
Rotary Distrikt 2250   

Sak til Årsmøtet 26 september 2021 

 

Nedenforstående, er innkommet pr epost datert 25.08.21, som sak til årsmøtet, og gjengitt i sin 
helhet her: 

Sitat: 

Til Distriktets Årsmøte – Rotary Distrikt 2250 

Jeg er kjent med at Distriktsstyret pr 30. juni i år har gjort en disponering av HB midler, jeg vil stille 
spørsmål ved denne disponeringen. 

Disponeringen er ikke behandlet i TRF-komiteen. 

I foreliggende utkast til distrikts-regnskap må man lete i detalj i noter mm for å finne spor av 
disponeringen.  

Diverse klubber i vårt Distrikt, Lærdal Global Health  og diverse private givere har gitt øremerkede 
midler til HB arbeide i Malawi og Zambia. 

Deler av de øremerkede og betrodde midlene er overført fra særskilt lokal HB-konto til sentral konto 
pr 30.06.2021 ved at USD 20.000 er sendt til Rotary International Annual Funds. 

Slik jeg ser det, er denne disponeringen kritikkverdig, og burde ikke ha vært foretatt. 

Jeg ber om at:  

1 dette blir gjort kjent for Årsmøtet 

2 og at det vurderes å reversere overføringen, slik at man ikke er i brudd med de klare 
intensjoner fra angitte givere. 

 

Mvh 

Gunnar Dolven 

Stavanger Rotary Klubb + medlem av Distriktets TRF komite 

Sitat slutt 

 

 

 

 

 

 

 



Styrets kommentarer er flettet i teksten som er gjengitt her: 

Jeg er kjent med at Distriktsstyret pr 30. juni i år har gjort en disponering av HB midler, jeg vil stille 
spørsmål ved denne disponeringen. 

Disponeringen er ikke behandlet i TRF-komiteen.  

Styrets kommentar: videre-bragt fra DRFC:                                                                                                    
Denne disponeringen er helt i tråd med alle drøftinger som tidligere er gjort i komitéen. Midlene er 
fortsatt øremerket 10.000 Happy Birthdays, men har økt sin verdi med 80% gjennom denne 
disponeringen. 

I foreliggende utkast til distrikts-regnskap må man lete i detalj i noter mm for å finne spor av 
disponeringen.  

Styrets kommentar:                                                                                                                                           
Styret har ikke distribuert noe «utkast» til regnskap. Kommentarer til noe slikt synes derfor å gi lite 
mening.                                                                                                                                                                                                                                                             
Alle forklaringer til disponeringer i det utsendte regnskapet er merket med noter i.h.t. vanlig 
regnskaps-skikk.  

Diverse klubber i vårt Distrikt, Lærdal Global Health  og diverse private givere har gitt øremerkede 
midler til HB arbeide i Malawi og Zambia. 

Deler av de øremerkede og betrodde midlene er overført fra særskilt lokal HB-konto til sentral konto 
pr 30.06.2021 ved at USD 20.000 er sendt til Rotary International Annual Funds. 

Slik jeg ser det, er denne disponeringen kritikkverdig, og burde ikke ha vært foretatt. 

Jeg ber om at:  

1 dette blir gjort kjent for Årsmøtet.  

Styrets kommentar:                               
Enhver økonomisk disponering gjøres kjent for Årsmøtet ved utsendte regnskap og relaterte 
dokumenter, i god tid før årsmøtet, og i tråd med distriktets vedtekter, 

2 og at det vurderes å reversere overføringen, slik at man ikke er i brudd med de klare 
intensjoner fra angitte givere. 

Styrets kommentar:                                                                                                                                               
En reversering av den omtalte overføringen er ikke mulig.                                                               
Intensjonen fra givere er å muliggjøre 10.000HB prosjekter(er) og midlene er samlet inn til det 
formålet. Ved fornuftig plassering og øremerking av midlene, har man nå muliggjort igangsetting 
av Global Grant 10.000HB prosjekt, med større budsjett-ramme, og absolutt innenfor givernes 
intensjoner til formålet. 

 

Distriktsstyrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar styrets informasjon til orientering.  


