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Kjære rotaryvenner! 

Viktig melding fra TRF-komiteen ved Edrund Olaisen til alle som venter på penger til  «raske» 

prosjekter. Vi har nå fått kr 17 000 til District Simplified Grants, DSG- midler, inn på konto, penger som 

vi vil bruke umiddelbart. 

Edrund forteller:

Kriteriet for å søke om midler er at prosjektene skal være til nytte for noen som trenger det, det skal 

være rotarianere engasjert på en eller annen måte, OG DET SKAL SENDES SLUTTRAPPORT , en 

svært enkel sak på en side, umiddelbart etter at prosjektet er avsluttet. Pengene kan brukes både 

lokalt og internasjonalt, men de fleste klubber har valgt å bruke dette lokalt. TRF-komiteen vil behandle 

søknadene umiddelbart etter fristens utløp, og pengene blir overført kklubbene med en gang.

Hvis vi ser på de seks fokusområdene som Rotary gjerne ser at vi engasjerer oss i, så kan det være 

opplegg i forbindelse med innvandrere (språkopplæring/leseferdigheter/for kvinner-prosjekter som 

både er fredsskapende og kommer inn under utdannelse). Prosjekter i forbindelse med ungdom og 

eks. rusproblematikk, bistand til eldre og andre ting.

For å være sikre på at prosjektene blir godkjent innenfor det Rotary skal drive med, ber vi klubbene 

vurdere små, lokale prosjekter innenfor fokusområdene: Fredsarbeid, forebyggende helsearbeid, vann- 

og sanitær, mor-og barn prosjekter, grunnleggende utdannelse, samfunnsutvikling. 

Selv om det ikke blir de store prosjektene, så kan det med støtte fra klubbene selv bli gode prosjekter 

som gavner andre og som i tillegg viser at Rotary gjør noe også i nærmiljøet.

Søknadsfrist 20. mai.

Søknadsskjema

Beløpet er ikke så stort i år som tidligere år. Årsaken er at dette er midler vi får tilbakeført fra våre 

innskudd til Annual program fund (APF) for 3 år siden. Da var det stort fokus på polio-aksjonen og 

dessverre mindre innbetaling til APF. 

FRISTER:

11. mai Ny frist for svar: Spørreundersøkelse om opplæringsbehov, ref. Epost til presidentene 18. 

mars.

20. mai: Søknadsfrist for  District Simplified Grant-midler

31. mai: Frist for medlemsendringer tilRotary International før SAR-rapporten i juli 2012 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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