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Future Vision Plan: Distriktet søker å delta i et større arbeid med å forenkle og effektivisere TRF. Flere beslutninger vil 
overføres til distrikter og klubber, større prosjekter på verdensbasis får større vekt.

Future Vision Plan

Som dere tilstedværende husker vedtok vi på vår generalforsamling å søke om å få være 
pilotdistrikt når TRFs fremtid nå skal utredes. Prosjektet skal prøves i praksis i et utvalg av 
100 distrikter, en ny modell for prosjektgrants, i den hensikt å forenkle og modernisere. 
Søknaden skal sendes etter februar 2009 og prosjektperioden begynner i rotaryåret 2010 – 
2011. 

Det er slett ikke sikkert vårt distrikt blir plukket ut. Utvalget skal ta hensyn til bredde i 
geografi, aktivitet/passivitet, størrelse og mye annet. Hvis vi blir plukket ut skal vi være klar 
over at det blir endringer i dagens type prosjekter. Det kan bli større prosjekter, minimum 
USD 15000 i matching, og samtidig mindre penger til de vanlige mindre prosjektene som våre 
klubber har hatt. Viktig er det i alle fall at vi er bevisste fordeler og ulemper med å delta 
som pilotdistrikt. 

Om Future Vision Plan:

Som ledd i forberedelsene til 100 års jubileet for The Rotary Foundation bestemte the TRF 
trustees å utvikle en treårsplan for det neste TRF hundreår. Det ble laget en visjon for TRFs 
utvikling: Det skal sette rotarianere i stand til å fremme internasjonal forståelse, goodwill og 
fred og være grunnlaget for TRFs nye virke. Doing Good in the World er TRFs motto, 
vedtatt av TRKs trustees og godkjent av Rotarys lovråd. 

The Future Vision Plan er utviklet for 
- å forenkle TRF programmer og prosesser i samsvar med formålet 
- fokusere Rotarys tjenestetiltak der de vil få størst mulig effekt i å møte verdens 
prioriterte behov slik rotarianere forholder seg til 
- øke følelse av eierskap i distrikter og klubber ved å   overføre større del av avgjørelsene til 
distriktene 
- vinne bedre forståelse for Rotarys offentlige omdømme 

Det er meningen at det nye regime skal innføres overalt i rotaryåret 2013-2014. 

Det viktigste med den nye grants strukturen er: 
- Rotary Foundation District Grants skal sikre klubber og distrikter å gi støtte til spesielle 
serviceformål og ta seg av øyeblikkelige behov i sine områder og utenlands. Vil bli gitt som ett 
grant til distriktene og er skapt etter modell av nåværende District Simplified Grants 
programmet. Distrikter vil kunne bruke inntil 50% av deres District Designated Fund til 
dette. 
- Rotary Foundation Global Grants gir anledning til å delta i mer strategisk fokuserte 
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prosjekter, over tid, med større støtte fra The Rotary Foundation. Disse grants vil støtte 
større prosjekter med stor måloppnåelse innen et av TRFs seks satsingsområder: 
o Fred og fredsbygging/konfliktløsning 
o Forebygge og behandle sykdom 
o Vann forsyning og helse 
o Fremme mødres og barnes helse 
o Fremme grunnutdannelse og bekjempe analfabetisme 
o Støtte til økonomisk og samfunnsmessig utvikling 

Dere som søker mer informasjon kan se på hjemmesiden til RI på denne linken 

http://www.rotary.org/en/AboutUs/TheRotaryFoundation/FutureVision/Pages/ridefault.aspx 
der dere også finner en Power Point presentasjon av Future vision plan.
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