  
 
Neste medlemsmøte er tirsdag 31. august, Besøk hos Toten Golf med orientering, visning og prøvespill v/ 
daglig leder Marius T Johansen. Ansvarlig Tore Ruud. Ingen 3-minutter denne kvelden. 
 

 
 
 
 
 
Referatene fra medlemsmøtene, legges her (hunngjovik.rotary.no): 
 

 
 
Vennlig hilsen 
Heidi, sekretær i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 

Under kalenderen, på vår nettside, legges 
info om hva som er på programmet for neste 

medlemsmøte, samt dato og klokkeslett. 

Gå inn på hunngjovik.rotary.no 
Trykk på «MØTER» 
Trykk på «REFERAT» 
Trykk på «LINK TIL MØTEREF», 
for det møtet du vil se 
referatet fra. 
Møtereferatene legges ut, 
straks de er klare for 
utsendelse til medlemmene. 


