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Kjære Rotaryvenner, 

DET ER ANNUAL GIVING DENNE GANG

I likhet med de fleste andre menn beskyldes jeg jevnlig for ikke å kunne ha mer enn en tanke i hodet 

av gangen. Lenge har mitt fokus vært bidragene til PolioPlus. Med de bidrag som er mottatt eller lovet i 

nærmeste fremtid føler jeg meg sikker på at vi akkurat når målet om å bidra med 1.000.000 kr som vår 

del av 100 Million$ challenge #1. 

Ingen skal beskylde klubbene i 2290 og våre medlemmer for ikke å være sjenerøse - det viser både 

oppslutningen om PolioPlus og - enda sterkere - den fantastiske spontane oppslutningen om 

kronerullingen til ShelterBox til Haiti. Rotarianere i 2290 har sikret vel 350 mennesker ly mot vær og 

vind gjennom bidrag som har sendt mer en 35 bokser til Haiti. 

MEN - med risiko for å bli beskyldt for "nå maser han enda en gang om penger" - tillater jeg å minne 

om at vi må tenke flere tanker. Vi må ikke glemme bidragene til "Annual Giving" - bidragene til Rotary 

Foundation's årlige programfond. Annual Giving er blodåren som holder liv i det arbeidet som utføres 

internasjonalt - både i form av prosjekter og utvekslingsprogrammer. Med de endringer i TRF 

opplegget vi står foran (Future Vision programmet) vil våre bidrag til Annual Giving i økende grad være 

styrende for hva vi kan få av finansiering av våre gode prosjekter. Det vi bidrar med dette året - vil sette 

rammen for det vi kan utføre av prosjekter i 2012-2013. 

RI's uttalte mål er at hver Rotarianer skal bidra med $100 hvert år. På bakgrunn av det store løftet som 

i år gjøres for PolioPlus har vi for distrikt 2290 antatt at dette ville være uoppnåelig for oss. Derfor er 

målsettingen for dette rotaryåret $35 (vel 200 kr) pr. medlem. Det innebærer en målsetning om å bidra 

med $70.000 for dette året. 

Dessverre ligger vi langt fra dette målet, hittil er det kommet inn vel $20.000. Det er bare 11 av 45 

klubber som så langt har nådd målet om minst $35 pr. medlem. Jeg håper også de andre 34 klubbene 

og deres medlemmer tar opp denne utfordringen og igjen viser at dette er et distrikt med sjenerøse 

rotarianere som gjør sitt for å sikre at TRF kan fortsette med DOING GOOD IN THE WORLD

Ha en sjenerøs uke. 
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