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Desember er måned for familie, og - til ettertanke 
Advent er over oss, julen like om hjørnet. Har du tatt deg tid til å kjøpe julepresangene? Har du tatt 

deg tid til familie, barn og barnebarn? Jeg spør, for jeg vet hvordan situasjonen er hjemme hos oss. 

Dette året er et unntaksår. Jobben som distriktsguvernør tar mye tid. Det krever en tålmodig person i 

hjemmet hos oss. Barnebarnas tradisjonelle adventssamling har gått bra takket være en snill 

bestemor. Bestefar har vært på møte i Norfo og på klubb-besøk.  

Mitt råd til dere alle er å prioritere godt. For meg er leveregelen først familie, så familie og deretter 

Rotary.  

I år ble det nødvendigvis litt annerledes, men det er i år jeg er så heldig å få være distriktsguvernør i 

Rotary. Distriktsguvernør i det fantastiske distriktet - D2250!! 

 

Julegavetips 
Polio!   

Har du fortsatt ikke funnet ut hva du skal gi bort til jul? For US$ 3,00 så vaksineres et 

barn. Det betyr at et barn vaksineres om vi gir en dollar, i og med at Gates Foundation 

da bidrar med 2 dollar. Kanskje en julegave til End Polio Now kan være en ide? I dag 

kom det nye tall på statistikken for polio. Nok et barn er angrepet og nå er det 28 nye 

poliotilfeller. Ikke mange, men likevel 28 for mange! Har du noen ledige minutter? Se denne filmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=bUtprGjIYqo Et nytt tilfelle i Afghanistan og dermed er det 

totalt 20 nye poliotilfeller i Afghanistan så langt i 2018. For hvert nytt tilfelle så er det et nytt 

menneske som er paralysert for resten av sitt liv. En skjebne som ville vært vanskelig i Norge, men 

som er umulig i Afghanistan. 

 

Rotary Global Rewards  

Kjenner du Rotary Global Rewards? Ikke det? Kanskje ikke rart. En liten hemmelighet som 

er tonet kraftig ned. Dette er en app som er tilgjengelig for iPhone og Android telefoner.  Appen gir 

deg fordeler som rotarianer ved kjøp, men den gir også et tilskudd til The Rotary Foundation. Sjekk 

ut appen, den er lett og finne og lett å bruke og den gir deg direkte fordeler på mange tjenester. 
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NB!!!   Klubbene har en viktig oppgave i desember!! 

Klubbpresidenter og klubbsekretærer – oppdatering av innkommende 

klubboffiserer!  

Husk at 31. desember 2018 er siste dag for innmelding av klubbens ledere for neste Rotaryår. 

Innmeldingene skal gjøres på Medlemsnett før nyttår. Husk at denne datoen kommer fort på og at 

du sikkert kommer til å ha dager du ikke tenker på Rotary i tiden som kommer. 

 

Norfo 
Noen ord om Norfo! Norfo (Norsk Rotary Forum) er en organisasjon som skal være til støtte for de seks 

norske distriktene, klubbene og dermed også medlemmene. Norfo har denne høsten vært gjennom noen 

grunnleggende endringer.   

1. Det er vedtatt en endring av styresammensetning fra fire til seks medlemmer, det betyr at nå vil alle de 

norske distriktene være representert i styret. En endring som er med på å gjøre organisasjonen mer 

transparent.  

2. Norfo har gjennom mange år bygget opp en vesentlig fondskapital/egenkapital. Det er nå vedtatt at 

Ungdoms- og Tiltaksfondet i Norfo skal oppløses og tilbakeføres til distriktene. Tilbakeføringen skjer i 

henhold til medlemstall pr 1. juli dette år. I vedtektene til fondet står det at ved oppløsning skal midlene 

disponeres som vedtatt når fondet ble opprettet. Det betyr at de pengene distriktet mottar vil bli tilført som 

vårt, D2250s, tiltaksfond. Når dette er styrebehandlet i D2250 vil vi komme ut med informasjon til klubbene 

om hvordan fondet skal disponeres til klubbenes beste. Gjennom et slikt fond i distriktet kan vi bidra til mye 

godt som ligger utenfor det som støttes av TRF. 

 

 

 MOMS-KOMPENSASJON  -  EN «JULEGAVE» FRA LOTTERITILSYNET!  

 

 
MVA-kompensasjon 2018  

Melding fra Lotteritilsynet ble lagt ut 10.desember 2018. Godkjente søknadsbeløp er avkortet ~25,5%.  

Dette gir en utbetaling til klubbene i D2250 på pene 480.000,- 

 

http://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/209
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Tall for klubbene, distrikt 2250:  

 Av de 46 klubber i D2250 er det noen som velger å ikke sende inn søknad. 8 klubber uteble fra 

ordningen i 2018. Det er selvsagt frivillig, - men alle anmodes om å være med i 2019.  

        "Før neste runde med søknader går av stabelen vil jeg oppfordre alle klubbene som ikke har org.nr, 

til å skaffe seg det. Det er en forutsetning for å være med i ordningen. Samordnet registreringsskjema 

ligger på Altinn. Det er ikke mye som skal til. En kopi av et stiftelsesdokument, Charterdiplom e.l, samt 

en oppramsing av de som er i styret", sier økonomiansvarlig i Norfo, Terje Gaarden. 

Informasjon og søknadsskjema for neste MVA-kompensasjon vi bli sendt ut andre halvdel av mars 2019. 

Dersom det blant de 8 uteblivende  klubber i 2018 er noen som trenger hjelp til Altinn i 2019 bes de ta 

kontakt. 

 

 

Jeg ønsker alle klubbene, alle rotarianere og deres familier en 
Riktig God Jul og et Godt Nytt År! 

 

Vennlig julehilsen 

Arild 

https://www.altinn.no/

