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Bild 1 

Hurra vad vi är bra; vi har kul; 
vi vill bli fler; vi gör bra saker –
men vi måste tala om det!

Hemsidan och sociala medier som verktyg för klubbkommunikation 
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Bild 2 

En övning i torrsim…
I brist på hemsida att visa upp

Göteborg City RK    Maud Brandin   PETS 2 mars 2019

 

     Illustration borttagen av upphovsrättsskäl 

 

 



Bild 3 

Vad är det du vill kommunicera?
• Communicare = göra gemensam

• Syftet? Nå egna medlemmar? Nå nya medlemmar? 
Medierna? Vad vill du säga? 

• Vilka läser? Påverkar ton och utformning

• Vilka är styrkorna i din klubb? Varför är du med?

• Var finns nya potentiella medlemmar i förhållande 
till det?
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Bild 4 Borttagen av upphovsrättsskäl 

 

Bild 5 

”Tänk själv”

• Viktigt med mål och målgruppsanalys;

• Vad vill målgruppen få ut av dina signaler? Är det samma 
som du vill uppnå?

Budskap M

S

Återkoppling
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Bild 6 

Vad, hur och varför….

• VAD = sakinformation; klubbmöten, protokoll, 
årsmöteshandlingar, aktiviteter, inbjudningar, dvs FAKTA

• HUR = anmäl dig här, gå dit, betala med swish, dvs 
INSTRUKTIONER

• VARFÖR = vi har kul, vi gör bra saker, intressanta föredrag, 
trevliga after works, dvs KÄNSLOMÄSSIG kommunikation
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Bild 7 

Välj bästa kanal 
i förhållande till mål och mg

Hemsidan
Facebook
Instagram

Twitter
Youtube

Sms
Linkedin
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Bild 8 

Är du intresserad av att vara med? Välkommen! Ingen föranmälan 
behövs, det är bara att leta upp våra frukostbord i matsalen.
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Vi vill vara en aktiv klubb med 
målet att minst 40% ska vara 
kvinnor. Vi ses varje fredag 
morgon, och börjar med en fin 
frukostbuffet (kom gärna i god tid 
så att du hinner att njuta av den) 
följt av ett spännande föredrag.
Vi vill gärna hjälpa andra, därför 
ger vi pengar till End Polio Now, 
Rotary shelterbox, blindskolan i  
Jagriti och Fontänhuset i Göteborg.

AW andra torsdagen varje månad. 
Alla är välkomna.

Spännande föredrag varje vecka om 
vitt skilda ämnen!

Vår blivande 
distriktsguvernör 2021-
2022: Lena Liljenhed 
Ekman

Förra året gick vi från liten klubb till större. 
Vi vill bli ännu större. Välkommen du också!

 

 

 

Bild 9

Vårt mål och våra målgrupper
Hemsidan primär kommunikationskanal 
sms, mejl, FB och Linkedin stödfunktioner 
Youtube är bonus! 

Målgrupperna är 
1. De egna medlemmarna
2. Gäster och spontanbesökare
3. Andra klubbars medlemmar
4. Föreläsare
5. Medieföreträdare
6. ”Alla”
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Bild 10 

Tankar bakom vår hemsida
• Locka gäster till spontana besök

• Se vänligt inbjudande ut

• Ge ett aktivt intryck (slå hål på myter)

• Reta dem som inte kom (att de missade något)

• Aningen klassisk returinformation

• Humor (inte ta allt så allvarligt – självdistans)

• Många bilder – varsam användning 
• GDPR

• Upphovsrätt 
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Bild 11 

Fler tankar bakom hemsidan
• Alltid uppdaterad (lockar till läsning)

• Istället för veckobrev 

• ”Tvinga” medlemmarna in bakom lösenordsväggen

• Publicera alla handlingar till årsmöten, styrelsemöten m.m. 

• Beskriva projekt

• Bygg upp ett bildarkiv såväl offentligt som bakom lösenord

• Tänk modernt i språkbruk och attityd

• Undvik tråkiga ”alla ska vara med”-bilder

• Tänk etnisk mångfald och jämställdhet vid bildval
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Bild 12 

Facebook

• Har klubben en egen grupp?

• Är klubbens medlemmar aktiva på FB?

• Ska gruppen vara sluten eller öppen?

• Fördelar och nackdelar
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Bild 13 

Instagram

• Likartad målgruppsanalys som FB

• Uppmuntrar till interaktivitet
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Bild 14 

• Filmade föredrag

• Obs tillstånd

• Samvetsfråga: service till 
dem som inte kom…

• Göteborg City RK 
Youtubekanal
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Obs att filmen ang ”sanningen om Olof Palme” har visats 10.000 gånger! 

 

 

 

 



Bild 15 

Twitter

• Kräver snits och färdighet av 
avsändaren

• Begränsad användarkrets
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Bild 16 

SMS

• Enkelt att sköta regelbundet inför veckomöte, viktigt 
med timingen!

• Kräver ingen mottagaraktivitet

• Ingen interaktivitet önskvärd - irritationsrisk
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Bild 17 

Linkedin

• Borde ha potential

• Interaktivt

• Viktigt med ansvarig…
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Bild 18 

Ansvarsfrågan
• Viktigt att hitta någon eller några som vill engagera sig i 

de olika medieformerna

• Hitta gemensam linje i styrelsen för vilken typ av info som 
ska publiceras och hur, när, varför och av vem. Gör gärna 
en IT-policy

• Stötta varandra
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Bild 19 

Tala om Rotary

• Informera pressen

• Hitta okonventionella vinklar

• Kom ihåg Rotary Norden

• Skriv själv och skicka in ;)
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Bild 20 

Det mellanmänskliga mötet oslagbart
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Illustration borttagen av upphovsrättsskäl 

 

Bilder 21 och 22 borttagna av upphovsrättsskäl 


