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THE ROTARY FOUNDATION

skal gjennom humanitær hjelp, utdannelse 
og kulturutvekslinger arbeide for å 

skape internasjonal forståelse og fred i 
verden.
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TRF komiteen i d 2290
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VIKTIGE OMRÅDER INNEN TRF som vi ikke har snakket om idag

▪ POLIO: Distriktet har nå egen poliokoordinator : Dag H 
Tvedt fra Stavern

▪ Controller TRF: Svein Tore Stiansen

▪ DGSC (district grant subcommittee chair): Lars Erik 
Halle, Stavern

▪ Global grant , større prosjekter: Inger Berit Mjølund, 
Kristiansand

▪ VTT (Vocational Training Team) og Scholarship : 
Ranveig Roberg, Nøtterøy 

▪ DGE : Gaute Johannessen, Lyngdal

▪ DRFC District Rotary Foundation Chair (leder  TRF i 
distriktet): Edrund Olaisen, Langesund

▪ Fredsarbeid – distriktets kontakt Ingrid Grandum Berget
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I tillegg har vi støtte av 2 sonekoordinatorer

Regional Rotary Foundation Coordinator – RRFC Bjørn Jahren Aas
Endowment fund/Major Gift Advisor - E/MGA Ingrid Grandum Berget, 
Ingrid har også ansvar i distriktet for fredsarbeid  og søknader til Peace 
Centers 
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Dialog det viktigste + 3 områder til informasjon 

• Status innbetaling – utdelt skjema

• Kurs / dato / deltakelse

• District grant
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Klubbenes mål

• For å sjekke hvordan vi ligger an i forhold til 
mål må vi først ha et mål.

• 28 klubber har registrert måltall

• 26 har registrert totalt mål for klubben

• 2 har registrert «pr medlem»

• 41 klubber – 101 personer  - deltok på kurs –
fra 1 til 7 deltakere pr klubb

• 38 klubber er sertifisert (kan søke om grants)
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CRFC – TRF ANSVARLIG I KLUBBENE

• CRFC = Club Rotary Foundation Chair

• 30 klubber har registrert navn i det norske 
medlemsnett  

• Funksjoner som overføres til RI når de er 
registrert i det norske medlemsnett:

• President – sekretær og kasserer

• Executive secretary (ikke vanlig  i vårt distrikt)

• CRFC = TRF-ansvarlig 

• Medlemsansvarlig
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Status for klubbene samlet

• 11 klubber har betalt inn til fondet pr i dag

• USD 10,41 pr medlem 

– Distriktets mål er USD 70

• USD 19936 til Annual Fund totalt

• Generelle spørsmål tar vi nå – spesifikt for den 
enkelte klubb tar vi i pausen. 
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HVA GJØR DU FOR Å NÅ MÅLENE I DIN KLUBB?

• Del gode ideer.
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SERTIFISERINGSKURS NÅR OG HVOR

• Enn så lenge må vi ha sertifiseringskurs

• Kristiansand 18. september

• Porsgrunn 19. september

• Tønsberg 24. september
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DERFOR MÅ VI HAR KURS - SERTIFISERINGSKRAV

For å kunne skrive en god søknad trenger man kunnskap. Samlet er det 
mye penger involvert. Hvordan skal dette håndteres og gjøres? 

Club qualification - Memorandum of Understanding= 
samarbeidsavtale = MOU

• President og innkommende president må lese, forstå og godkjenne 
med signatur.  E-learning er på vei. TRF-ansvarlig i klubben er den 
utøvende når det gjelder søknader om tildeling, derfor er det viktig 
at han/hun er med på kurs.

• Sertifisering gjelder for ett år om gangen

• CRFC har i utgangspunktet hovedansvar for gjennomføring av TRF 
prosjekter  i klubben
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DELTAKELSE PÅ KURS

• President

• Innkommende president 

– Disse to skal signere på MOU (Memorandum of
Understanding)

• TRF ansvarlig og eventuelt andre i TRF 
komiteen

• AG-er 

• Andre med interesse for TRF og mulighetene 
som ligger i fondet.
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District grant - tildeling

• Det kom i år søknader fra 19 klubber – 23 
prosjekter.

• Et prosjekt går over til global grant og vil få 
tilskudd av DDF midler

• Et faller utenfor rammene for district grant.

• 21 søknader er innvilget for følgende klubber:
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Tildeling district grant

• Arendal – kulturopplevelser for personer med 
små midler kr 5000

• Flekkefjord – Inngjerding barnelandsby i Rwanda 
– kr 38.000

• Gimsøy – opprettelse av gjenbrukssenter kr 
13.000

• Grimstad – utstyr til demente ved Øygardens 
institutt kr 10.000

• Holmestrand – Til barneskole i Uganda kr 15.000
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Tildeling forts. 

• Horten – Benker på kyststien  kr 5000

• Jarlsberg – Skole for foreldreløse barn kr 
20.000

• Kragerø –besøk av elever fra Tanzania kr 
21.000

• Langesund – Miljøskapende aktiviteter for 
flyktninger i integreringsfasen kr 15.000

• Nedenes – hjem og utdanning til foreldreløse 
barn i Zanzibar kr 20.000
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Tildeling forts

• Nøtterøy – arrangement for eldre i 
lokalmiljøet kr 5000

• Tønsberg – støtte til bolig for barnefamilie 
Smilgiai kr 7000

• Stavern – Låsesystem ved svømmehall kr 
10.000

• Svelvik – Opplevelsestur for vanskeligstilte 
barn i lokalmiljøet kr 10.000

• Tønsberg – Stipend til student i Linkauciai kr 
10.000
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Tildeling forts.

• Tønsberg – støtte til personer med psykiske 
vansker og funksjonshemminger kr 7000

• Notodden – seniorlekene kr 5000

• Porsgrunn – hjelp til yngre demente og deres 
pårørende kr 20.000

• Risør – universitetsutdannelse student i 
Gambia kr 5000
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Tildeling forts.

• Sandefjord øst – ferdigstillelse av laboratorium 
på gymnas Birzai kr 10.000

• Stavern – Bord og stoler til skole i Soweto – kr 
12.000

• Ekstra midler tilgjengelig for klubber som 
trenger utvidelse av prosjekt eller hvis det har 
dukket opp mindre prosjekter som ønskes 
gjennomført. (ta kontakt med TRF komiteen i 
distriktet)
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BANKKONTO OG SLUTTRAPPORT OBS OBS OBS

▪ Klubbene må ha egen bankkonto for alle prosjekter. Den 
kan opprettes etter at klubben har fått bekreftet fra 
distriktet at prosjektet er godtatt også av TRF i Chicago.

▪ Pengene blir overført til klubbens prosjekt-konto med en 
gang distriktet får dem fra Chicago

– Prosjektene gjennomføres, hvis det er langvarig 
prosjekt må det sendes delrapporter underveis

– Sluttrapport sendes med en gang prosjektet er 
gjennomført
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HVORFOR ER VI HER ? 

• Impact starts with our members — people like 
you who want to be part of making the world 
a better place. At club meetings in 
communities across the globe, our members 
come together to strengthen their 

connections to friends and neighbors and 
their commitment to improving lives.

Rotary: Making a difference
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Googlet til norsk:

• Påvirkningen starter med våre medlemmer -
folk som deg som vil være med på å gjøre 
verden til et bedre sted. På klubbmøter i 
samfunn over hele verden kommer våre 
medlemmer sammen for å styrke sine 
forbindelser til venner og naboer og forsterke  
forpliktelsen om å gjøre verden til et bedre 
sted.
Rotary: Making a difference
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Fredsstudier

▪ Gert Ceville-Danielsen, 

Norges mest kjente representant

for Rotary’s Peace-Master-program siterer

ofte Lester B Pearson:

▪ "How can there be peace without people 
understanding each other; and how can 
this be if they don't know each other?“

-Lester B. Pearson


