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REFERAT FRA MØTE TIRSDAG 6. OKTOBER 2020 
 
Sted: NTNU Gjøvik, rom S410. Til stede: 19 medlemmer 
Tema: Vår kommunikasjon med omverdenen. 
 

• Dette notatet sendes til medlemmene.  

• Medlemmene gir tilbakemelding pr. mail innen neste møte (13. oktober).  

• Programkomitéen lager deretter et referat som sendes styret til godkjenning.  

• Programkomitéen lager deretter et utkast til vårprogrammet 2021 og tar hensyn til innspill 
om hovedinnhold og tema. 

 
Bakgrunn 
Programkomitéen har tatt initiativ til møtet, fordi de har mange forslag til møtetemaer, men de 
ønsker å ha en retning i sine valg. Dette henger sammen med hva slags klubb vi ønsker å være. 
Hvordan skal vår kontakt med samfunnet for øvrig være? 
 
Hva er Rotary? 

• Rotary er en yrkesbasert organisasjon. Gjennom sin yrkesbakgrunn besitter medlemmene 
dyp kompetanse på mange områder. Interessefeltet er næringsliv, samfunnsforhold generelt 
(f.eks. infrastruktur, sykehussaken). Dette er ikke en hobbyvirksomhet. Man driver med dette 
fordi man ønsker å gi bidrag til samfunnsutviklingen.  

 

• Organisasjonen driver også humanitært arbeid. 
Eksempel på humanitært arbeid er bidrag til Gatebarnas far. De har ikke søkt om midler 
denne sesongen.  
Arne kontakter ledelsen av Gatebarnas far om dette. Bør vi også noen ganger møte opp og se 
hva de gjør? 

 
Hvorfor kommunikasjon med omverdenen? 

• Fordi vi vil bidra til samfunnsutviklingen, er kontakt med omverdenen selvsagt. 

• En annen grunn til at vi må ha kontakt med omverdenen, er at folk ikke vet hva Rotary er. 
Mye tyder på at mange oppfatter oss som en losje. Jfr. negativt svar vi har mottatt fra 
Brønnøysund på søknad om Grasrotandel. 

 
Vi har vært lite framme i pressen.  

• Bør vi forsøke å rekruttere journalister som medlemmer?  

• Foruten Oppland Arbeiderblad har vi Gjøviks Blad. Her kan vi få inn stoff. For begge avisene 
gjelder det at vi selv kan produsere artikler som kan trykkes. 

• Skal vi sende møtereferater, bilder osv til avisene? 

• Skal vi lage en presentasjonsartikkel om presidenten i avisene? 

• Skal vi publisere årsmeldinger i avisene? (De må i så fall utformes med tanke på dette 
formålet.) Land Rotaryklubb har nylig gjort det. 

• I Gjøvikregionen er vi fem Rotary-klubber. Kan vi samarbeide om tiltak som kan publiseres? 
 



Hva kan vi publisere? 
Vi sier vi vil publisere stoff om oss i avisene. Det ble spurt om hva vi egentlig har å publisere.  
Vi kan tenke oss tiltak av samme type som nevnt nedenfor, hvorav ikke alle er aktuelle i år. 

• Bidrag til Gatebarnas far 

• Fontenehuset 

• Raking på Eiktunet 

• Vannjoggingsprosjektet 

• Kan vi søke om midler til et lokalt tiltak gjennom District Grant? 

• Det finnes barn i familier som lever under fattigdomsgrensen, og som ikke får ta del i 
ferieopplevelser. Kan vi hjelpe dem? 

• Åpne møter, f.eks. om Riksveg 4, sykehussaken (Ikke i koronatiden) 
 
Hvordan ønsker vi å framstå internt? 

• For nye medlemmer er det ikke umiddelbart enkelt å få tak i hva Rotarymedlemskapet går ut 
på. Fadderordningen er viktig. Hva er fadderens oppgave ut over å få det nye medlemmet til 
å føle seg velkommen? 

• Skal treminuttersordningen primært ta for seg Rotarysaker? (En nyttig kilde her er nettstedet 
MY Rotary, der du logger deg inn med mailadresse og passord. (Ikke nevnt under møtet, men 
et tips fra undertegnede.)) 

• Medlemmene har forskjellige talenter og interesser. Hvert medlem må finne sin oppgave 
innenfor klubben. Det må brukes god tid på å danne komitéer for neste år. Trude (neste 
president) vil begynne dette arbeidet i god tid. 

• Facebook der medlemmene kan legge inn stoff. 
 
Strategiplan, kommunikasjonsplan, handlingsplan 
Vi har en strategiplan som rulleres årlig. Det finnes en kommunikasjonsplan i regi av distrikt 2305. 
Disse har liten verdi uten en handlingsplan. Disse planene må knyttes sammen. Hvordan skal dette 
følges opp? 

• Årlig medlemsmøte for drøfting og justering. 
 
Ref: Ola Rongen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


