
D-2250  Rapport fra Ungdoms- og Tiltaksfondet for Rotaryåret 2020-21. 

IPDG Odd Henning Johannessen har fungert som Administrator for Ungdoms- og Tiltaksfondet i 
2020-21. 

Det har kommet inn totalt 6 søknader i løpet av året. 3 av disse søknadene har blitt innvilget og 
totalt er det utbetalt kr.45.500 fra fondet. De tre søknadene som er blitt godkjent er følgende: 

1. Søknad fra Stavanger International Rotary klubb  til et ungdomsprosjekt på Engøyholmen 
kystkultursenter. Det var søkt om kr.50.000. Styret innvilget søknaden med en støtte på 
kr.25.000 som var i tråd med klubbens eget bidrag i prosjektet. 

2. Søknad fra Førde Rotary klubb om kr.10.000 til å dekke utgifter for frakt av sykehusutstyr til 
et sykehus i Manilla, Filipinene. Søknaden innvilget med kr.10.000. 

3. Søknad fra Karmøy Rotary klubb om kr.20.000 til integreringstiltak for innvandrerungdom – 
et samarbeidsprosjekt med Karmøy Røde Kors. Søknaden innvilget med kr.12.500 som var 
det samme som klubben bidrog med til prosjektet. 

To av søknadene ble videresendt til vurdering i TRF-komiteen. Disse var: En søknad fremmet av Gand 
Rotary klubb om støtte til barneheimen Momyo Mmoja i Tanzania, og en søknad fremmet av 
Stavanger International Rotary klubb om støtte til Children`s Education in Lebanon til datautstyr. 

Det kom inn en privat søknad om støtte til drift av et barnehjem i Sierra Leone på kr.50.000. I 
henhold til vedtektene må søknadene fremmes av distriktet eller gjennom en klubb for å bli vurdert 
og innvilget. Denne søknaden ble derfor avslått. 

I tillegg har styret vedtatt å bruke kr.87.938  fra Ungdoms- og Tiltaksfondet til innkjøp av  AV-utstyr 
for å kunne gjennomføre PETS og andre møter i distriktet på grunn av Corona-situasjonen, samt for å 
muliggjøre streaming og opptak av fremtidige møter, konferanser og samlinger.  Inntekter distriktet 
måtte ha for utleie av dette utstyret skal krediteres  Ungdoms- og Tiltaksfondet.  I denne 
sammenheng er fondet i inneværende år tilført kr.30.000 i inntekter fra Sokndal og Stord Rotary 
klubber for leie av utstyr i forbindelse med gjennomføring konferanser online. Oversikt over fondets 
midler finnes i notene til D-2250`s regnskap. Fondet har ved årskiftet kr.230.808 i midler. 
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