
Peismøte i PR- og kommunikasjonskomiteen 28/1 2016 

Sted: Hos John Einar i Glanutveien 8. Det ble servert snitter, kaffe/te og sjokoladekake. 

Tilstede; John Einar, Terje Olav, John Sverre, Kåre, Gro, Steinar, Svein, reflektant Andreas Urdal og Lars 

Saker 

1. Kan vi legge en link på hjemmesiden og Facebooksiden vår til Guvernørens månedsbrev(video)? Kan vi sende 

linken på epost til medlemmene også? 

Link er lagt ut 

Vi ble enige om at vi sender ut denne linken til alle medlemmene regelmessig. 

 

2. Gå gjennom innlogging på hjemmesider og medlemsnett på komiteenes møte. Informere om nytt medlemsnett 

hvis det er klart. 

Vi har sendt melding til webmaster i distriktet er sendt for å kartlegge hva vi evt. ikke kan/mangler men 

komiteen mener det er greit at referatene ligger «åpne» og ikke passordbeskyttet. 

 

3. Holde kontakt med Internasjonal komite i forhold til District Grant prosjektet med Lise Davidsen. Hvordan kan vi 

utnytte dette? Tenker spesielt på overlevering av prisen og en eventuell konsert.  

Vi vil komme med et innspill til Int. komité. Gro holder kontakten med leder i internasjonal komite. Vi 

ønsker selvfølgelig å få til en konsert med henne som evt. også kan tilføre klubben ekstra midler. 

Dersom prisen deles ut før konserten så bør vi få til en sak på dette hvor vi må få med når konserten 

skal være. Og så kjøre en sak på selve konserten. 

 

4. Jobbe videre med å gjøre klubben og Rotary synlig lokalt og i media. 

GSE light er en aktuell sak. Tema er eldreomsorg. Anne-Brit Greff skal representere oss. Hun er 

seksjonssjef på Sole og reiser til Danmark. Terje Olav formidler til henne at hun må ta bilder og skriver 

en rapport. Vi vil med dette ha materiell vi kan sende til aktuelt media – f. eks. Tønsbergs blad eller 

Sandefjord blad. 

 

5. Stokke Rotary har hatt mål om å sende ut og ta imot en utvekslingsstudent hvert tredje år. Er det ønskelig, og har 

vi kapasitet til å sende ut hvert annet år som Distriktet ønsker? 

Hva tenker vi? Vi tenker at hvert tredje år er greit. 

 

6. Revidere og evt. supplere klubbhåndboka. 

Vi trenger å avklare hvem som gjør hva. John Sverre og Lars tar hovedansvar. Så fordeles oppgaver ut til 

alle i komiteen som melder tilbake endringer til JS og L. Oppdateringer legges ut fortløpende. 

 

7. Andre tema som komiteen selv ser, jfr. oppgavene i lederskapsplanen og treårsplanen. 

Ingen andre tema for øyeblikket. 

 

 

Lars Olborg 

Leder 

 

 


