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Her kan du lese om: Bidrag til TRF, (alternativ innbetaling), en spesielt aktiv klubb, første 
kvartalsbrev, samt trist melding

Svein Aanestad, Distr.guvernør distrikt 2290, 2006-07

Siden november er Rotary Foundation-måneden, kan det være på sin plass 
fokusere litt på nettopp TRF, som er en utviklingsbank for Rotary av en størrelse 
og slagkraft som langt overgår andre organisasjoners hjelpeapparat. Klubbene 
har angitt en målsetning for hva de vil bidra med for inneværende år. Bidragene 
sendes til Rotarys Zürichkontor, (adresse og bankontonr på side 36 i Håndboka). 
Bidrag må betales innen 1. april 2007 for å bli registrert på Rotaryåret 2006-07.

Det nye er, som kjent, at man kan oppnå fradrag på skatt for individuelle bidrag til 
TRF. Om man vil dra maksimal nytte av skattefordelene, er det mulig for klubbene 
å ordne seg på følgende alternative måte, og jeg siterer NORFOs kasserer PDG 
Barry Matheson:

 "Hvis en klubb vil fordele bidraget fra klubben på alle medlemmene så er det greit forutsatt at 

bidraget er på minst kr. 500.- pr medlem. I så fall kan klubben for å spare litt arbeide sende meg en 
liste på medlemmene med navn, adresse og personnummer. Penger som tilsvarer minimum kr. 
500.- pr medlem kan så innbetales direkte på The Rotary Foundation kontoen for skattefrie bidrag 
(altså ikke den vanlige TRF kontoen) og så sørger jeg for å fordele beløpene på det enkelte 
medlem slik at melding går til skattemyndighetene for godskriving ved skatteoppgjøret. Det kan 
ikke være noe umoralsk ved dette da jeg forutsetter at midlene kommer fra medlemmene i en eller 
annen form." (sitat slutt).

Den entusiasmen og det engasjement som oppvises, imponerer meg stadig ved 
møtet med klubbene. Selvsagt er det variasjoner. Enkelte klubber er nok mer 
"introverte" enn andre, men hovedinntrykket er positivt. Jeg vet ikke hvor riktig 
det er å trekke fram noen enkelt, men det er fristende å nevne Ulefoss RK, en liten 
klubb på et forholdsvis lite tettsted i innlandet i Telemark. Denne klubben lever 
etter mottoet: Skal klubben framstå som attraktiv og levedyktig, forutsetter det 
maksimalt trøkk på engasjement og aktivitet. Man nøler ikke med å gyve 
på prosjekter både lokalt og internasjonalt, og satser i tillegg friskt på 
ungdomsutvekslig. Men aller mest spesielt er nok aktiviteten i forhold til 
utenlandske vennskapsklubber. Her har man i en årrekke hatt to, én i Tyskland og 
én i Danmark, men så utvides dette videre til et nettverk, ved at man også søker 
kontakt med den tyske klubbens vennskaps-klubber i England og Latvia. Det 
foregår utveksling og selskape-lighet alle disse klubbene i mellom, og, ikke minst 
viktig, de går sammen om omfattende internsajonale prosjekter. Det aller siste 
dreier seg om å skaffe rent vann til skoler i Indonesia. Her er det ikke snakk om å 
ha nok med seg selv! Idéer og eksempler til etterfølgelse i mindre aktive klubber?

Et trist budskap: PDG Egil Dalen, Porsgrunn RK er død, 84 år gammel. Egil var 
guvernør i vårt distrikt 1992-93. Fred lyses over hans minne!
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Første kvartalsbrev er nå lagt ut på d 2290s nettside! Klikk og se!
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