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Viktig sak for Generalforsamlingen: 
Hvordan skal det fremtidige Rotary Foundation skal være. Vi kan påvirke og ligge i forkant. Gjør deg kjent med saken!

NB: VIKTIG SAK FOR GENERALFORSAMLINGEN 

På generalforsamlingen den 7. september vil det bli lagt frem forslag om at vårt distrikt skal 
få status som pilotprosjekt som ledd i arbeidet med å utforme det fremtidige Rotary 
Foundation. For å bli vedtatt kreves 2/3 flertall blant klubbene. Pilotprosjektet har fått 
navn Future Vision plan og skal vare i tre år. Tiden frem til generalforsamlingen er knapp og 
det er viktig at klubbene er orientert om bakgrunnen for dette forslaget. Du kan lese mer 
om Future Vision Plan på nettet: 
http://www.rotary.org/en/Aboutus/TheRotaryFoundation/FutureVision/Pages/ridefault.aspx

Søknaden anbefales vedtatt på Generalforsamlingen. Det vil sette oss i forkant av 
utviklingen på dette viktige området. Nedenfor gjengis en orientering om planen fra vår TRF 
komite ved Svein Aanestad og Edrund Olaisen: 

Future Vision Plan:

Rotary er en organisasjon i stadig utvikling, og for å møte morgendagens utfordring er det 
laget forslag til fremtidig utforming av store deler av TRF – The Rotary Foundation. 

Forslaget skal nå prøves ut i en treårsperiode med start 1.07.2010. Distrikter som ønsker å 
delta i pilotprosjektet må sende inn søknad innen februar 2009. Søknaden må ha tilslutning 
fra 2/3 av klubbene i distriktet, og legges fram på Generalforsamlingen til vedtak. TRF vil 
velge ut 100 pilotdistrikter i 2009, og vil velge ulike distrikter for å få et bredt grunnlag når 
evaluering skal foretas etter pilotperioden. 

Forslaget inneholder mange endringer, men enkelte program blir beholdt omtrent som dagens 
ordning. 

Hovedendringene vil være: 

Fra mange ulike typer ”grants” er det foreslått to typer: Global Grants og District Grants: 
Global Grants vil støtte større prosjekter innen følgende seks hovedområder: 
· Peace and conflict prevention/resolution 
· Disease prevention and treatment 
· Water and sanitation 
· Maternal and child health 
· Basic education and literacy 
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· Economic and community development 

District Grants skal støtte distriktenes mindre prosjekter, lokalt og internasjonalt. 
Distriktene kan bruke opp til 50% av sine tilgjengelige DDF midler i løpet av et år og 
administrere det uten at TRF sentralt er involvert. 

Polio Plus vil fortsette som nå til polio er utryddet. 

Volunteer Service Grants vil dekkes av District Grants i den nye modellen. 

Det blir endringer med hensyn til opparbeidet Recognition Points. 
Hvis distriktet søker og blir uttatt som pilotdistrikt vil det bli gitt opplæring. 
Etter evaluering blir den nye modellen implementert fra Rotaryåret 2013 – 2014. 

Denne informasjonen vil også sendes klubbene som vedlegg til saken på Generalforsamlingen.
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