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Hvordan gjør vi papirarbeidet med TRF-gaver? Det er lettere enn du tror.

Fremmøteregistreringen,- noen får for gode prosenter

Hvordan bidrar man til TRF: Annual Programs Fund eller Polio Plus?

Skjemaet som gjelder medlems, klubbs eller distrikts betaling og 
innrapportering av gaver til TRF heter (123-EN-908) og finnes på linken 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/123en_write.pdf 

Skjemaet i utfylt stand sendes til RI-International i Zürich sammen med 
bidraget. Adressen og veiledning til utfylling finner dere på skjemaets 
bakside. Det krysses av på det formålet gaven gjelder. 
Systemet er ordnet slik at bidragene blir registrert på giveren, klubben 
eller distriktet alt etter som. På baksiden finnes også veiledning om hvilke 
regler som gjelder for summering av recognition points som senere kan 
komme klubben til gode. 

Skjemaet er så enkelt å fylle ut at det ikke bør skremme noen fra å ta 
det i bruk! 

Fremmøtereglene praktiseres ulikt:
Jeg har fått spørsmål fra en av distriktets klubber om hvilke regler som 
gjelder for registrering av fremmøte. Bl.a. pekes det på at orienteringen 
om dette som finnes i Årbokas side 80 ikke er i samsvar med lover og 
vedtekter på sidene 122 – 133. Det er selvsagt de fastsatte reglene som 
gjelder. Bl.a. dette har ført til at noen klubber rapporterer feil og det 
blir ulikheter i konkurranseforholdet til naboklubber. Kort sagt er skal 
det være slik, i følge lovenes artikkel 9 Fremmøte: 

- De som har fått innvilget permisjon etter søknad til styret,  
   skal regnes som fraværende. 

Page 1 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=20930&bid=117



- Noen klubber praktiserer å gi gyldig fremmøte for dem som 
  før møtet underretter styret om at man er forhindret fra 
  å  møte. Dette er en høflighet overfor klubben, men er    
  selvsagt galt og ikke etter lovene. Fremmøte kan bare gis 
  til en som møter opp til et klubbmøte som er flyttet og hvor 
   vedkommende ikke har mulighet for å reise til nytt møtested. 
- Lovene gir adgang til å søke styret om unntak fra 
  møteplikten for dem som har minst 85 år som sum av alder 
  og antall medlemsår (85-regelen). Disse skal aldri kunne få 
   registrert fremmøte. 

- Det skal regnes som fremmødt hvis medlemmet innen 14 
  dager før eller etter sitt klubbmøte deltar i møte i en annen 
  klubb eller deltar i nærmere nevnte Rotary 
  arrangementer/plikter.

Så enkelt var det! 

Ha en god uke! 
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