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Tre minutter  

Annet  

Hovedtema Klubbkveld: 
Innledning fra komitelederne,  Status før 2. halvår 
Orientering om The Rotary 
Foundation ( TRF) fra Anne og Ole  

Foredragsholder Ole Rønning og Anne Henriksen. 
Komiteeledere 

Kort om foredraget The Rotary Foundation 
Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, 
hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin 
virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste 
krevde finansiell støtte. Et viktig trinn i Rotary's historie var derfor 
opprettelsen av The Rotary Foundation (Rotaryfondet) i 1917. 
 
Det var den markante rotarianer Arch C. Klumph, fra Cleveland, Ohio og RI 
President 1918-17 som lanserte idéen til opprettelse av Rotaryfondet. Han 
var personlig litt av et eventyr i det han måtte slutte skolen som tolvåring for 
å forsørge familien, begynte som bud på et kontor og ble senere en 
suksessrik industrimann med flere virksomheter og var i tillegg fløytist i og 
leder av Cleveland Symfoniorkester. 
 
Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary's 
arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og 
globale samfunns-prosjekter og et utall aktiviteter som etter hvert har 
hjulpet hundrevis av millioner mennesker. 
 
Det var imidlertid først i forbindelse med Paul P. Harris' død i 1947 at 
Rotaryfondet fikk den økonomiske styrke til å gjøre Rotary til en betydelig, 
internasjonal, kraftfull serviceorganisasjon. 
 
Rotaryfondet har deretter vokset og virket på en måte som kan fortjene 
betegnelsen "Rotary's utviklingsbank". 
 
Grants - Økonomiske tilskudd 
 
I tillegg til Packaged Grant tilbyr Rotaryfondet to typer økonomiske tilskudd 
til klubbenes og distriktenes prosjekter: 
 
District Grant - Distrikts tilskudd 
District Grant er rammetilskudd som lar klubber og distrikter ta fatt i 
umiddelbare behov i deres lokalsamfunn og i utlandet. Distrikter kan be om 
opptil 50 prosent av deres ”District Designated Fund” (DDF) som et årlig 



tilskudd. Distriktet kan fordele dette på flere prosjekter. Distrikter som ber 
om mindre enn 50 prosent kan bruke den gjenværende DDF midler til å 
støtte PolioPlus eller til å delta i et ”Global Grant”. Distriktet forvalter og 
utbetaler midler til å støtte distrikt- og klubb sponsede aktiviteter, inkludert 
yrkesopplæringsteam (VTT), stipender og humanitære prosjekter, forutsatt 
at de er i tråd med TRFs misjon/formål. 
 
Global Grant - Globalt tilskudd 
Global Grant tilbyr muligheter til delta i strategisk fokuserte aktiviteter med 
stor virkningsgrad med økonomisk støtte fra stiftelsen, som strekker seg fra 
$15,000 til $200,000. Disse tilskudd gir støtte til store internasjonale 
humanitære prosjekter, yrkesfaglige treningsteam (VTT) og stipender som er 
bærekraftig og har målbare resultater innen en eller flere fokusområder. 
Aktivitetene kan drives individuelt eller i kombinasjon – for eksempel kan et 
prosjekt yte støtte til et VTT og et beslektet humanitært prosjekt. Klubber og 
distrikter kan enten lage egne Global Grant prosjekter eller være sponsor for 
et sammensatt prosjekt (packaged grant). Et sammensatt prosjekt utvikles av 
Rotary sammen med sine strategiske partnere. 
 
Klubb- og distriktsutvikled globale tilskudd 
Disse krever et minimum tilskudd fra verdensfondet (The World Fund(WF)) 
på  
$ 15.000, og et prosjektbudsjett på minst $ 30.000. Bidraget fra WF 
forutsetter enten et 100 prosent tilsvarende tilskudd av DDF midler fra 
distriktet eller et  
50 prosent tilskudd av kontante bidrag. Global Grant må være sponset av to 
klubber eller distrikter; en vertskapsklubb i det landet der aktiviteten finner 
sted og en internasjonal partner utenfor landet. 
 
Når en planlegger et prosjekt bør det gjennomføres en grundig 
behovsvurdering som utforsker de presserende behov der prosjektet skal 
gjennomføres. Dette bør gjøres sammen med den lokale klubben og 
tilgjengelige lokale ressurspersoner. 
 
Fra komiteene: 
Einar:  

struktur og innhold i komiteer, er den god. TRF over til 
prosjekt/servicekomitee og danne nytt navn på denne komiteen, eks 
Rotaryskolen? 
RYLA – i boks, 2 kandidater 
Utveksling – ikke i år 
Handicamp – arr ikke i 2015 
Sommerskolen – sørge for å få dette ut 
RotarySkolen – få ut et lite ”drypp” hver mnd på møtene våre 
Rotaract – Per ansvarlig der 

Kristin:  
Programkomiteen, planer lagt for feb og fremover. Forslag, 
medlemmer får hver en 3. min på møte for å fortelle litt om seg selv. 

Aril: 
Kommunikasjon, vil legge frem nye ting på eget møte senere i vinter 

Gunnar: 
Servicekomiteen, hatt møte vedr Mesnaelva, kontakt med involverte 



parter. Nansenskolen, her kommer det eget møte 
Svein, for medlem/arr komiteen 

Jobber med diverse sosiale arr. Kommer tilbake når dette er mer 
konkret 

 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 20. jan på Scandic Victoria, Åpent møte nye medlemmer 

 


