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Kjære Rotaryvenner, 

Hjemmesider er blitt et viktig kommunikasjonsmiddel med omverdenen. Yngre mennesker som vil 

vurdere medlemskap i Rotary starter normalt med hjemmesidene når de skal sjekke hva Rotary er og 

om det er noe for dem. De bruker nettet til å få et første inntrykk av oss og hva vi står for. Etter å ha 

studert mange klubbers nettsider må jeg dessverre konstatere at de fleste her har et betydelig 

forbedringspotensial. 

Til tross for at vi snart har lagt Rotaryårets første kvartal bak oss er det ennå mange klubber som ikke 

har oppdatert styre/organisasjon og møteplan. Kun drøyt halvparten av klubbene har lag inn dette 

årets motto og logo: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS. Det er også mange som ikke 

har oppdatert linken til distriktets hjemmeside. Som kjent (???) har distriktet i sommer endret sin 

hjemmeside til å bruke samme form/verktøy som RI og Rotary i Norge - hjemmesiden benytter. Det er 

ønskelig at alle klubber i Norge tilpasser seg dette opplegget. DICO Per Magne Berget har sendt alle 

klubbene informasjon om bestilling og fremgangsmåte for å gå over til nytt verktøy (NB: Adressert til 

klubb e-posten: President og sekretær må jevnlig sjekke det som er kommet inn til denne boksen - 

mye av Rotary informasjon generelt sendes til disse adressene. Som en start er det fint om linken til 

distriktets hjemmeside oppdateres snarest (og i all beskjedenhet også linken til disse ukebrevene, vær 

så snill). 

Det ovenstående gjelder først og fremst oppdatering. Ennå viktigere er sidenes INNHOLDS og det er 

et område ALLE trenger å forbedre: VI MÅ SKRIYTE MYE MER AV DET VI GJØR. Det er nesten 

ingen klubber som presenterer alle de flotte prosjektene de har - også flaggskip som 

Ungdomsutvekslingen må profileres langt sterkere. ROTARY ER HVA ROTARY GJØR - hvordan skal 

da våre omgivelser vite hva vi ER når det vi GJØR forblir godt bevarte hemmeligheter? Jeg håper 

CICO og informasjonsansvarlig i klubben sammen med president og sekretær nå tar grep og hever vår 

public image gjennom heving av våre hjemmesider. 

Ha en fin uke: ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER 
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