
Leder av kommunikasjonskomiteen i Norfo 

Vervet som leder av kommunikasjonskomiteen i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig.  
Funksjonstida er tre år.   

  

Kommunikasjonskomiteen (KK) er Norsk Rotaryforums fagutvalg for 
kommunikasjon.  Leder har sammen med komiteen ansvar for å iverksette og 
gjennomføre den kommunikasjonsvirksomhet som Norfo til enhver tid vedtar. 
Kommunikasjonskomitéen skal være faglig rådgiver for DG, DGE, DGN, distriktenes 
kommunikasjons- og IT-ansvarlige, samt Norfos styre. 

Komiteen består av leder, webmaster, webredaktør og 6 medlemmer fra 
rotarydistriktene, utpekt som kommunikasjonsansvarlige av sine respektive distrikt.  

Komiteens leder inviteres til alle Norfos medlemsmøter og styremøter, og deltar på 
disse som observatør med tale- og forslagsrett.  

Komiteen skal drive sin virksomhet innenfor vedtatte budsjettrammer.  Komiteens 
leder har attestasjonsmyndighet for komiteens utgifter innen eget ansvarsområde, 
pålagte oppgaver og budsjettrammer. 

Kommunikasjonskomiteens leder rapporterer til Norfos styre, ved styreleder. 

Komiteens leder skal sammen med komiteen: 

• Bidra til å styrke Rotarys omdømme, samt motivere, inspirere og effektivisere 
arbeidet mot Rotarys strategiske mål 

• Sørge for at KK er en god rådgiver i mediaspørsmål, samt bistå med 
medietrening etter ønske og behov 

• Delta i de utvalg styret mener er nødvendig  
• Utvikle, oppdatere og distribuere Rotarys informasjonsmateriell 
• Utarbeide en årlig handlingsplan for kommunikasjonsaktiviteter 
• Ha overordnet ansvar for årlig opplærings- og informasjonsmøte for DICO-er, 

distriktssekretærer og DT-er 
• Fagansvar for ekstern kommunikasjon. 
• Sikre god kommunikasjon med tidsskriftet Rotary Norden. 

 
Leder innkaller KK som har møter etter behov, minst en gang hvert halvår. 

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for vervet. Det er pågang utredning omkring 
organisering av Norfo og det kan bli endringer i det organisatoriske bildet. 

Som alle andre verv i Rotary, er også kommunikasjonskomitélederen i Norfo 
ulønnet.  Reiseutgifter og andre utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte 
retningslinjer. 

Nærmere opplysninger om vervet fås hos styreleder Gunnar Kvalsund mailadresse: 

kvalsundgunnar@gmail.com, 📞 92035608 

Interesserte bes sende søknad med relevante opplysninger til Norfo v/sekretær Svein 
Tore Stiansen (stianse@online.no), innen 8. februar 2019. 
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