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Finanskrisen rammer også Rotary prosjekter.
Ekstra nøye nå å passe på anvisninger for planlegging og søknad på prosjekter. Mange prosjekter går 
imidlertid som før. 
Vi gratulerer

Om innskrenkninger i Humanitarian Grants

Finanskrisen rammer våre prosjekter. 
Fra Svein Aanestad, leder i TRF-komiteen  har vi fått denne orienteringen: 

Det burde ikke komme som et sjokk på noen! Vi opplever en av de verste 
finanskriser verden har sett, og det ville jo være illusorisk å tro at vår 
organisasjon skulle gå fullstendig klar av virkningene. Den økonomiske nedgangen 
får, ikke uventet, følger for TRFs humanitære virksomhet både når det gjelder 
Matching Grants (MG) og Voluntary Service Grants (VSG). Jeg har oversatt til 
norsk deler av en mail fra James Robinson, manager for Humanitarian Grants 
Program i Evanston: 

På grunn av global økonomisk nedgang og flyktig klima for investering har RI og 
TRF, på samme vis som mange humanitære organisasjoner, sett seg nødt til å ta 
noen vanskelige avgjørelser. Rotaryfondet har gått på betydelige urealiserte tap 
på sine investeringer, noe som har ført til at budsjettet for Humanitarian Grants 
for 2008-09 er blitt redusert med USD 16,3 millioner. Dette får øyeblikkelige 
følger for MG og VSG, mens DSG (District Simplified Grants) og de såkalte 3H-
Grants ikke vil bli berørt i inneværende år. 

Hvilke følger har så dette fått for de forskjellige Grants? 

· Matching Grants (MG) 
TRF vil fortsette å godkjenne innkomne søknader, som tilfredsstiller kravene og 
er riktig utfylt, så lenge det er penger på budsjettet for 2008 – 09. Resten av 
søknadene arkiveres, for så å bli vurdert etter starten på et nytt Rotaryår. 
Søknader som kommer inn etter at budsjettet er oppbrukt, vil derimot bli 
returnert, med anbefaling om at de sendes inn til ny behandling etter 01.07.09. 
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Ingen søknader som allerede er godkjent dette året vil bli affisert og Grants vil 
bli utbetalt. 

· Voluntary Service Grants (VSG) 
Hele 2008-09-budsjettet for VSG er brukt opp. Det betyr at ingen flere 
søknader vil godkjennes. Enhver ny søknad vil således bli returnert til søker og 
sponsorer med en forklaring. Her gjelder også at allerede godkjente søknader vil 
bli utbetalt som vanlig. 
(Dette slo heldig ut for undertegnede. Jeg er, sammen med min kone, klar for det 
11. frivillige oppdraget for TRF i april, denne gangen i Guatemala. Vi har fått vite 
at vi er de siste som fikk VSG til støtte for å gjøre tjeneste på dette 
prosjektet.) 

· District Simplified Grants (DSG) 
Fristen for et distrikt til å søke om DSG-penger (20 % av distriktets DDF 
(District Designated Fund)-midler), er 31 mars. Vårt distrikt har allerede fått 
godkjennelse for dette. Invitasjon til å søke om DSG-penger til prosjekter, 
gjerne lokale, er allerede sendt ut til klubbene. Distriktet har så frist på seg til 
15. mai for å komme med ”payment requirements”. Siden dette er penger som 
også kan brukes til mindre, lokale prosjekter, henstilles det til klubbene å 
reagere raskt og ikke utsette å komme med sine søknader! 

Styret (Trustees) i TRF kommer sammen til et møte i april. De vil da ta stilling til 
hva som skal skje videre. All ny informasjon vil bli lagt ut på Rotarys webside 
www.rotary.org . For de som måtte være interessert finnes det i tillegg et 
”Frequently Asked Questions”-dokument på oven nevnte webside. 
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/hg_budget_reductions_faqs_en.pdf 

Det henstilles til søkere om Humanitarian Grants som ikke får innfridd sine 
ønsker inneværende år, om å prøve å finne andre kilder til finansiering og ellers 
være tålmodige og vise forståelse for at situasjonen er slik den er. Ellers håper 
vi alle sammen på at kurvene snart skal begynne å peke oppover igjen, slik at vi 
igjen får normale tilstander… 

PDG Svein Aanestad 
DRFCC, (District Rotary 
Foundation Committee Chairman) 
Distrikt 2290 

Vi gratulerer: 
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50 år 
Moen, Christina, 16.03.1959 Tønsberg 
Holmene, Pernille Renate, 13.03.1959 Larvik Øst 
Hvaal, Frank, 1.03.1959, Lågendalen 
Johansen, Einar, 21.03.1959 Risør 

60 år 
Lysebo, Odd Terje, 31.03.1949, Larvik 
Skippervold, Ivar, 14.03.1949, Lillesand 
Ihme, Ole Guttorm, 27.03.1949, Mandal 
Petersen, Jakob Christian, 17.03.1949, Grenland 

70 år 
Arveschoug, Cato, 4.03.1939, Sandefjord Øst 
Stiansen, Erling, 10.03.1939, Risør 
Falkenberg, Hans Gustav, 18.03.1939, Tønsberg 
Skaug, Sverre, 15.03.1939, Svelvik 
Wegger, Steinar, 5.03.1939, Sem 
Fæste, Håkon, 28.03.1939, Holmestrand 
Johannessen, Håkon W, 15.03.1939, Jarlsberg 

75 år 
Sæverud, Sjur, 12.03.1934, Mandal 
Aanensen, Ove Torbjørn, 4.03.1934, Kristiansand 
Linnestad, Magnar, 25.03. 1934, Larvik 
Norli, Ernst, 20.03.1934, Sandefjord Øst 
Sunde, John, 16.03.1934, Kragerø 
Mathiesen, Rolf Johan, 11.03.1934. Stokke 

80 år 
Skaug, Fridtjof, 01.03.1929. Kongsgaard 
Johansen, Anders, 28.03.1929, Stokke 
Terland, Helge, 31.03.1929, Kristiansand. 

Klubber: 
60 år: 
Risør. Charterdato 8.04.1949. Feirer den 28.03.2009. 
Horten. Charterdato 11.03.1949. Feirer den 13.03.2009 
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