
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 28. Mai. 2013 

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder Merete F. Sundgaard 

Gjester  

Tre minutter Audun Gjengedal orienterte om dugnaden som ble utsatt. Kolliderer med 
litteraturfestivalen i morgen, men det blir da. Ta med godt fottøy og 
hagesaks. Blir i morgen kl. 10-14. Vel møtt! 

Annet Kirsten Andberg orienterte om møtet som skal være på Sundgaarden. Er en 
perle på Fåberg.  Samles ved Rica kl. 19.00 og kjører samlet.  

Hovedtema Rotary Foundation. 

Foredragsholder Rune Bye 

Kort om foredraget Skjer en del forandringer fra 1.juli som jeg skal orientere 
om. Vil også si litt generelt om RF. Enkelte tror at RF er 
et stort sort hull. Slik er det ikke. Arbeidet er rettet mot 
humanitært arbeid, stipendier/utdanning og yrkesveiledning. 
Det brukes lite penger på administrasjon i Rotary, så en 
veldig stor del av de innsamlede midler blir brukt til de 
formålene de er innsamlet for. Målet er å ha et fond på en 
milliartd dollar i 2025. I 2012 var 75 % av dette på plass. 
Det er nå fire land som har utbrudd av polio. Bidragene 
kommer fra rotarianere, klubbene og donasjoner fra andre. 
Bidragene til RF er frivillige, men veldig viktige. Og de 
går ikke til et sort hull – det er penger vi får igjen 
gjennom prosjektene. Global Grants blir matchet fra RI. Det 
er flere muligheter for å bidra. Enkelte har avtalegiro, 
klubbene kan betale bidrag fra medlemmene og det kan betales 
av overskudd på prosjekter.  
Jobber nå for å få presentert klubbenes prosjekter på 
internett.  
Nytt fra 1. juli: Til nå har det vært 12 programmer, nå blir 
det 3 tilskuddsformer (grants). Både distrikt og klubber må 
kvalifiseres for å kunne jobbe med prosjekter. Dette blant 
annet for å kunne kvalitetssikre pengebruken. Det skal 
fokuseres på 6 områder og det skal bli bedre muligheter for 
lokale prosjekter i tillegg til de globale6 fokusområder: 
Fredsarbeid og konfliktforebygging/løsning, 
sykdomsforebygging, vann og sanitær, barne- og mødrehelse, 
grunnutdanning og leseferdighet, økonomi og 
samfunnsutvikling. Prosjektene skal initieres fra klubber 
eller distrikt. 
Samarbeid mellom klubber er veldig viktig! Søknadsfrist 15. 
oktober. 

Referent Arnt Sveen 

 


