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DSG Dsitrict Simplified Grant. Hva er det?
Gratulerer til Lågendalen, Flekkefjord og Langesund RK som har fått kr 7000,- hver til lokale 
prosjekter.

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i 
distriktsorganisasjonen

Hensikten med District Simplified Grants er å gi klubbene raskere 
adgang til de midler distriktet har på sin DDF- konto, distriktets 
foundation-midler som vi har fått prosentvis tilbake fra innbetalte TRF-
midler gjennom 3 år..

Prosjektene kan enten være lokale eller internasjonale. Prosjektene må 
gjennomføres innen et år. Det må avgis rapport om gjennomføringen med 
regnskap senest 2 mnd etter at prosjektet er avsluttet.

3 klubber har søkt og fått støtte til lokale prosjekter DSG, via District 
Simplified Grant.

Lågendalen, Flekkefjord og Langesund får kr 7000,-  hver til flotte 
lokale prosjekter. TRF-komiteen vurderte alle tre prosjektene som 
samfunnsnyttige og innenfor kriteriene.

Det er veldig bra å vite at jo mer som betales inn til TRF, jo mer får vi 
tilbake til bruk i nærmiljøet - eller internasjonalt.

Lågendalen RK;
får kr 7000.- til prosjektet Dyrehegn ved sykehjemmet.

Dette er så absolutt et prosjekt i Rotarys ånd, og vi er sikker på at det vil 
være til glede og nytte for alle ved sykehjemmet, og sikkert også andre.
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Flekkefjord RK

Klubben får kr 7000 som bidrag til Peisovn på gården Li. DSG midler 
skal etter regelverket brukes i humantiær sammenheng, og vi mener at en 
ovn vil være til nytte for alle som besøker gården.

Langesund RK:
innvilget med kr 7000.- til Skjærgårdslekene som er et idrettsleker for 
psykisk funksjonhemmede som finner sted 26. april 2008.
Komiteen vil berømme klubben for et flott prosjekt, helt i tråd med 
intensjonene i DSG og med Rotarys grunnleggende målsetting om service - 
above self.Et arrangement for psykisk funksjonshemmede fortjener 
støtte, og vi ønsker klubben lykke til med "Skjærgårdslekene".

Evaluering og rapport
Etter gjennomført arrangement ber vi om at avslutningsrapport med 
nødvendige kvitteringer blir sendt DRFC som er Edrund.

Guvernøren ønsker Fkellefjord, Lågendalen of Langesund RK lykke til med 
flotte opplegg, og gjør de andre klubbene oppmerksommer på DSG som et 
viktig virkemiddel i lokale prosjekter!

Rotarianere er alltid i service - for andre.

TRF-komiteen ønsker lykke til med prosjektene.

Takk til Flekkefjord, Langesund og Lågendalen RK som viser veg for andre 
klubber.

Rotary Shares fra DG Laila
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