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TRF KOMITEEN I DISTRIKT 2290

• DRFC – Edrund Olaisen, Langesund

– District Rotary Foundation Chair

• DGSC – Dag Helge Tvedt, Stavern

– District Grant Subcommittee Chair

• Controller – Svein Tore Stiansen, Risør

– «Distriktets TRF –Revisor»

• RRFC – Ingrid Grandum Berget

• DGE –Erik Gran



COMMUNICATIONS PLAN  |  3

DU MØTER DISSE + NOEN TIL
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DERFOR MÅ VI HAR KURS - SERTIFISERINGSKRAV

Rotarys regelverk krever at alle klubber må være sertifisert for å kunne 
motta midler fra fondet. 

• President og innkommende president må lese, forstå og godkjenne 
med signatur  (i år). E-learning er på vei.

• Sertifisering gjelder for ett år om gangen

• Club qualification Memorandum of Understanding= 
samarbeidsavtale

• CRFC har i utgangspunktet hovedansvar for gjennomføring av 
TRFprosjekter i klubben
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THE ROTARY FOUNDATION

skal gjennom humanitær hjelp, utdannelse 
og kulturutvekslinger arbeide for å 

skape internasjonal forståelse og fred i 
verden.
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HVA MÅ TIL?

1. Frivillig innsats

2. Penger 

Husk 3H = Rotary-linjen
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GODE IDEER ?

• Hva gjør din klubb for å skaffe penger til 
prosjekter?
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THE ROTARY FOUNDATION – (TRF)

• «Every Rotarian,

every Year = USD 100»

• Klubbene kan legge støtten inn som del av årskontingent

• Man betaler inn min. kr 600 – med skattefradrag

– Som engangs-sum i året

– Eller med AvtaleGiro med kr 50 hver måned
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BARE GJØR DET

• Tegn deg for AvtaleGiro!

• Og anspor dine klubb-venner til 
å gjøre det samme!

• Du finner formularet på 
Distriktets hjemmeside og på 
rotary.no
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PENGESTRØMMEN TIL TRF 

Innbetaling til Forrentes i 3 år 100% fordeles

TRFs Annual Fund (renter til adm. *))

World Fund 50%
50%

Global Grant

Distriktet
(DDF)

District Grant

Min 50% Max 50%
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DISTRICT GRANT TILDELINGER

• Rotaryåret 2014-15 ble det innvilget 

– 12 søknader innvilget med kr 132.000

• Rotaryåret 2015-16 var det søknader for 

kr 667.410 

28 søknader ble innvilget, kr 220.000 
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HAR DISTRIKTET «PENGER PÅ BOK» I ÅR?

• 1.7.16 ble det overført USD 45672.-

• 50 % går til district grant  = «    22836.-

USD  22836.- ………………. =   NOK 189530

• I tillegg fra distriktet «   50000

Det betyr NOK 239.530.- til klubbprosjekter. (ca-beløp pga

mulig endring i dollarkurs)
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RETNINGSLINJER FOR GRANTS

• Felles for TRF GG og TRF DG:

– Alle klubber må være sertifisert-signert MOU

– Alle klubber som har bidratt til APF de siste 12 
måneder kan søke 

• Klubbenes/distriktets egne prosjekter prioriteres framfor 
”signaturprosjekter”

13
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DISTRICT GRANTS

• For utdannelse og
humanitære prosjekter

• Distriktet søker om en

samlet sum en gang pr år.

• Egner seg for mindre

prosjekter og aktiviteter

• Lokale og /eller
internasjonale



COMMUNICATIONS PLAN  |  1 5

SØKNAD OM MIDLER FRA DISTRICT GRANT. 

• Søknad sendes til 

• dht@online.no

• Søknadsfrist kunngjøres på webside og ved mail til alle 
presidentene

• i 2016 er fristen 1.november – forutsatt at alle 
rapporter for forrige år er innsendt.

• Behandles og innvilges av distriktet

• Gjerne innen fokusområder, men ikke krav 

mailto:dht@online.no


COMMUNICATIONS PLAN  |  1 6

SØKNADER OM DISTRICT GRANT

• Først sender klubbene søknad til distriktet på utdelt skjema (online)

• Etter søknadsfrist velger TRF komiteen hvilke prosjekter  som får 
støtte - ut fra regler og vurdering

• Så sendes søknad fra distriktet til TRF, Chicago med kort beskrivelse 
av prosjektene

• Prosjektene blir gjennomgått og godkjent

• Hvis alt blir godtatt blir pengene raskt overført til distriktets konto
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BANKKONTO OG SLUTTRAPPORT

 Klubbene må ha egen bankkonto for alle prosjekter. Den 
kan opprettes etter at klubben har fått bekreftet fra 
distriktet at prosjektet er godtatt også av TRF i Chicago.

 Pengene blir overført til klubbens prosjekt-konto med en 
gang distriktet får dem fra Chicago

– Prosjektene gjennomføres, hvis det er langvarig 
prosjekt må det sendes delrapporter underveis

– Sluttrapport sendes med en gang prosjektet er 
gjennomført
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FRA 2014: DISTRICT GRANT KAN OGSÅ BRUKES TIL:

• Construction (inkl low cost shelters)

• Grant management seminars

• UNGDOMSPROGRAMMER,bl.a.

– Ungdomsutveksling

– RYLA

• Søknader innenfor fokusområdene prioriteres, andre 
vurderes
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Søknad om midler fra District  Grants- 

 Rotaryåret 2015-2016 
 

Fra: …………………………………………………….Rotary Klubb. 
 

3 personer fra klubben  må stå ansvarlig: SLUTTRAPPORT SENDES 

UMIDDELBART ETTER PROSJEKTETS AVSLUTNING/GJENNOMFØRING TIL:  

d-h-tved@online.no 
1. Leder:______________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________  
 

1. Det søkes om økonomisk støtte til følgende tiltak/prosjekt (kort 

beskrivelse): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Starttidspunkt  og avslutning for prosjektet:__________________________ 

2. Hvor mange vil ha nytte av prosjektet?_____________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 

3. Hvordan vil rotarianere delta i prosjektet?___________________________ 

 

4. Dersom en eller flere andre organisasjoner er involvert i tiltaket eller 

prosjektet,  hva er deres rolle: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Kostnadsoverslag for prosjektet: 

 INNTEKTER 

 Det søkes om følgende beløp  : kr ____________ 

 Andre finansieringskilder(spesifiser): ”   ____________ 

 Totale inntekter til prosjektet:   Kr____________ 

UTGIFTER 

Spesifiser,  bruk baksiden av arket om nødvendig 

       Kr____________ 

         ”____________ 

  Prosjektets totale utgifter   Kr____________  
 

Prosjektets bankkonto:_________________ 

 

Sted/dato __________________________ 

 

_________________________                         ______________________________ 

          President                                                 prosjektleder 

 

Søknaden sendes til DGSC Dag Helge Tvedt, epost : d-h-tved@online.no  
Søknadsfrist  2015 er 1.november (forutsatt at rapportering fra 

forrige år er i orden) 
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Rapportskjema for District Grant i distrikt 2290  
                 

  
 

Sendes inn umiddelbart etter avsluttet prosjekt. Hvis prosjektet ikke er 
avsluttet innen 1.juli samme rotaryår som bidraget er mottatt, skal det sendes 
delrapport. Sluttrapport sendes etter avsluttet prosjekt. Hvis prosjektet ikke er avsluttet 
innen avtalt tid (se retningslinjer om rapporteringsrutiner) skal hele beløpet 
tilbakebetales.  

District Grant Rotaryår              - 
 Delrapport  Sluttrapport                Periode:  Fra  - Til    

 
1. Prosjekt navn  2. Rotary Klubb:  

 
Mottatt  beløp District Grant =   NOK_________      Klubbens eget bidrag=NOK__________  

Effekt av prosjektet 
Gi en kort beskrivelse av prosjektet og effekten det har hatt for målgruppen: 
  
 
 
 
 

Hvis samarbeidsorganisasjon deltar – beskriv deres rolle  

 
 

Rotarianernes engasjement 
 

Hvor mange rotarianere har deltatt i prosjektet?                     På hvilken måte? 
 
 

  

Gi en oversikt over utgiftene for prosjektet: 
 

 Innkjøp/prosjektkostnader      Kostnader i NOK 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      Totale utgifter i NOK  

 
 Ved å underskrive denne rapporten bekrefter jeg at det mottatte bidrag er brukt i samsvar med 

prosjektsøknaden og i tråd med Rotary Foundations prinsipper og at opplysningene er korrekte.  
 Kvitteringer for alle utgifter beholdes i minst tre år for eventuell revisjon 
 
     

 
Dato    Prosjektansvarlig     Klubbpresident   
Signaturer 
 
 
 
 
Sendes DGSC Dag Helge Tvedt, epost: d-h-tved@online.no  
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FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET PROSJEKT-BEGGE TYPER GRANTS

• Å finne frem til

• Å planlegge

• Å finansiere

• Å gjennomføre

…….et prosjekt krever mye personlig innsats!

Derfor viktig at en klubb har nok engasjerte medlemmer

..men også at et prosjekt er klubbens prosjekt og ikke bare 
basert på en enkelt  ildsjel! Tenk på snøplogen: spiss foran 
og bredde bakover for å få full effekt. 
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22

FORVALTNING – ”STEWARDSHIP”

•ansvarlig forvaltning og kontroll av tilskuddsmidler

–Rotarianere skal føre tilsyn

– Til enhver tid ha oversikt over økonomien

–Ha dokumentasjon  a jour

–Oppbevare kvitteringer iht forskrifter

–Rapportere uregelmessigheter til distriktets guvernør

–Sende inn rapporter i tråd med forskriftene 

•



COMMUNICATIONS PLAN  |  2 3

POLIO

• Rotarys største prosjekt

• Vi er nesten i mål

• Kampanjene er avsluttet, men kampen for å 
utrydde polio fortsetter

• Bidra økonomisk eller ved å delta i 
vaksinasjonsprogrammene

• Holde klubben orientert om poliosituasjonen
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GLOBAL GRANT

• Kan søkes hele året.

• Matches som tidligere for matching grant

• Minimumsbudsjett USD 30.000

• Minimum 30 % bør komme fra klubb i prosjektland

• Minimum USD 15.000 matching fra TRF 

• Må være innenfor fokusområdene

• Krav til målbarhet og bærekraft

• Aktiv deltakelse fra klubber i begge land

• Minst tre medlemmer i hver klubb
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DISTRIKTETS DDF MIDLER

• Fra forrige rotaryår USD  54523.-

• Overført                                     «   22836.-

• beløp for global, grant, polio, fredsstudier 
mm 

• USD 87359.-
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FOKUSOMRÅDENE

 Peace and conflict prevention/resolution
 -fredsarbeid

 Disease prevention and treatment-
 forebyggende helsearbeid

 Water and sanitation –
 vann og sanitær

 Maternal and child health –
 mor og barn prosjekter

 Basic education and literacy-
 grunnleggende utdannelse – mot analfabetisme

 Economic and community development
 -sunn økonomi/samfunnsutvikling

KRAV VED GLOBAL GRANT – IKKE FOR DISTRICT GRANT
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MÅLSETTING – GLOBAL GRANT

• Prosjektene skal være: 

• Bærekraftige – varig Verdi

• Målbare i kvantitet (tallfestet)og kvalitet (beskrivelse)

• Fastsett på forhånd hvordan prosjektet skal måles

• Anbefales av distriktet –godkjennes i Chicago

27
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GLOBAL GRANT RAPPORT SKAL INNEHOLDE

• Hvordan rotarianere har vært involvert

• Hvilken type aktivitet

• Evaluere prosjektmål

• Hvordan er fokusområdene dekket

• Hvordan ble pengene brukt

• Hvem og hvor mange hadde nytte av prosjektet
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BÆREKRAFT - SUSTAINABILITY

Bærekraft har ulik betydning i forskjellige land – og andre
organisasjoner kan legge noe annet i ordet. For Rotary 
betyr det at vi tar: 

Beslutninger som gjør at 
prosjektet er til nytte i
samfunnet også etter at 
midlene er brukt og

selve prosjektet avsluttet
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BÆREKRAFT

Ved besøk på prosjektstedet flere år senere håper man å 
finne

DETTE IKKE DETTE
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BÆREKRAFT

 Samfunnets behov

 Materiell og teknologi

 Lokale medvirkning –

også i planprosessen

 Kunnskap – sikre at mottakere

av prosjektet har en plan for  

videreføring av kunnskap

 Motivasjon

 Overvåking og evaluering
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ERFARINGENE SÅ LANGT

• Med mer 1.2 millioner 
medlemmer over hele verden:

– Egentlig forbausende bra!

• Men «TTT» = Ting Tar Tid

• ….. og det har vært / er noen 
frustrasjoner under veis i 
forberedelser og godkjenning av 
søknader

 Det går stadig bedre!
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Fredsarbeid
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FREDSSTUDIER

• Master i fredsstudier, 
konfliktløsning og internasjonale
relasjoner

• viktig utdannelse med et stort
specter av arbeidsområder

• 6 universiteter over hele verden

• Opp til 100 “fredsstudenter”  får
muligheten hvert år

•3 mndr kurs
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ROTARY PEACE FELLOWSHIP

 Dette er en «godt bevart hemmelighet»

 Det dreier seg om fredsstudier på Mastergrad-nivå over 
inntil 2 år ved ett av 6 «fredsuniversiteter» 

• eller et noe enklere studium som gir et 
«Professional Development Certificate»

 Det er en klubb som foreslår en kandidat og distriktet 
som støtter forslaget

 Det er Rotary sentralt som avgjør til slutt
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TO STUDIER: 

1. Master's degree 

2. Professional development certificate 

• Masterstudiet kan ikke søkes av rotarianere og deres
nærmeste familie

• En klubb/distrikt kan anbefale flere søkere samtidig
(ingen grenser i antall) 

• Søknader må sendes fra distriktet før 1. juli
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HISTORIEN OM SJØSTJERNENE

 Gert Ceville-Danielsen

Norges mest kjente representant

for Rotary’s Peace-Master-program. Han 

forteller alltid «the star-fish story»

 "How can there be peace without people 
understanding each other; and how can 
this be if they don't know each other?“

-Lester B. Pearson
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MASTER GRAD

• 6 senter, syv universiteter

• 15- til 24-måneders kurs 

• Organiseringen av studieårene følger universitetets kalender

• Inntil 10 nye studenter pr studiested pr år, opptil 60 studenter
totalt pr år

• To- til tre måneders praksis I løpet av sommerferien

• Utdanner morgendagens ledere



COMMUNICATIONS PLAN  |  3 9

ROTARY PEACE FELLOWS
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TRF 100 ÅR - JUBILEUMSFEIRING

• Viktig markering –

– Hele klubben må kjenne til fondet

– Ha arrangement til inntekt for TRF

– Åpent møte 

– Ekstern info/PR

– Markere jubileet –november er TRF-måned

– Vite hvor du kan finne forslag til markering

– Vær stolt av vårt eget fond
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100 GODE IDEER

• Hvilke planer har din klubb? 



COMMUNICATIONS PLAN  |  4 2

CRFC – TRF-ANSVARLIG I KLUBBEN

• Club Rotary Foundation Chair

• 29 klubber har registrert navn på det norske medlemsnett pr idag.

Funksjoner som overføres til RI når de er registrert i det norske   
medlemsnett: 

– President

– Sekretær

– Kasserer

– Klubb executive secretary

– TRF-ansvarlig

– Medlemsansvarlig
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ROTARY CLUB CENTRAL

 Klubbenes verktøykasse

 Informasjon 

– Gjennomsnittsalder

– Antall medlemmer  mm

 Kan se klubbenes utvikling 

– Når vi egne mål?

– Hva betalte vi i fjor?

– Hva med prosjekter etc etc
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ROTARY CLUB CENTRAL

• Medlemmer registreres i den norske databasen

• Den norske MEDLEMSDATABASEN er synkronisert med RI’s
datasystem

• Det er IKKE overføring av distriktsdata

• Andre ting som må legges i Rotary Club Cenral:

– Måltall for fondet,

– for PR,

– for prosjekter
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BESTILLING AV PHF

• Beregn 2 – 4 uker «leveringstid.»

• Send skjema 102 (eller 123 )begge går

• Sjekk at klubben har recognition points eller

• Betal inn 1000 USD

• Marta Wild i Zürich er kontaktperson

• PHF medalje må betales – USD 15 – bestilles via rotary.org/rotary
shop
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MOU HAR BL.A. FØLGENDE :

• MOU = Memorandum of understanding = avtale mellom klubb og 
distrikt

– CRFC har ansvaret for dette i klubben 

• Krav til økonomikontroll (TRF controller Svein Tore Stiansen)

– Krav til egen rentefri (!) bankkonto

– Krav i tråd med god norsk regnskapsskikk

• Rapportering om fremdrift av prosjektet samt bruk av midler NB 

• Dokumentasjon / arkivering (5 års oppbev.)

• Rapportering av ev. feil-/misbruk av midler 
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HUSK

MOU skal signeres
og etterpå er det 

VEL HJEM
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TUSEN TAKK FOR AT DU TOK DEG TID!

Hilsen Paul Harris


