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Distriktskonferansen, Scandic Maritim Hotel 6. oktober 2019 
DRFC Wibecke Natås (Bryne RK) 
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The Rotary Foundation 

TRF – tre små 
bokstaver med et 
STORT innhold 
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Rotarianere vs medlemmer i en Rotary klubb 

TENK DEG... 
ü at du var interessert i hage og planter... 
ü ...og en dag ble du invitert til å være med i en hageklubb... 
ü ...du sier ja! og blir med på møter 
ü På møtene treffer du andre hyggelige mennesker... 
ü ...dere drikker kaffe og det er nye foredrag hver gang... 
ü ...men ingen av foredragene handler om hager... 
ü ...eller planter for den saks skyld... 
ü Ikke drar dere på tur og besøker hager heller... 
ü ....og du lurer på hva slags hageklubb dette egentlig er...?! 
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Rotarianere vs medlemmer i en Rotary klubb 

TENK DEG... 
ü at foredragene i klubben din av og til handlet om Rotary 
ü at kunnskapen din om Rotary, og det internasjonale 
arbeidet som foregår, økte for hvert år du var medlem i 
klubben... 
ü ...og at du ble mer og mer stolt av den fantastiske 
organisasjonen du var blitt med i... 
ü at alle medlemmene i klubben 
var aktive bidragsytere til Rotary-
fondet... 
ü ...og at du var engasjert i lokale 
og internasjonale prosjekter 
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Rotarianere – People of Action 
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TRF-KOMITÈEN I D2250 

ü  DRFC –Wibecke Natås, Bryne RK 
ü  Petter Andreas Visted, Åsane RK 

ü  Johannes Hausken, Sola RK 
ü  Eli Lexander, Askøy RK 

ü  Anja Rose Strohmaier, Sotra RK 

ü  Distriktstyrets representant  
    DGN Claus E. Feyling, Sokndal RK 

 ü Komiteen holder TRF-seminar for klubbpresidenter, 
innkommende presidenter, klubbenes TRF-komitèer 
samt andre Rotarianere.  
ü Komitèen veileder og hjelper klubbene på alt som 
har med fondet å gjøre 
ü Komiteen behandler søknader om District Grant 
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ROTARYFONDETS FORMÅL OG MOTTO 

102 YEARS OF DOING GOOD IN THE WORLD! 

Målet for Rotaryfondet er å støtte 
Rotary Internasjonals bestrebelser 
på å nå Rotarys mål om 
verdensforståelse og fred 
gjennom lokale, nasjonale og 
internasjonale humanitære, 
opplærings- og kulturelle program. 
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KONTIGENT og BIDRAG TIL FONDET 

ü  Rotaryfondets inntekter 
kommer utelukkende fra 
frivillige bidrag fra klubbene i 
verden, gaver fra enkelt-
personer, testamentariske 
gaver og renter av investerte 
midler.  

Ikke noe av det som 
innbetales som 

medlemskontingent 
til RI går til fondet. 
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HVORDAN ER ROTARYFONDET BYGGET OPP? 

Bidrag til Rotaryfondet kan avsettes 
til fem ulike fond: 
1) Annual Fund 

 Pengene brukes til ulike program tre år etter 
at de er kommet inn. Tre års forrentning gir 
inntekter som blir benyttet bl.a. til å 
administrere dagens program og til å utvikle 
nye program. 

2) Endowment Fund Fund) 
 Bare rentene av dette fondet kan brukes til 
program  

3) PolioPlus 
 Utryddelse av polio 

4) Rotary Peace Centers 
 Studie som omfatter internasjonale 
relasjoner, konfliktløsning og fredsstudier. 

5) Rotary Disaster Response Fund 
 Respons ved naturkatastrofer 
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Rotarys seks fokusområder 

Økonomisk samfunnsutvikling 
Community economic development 

Fredsarbeid og konfliktforebygging 
Peacebuilding and conflict prevention 
Sykdomsforebygging og –behandling 
Disease prevention and treatment 
Vann, sanitær og hygiene 
Water, sanitation and hygiene 
Barne- og mødrehelse 
Maternal and child health 
Grunnutdanning og leseferdighet 
Basic education and literacy 
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Rotary Annual Report 2017-2018 

I løpet av 2017-18 godkjente Rotary-fondet også: 
ü 503 District Grants og 63 Polio Grants 
Totalt bidro Rotary-fondet med $277 millioner 
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BIDRAG TIL THE ROTARY FOUNDATION 

ü  Pengestrømmen vi må støtte i fellesskap: 
 Every Rotarian Every Year med minst $100 

ü  Klubbene kan legge inn støtten som en del 
av årskontigent 

ü  Man kan også betale inn NOK 600,- (med 
skattefradrag) som en engangssum i året  
 ELLER 
 med                   (min NOK 50,- pr måned) 

ü  Fordel med faste innbetalinger til fondet er at 
det gir stabilitet og forutsigbarhet for 
prosjektfinansiering over tid 

ü  Man kan alternativt betale 
direkte på MyRotary.org 

ü  «Opptjening» blir da personlig 
ü  Du administrerer 

skattefradrag selv 
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HVA ER SHARE ? 

Systemet virker slik: 
ü  Det beløp klubbene i et distrikt bidrar med til det Annual Fund et år, 

blir delt i to like deler, og kan brukes til ulike program tre år etter at 
bidragene er gitt.  

ü  Bidrag til Endowment Fund og PolioPlus fondet blir ikke regnet med 
når delingen foretas. 

a)  Etter tre års forrenting, går halvparten av den summen alle klubbene i 
et distrikt bidro med til Annual Fund tre år tidligere til Verdensfondet 
The World Fund - WF.  
 Det er styret i Rotaryfondet The Trustees som bestemmer bruken av 
pengene i Verdensfondet . Midlene brukes blant annet til "matching». 

b)  Den andre halvparten går til Distriktsfondet District Designated Fund 
- DDF. Distriktet bestemmer selv bruken av disse midlene etter visse 
regler. 
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THE ROTARY GRANT MODEL – litt forenklet 

100% fordeles Innbetaling til  
TRFs Annual Fund 

Forrentes i 3 år 
(renter til adm. ) 

World Fund 50% 50% 

Global Grant 

Distriktet (DDF) 

District Grant 

Min 50% Max 50% 
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NASJONALT OG INTERNASJONALT 
ü  Global Grant må brukes internasjonalt, 

dvs klubb/distrikt i to land. 
ü  District Grant krever ikke «motpart» og 

kan brukes både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Det er ingen matching for 
District Grants. 

Felles for begge Grants: 
ü  Alle klubber må være kvalifisert 
ü  Alle klubber som har bidratt til AF-Annual 

Fund de siste 12 måneder kan søke  
ü  Klubbenes/ distriktets egne prosjekter 

prioriteres 
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POLIO 

HUSK  
å revaksinere 
deg mot polio 

hvert tiende år! 
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Rotary Centers for International Studies and conflict resolution 

ü Nytt Rotary Peace Center ved 
   Makerere University, Kampala, Uganda 
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Bli en aktiv Rotarianer i en aktiv klubb! 
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TAKK FOR MEG! 


