
TRF-SPALTEN D2275 Januar 2023
TRF-INFORMASJON FRA DISTRIKT 2275

TILTAKS
FONDET

• Øke kunnskapen om Global Grants
• Dele info om prosjekter i alle faser
• Inspirere til å delta i prosjektarbeid
• Informere om seminarer og kurs
• Informere om søknadsfrister for støtte mm

Alle som vil vite mer om:

Begge dager kl 20 - 21

WEBINAR
Distriktets TRF-komité inviterer

• Distriktets eget utviklingsfond, Tiltaksfondet
• Fondets formål
• Eksempler på prosjekter som har fått tilskudd
• Søknadsprosess og tidsfrister

Tirsdag 31.01 og Torsdag 02.02R
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TRF-komitéen på besøk
i Verdal Rotaryklubb

Les om pålogging til møtene i epost fra TRF-komitéen

En av oppgavene til TRF-komiteen er å
informere klubbene om de fondene
Rotary rår over.
Torsdag 19.januar var vi invitert til
Verdal Rotaryklubb. Klubben fikk
informasjon og tips om prosjekter og
hvilke muligheter distriktet har for å
støtte.

Samme informasjon får alle som deltar
på et av webinarene. Se under.



Distriktets eget utviklingsfond

Tiltaksfondet ble oppre�et med vedtak på årsmøtet i Rotary
Distrikt 2275 den 22.09.2019. I vedtektene for fondet
presenteres formålet slik:

Klubbene kan søke om stø�e �l prosjekter som faller inn
under fondets formål. Fondet har eget styre, - men søknadene
vurderes av TRF-komitéen, som inns�ller �l styret.
Søknad innen 1.mars 2023 �l:

«Rotary distrikt 2275 har to viktige utviklingsområder:

1: Bidra til klubb- og medlemsutvikling
2: Økt prosjektaktivitet i klubbene

Tiltaksfondets midler skal anvendes til
� økte og særlige �ltak for å øke medlemstallet i klubbene
� starte nye klubber
� øke kjennskap �l og oppmerksomhet om Rotary
� flere lokale, nasjonale og/eller internasjonale prosjekter

gjennom økte rammer for �lskudd �l klubbene og/eller
prosjekter i distriktets regi.»

ingerruthgerda@gmail.com

Prosjektnytt Nytt og nyttig
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Med utgangspunkt i Paul P. Harris'
yrkesetiske og sosiale formål med Rotary,
hadde organisasjonen fra starten tydeligst
immaterielle mål med sin virksomhet. Men
fokus på samfunnstjeneste og
internasjonal tjeneste krevde finansiell
støtte. Et viktig trinn i Rotary's historie var
derfor opprettelsen av The Rotary
Foundation (Rotaryfondet) i 1917.

Det var den markante rotarianer Arch C.
Klumph, fra Cleveland, Ohio og RI
President 1918-17 som lanserte idéen til
opprettelse av Rotaryfondet. Fra en første
innsamling på 25,5 dollar har
Rotaryfondet vokst med årene til å bli et
kraftig virkemiddel i Rotary's arbeid for å
støtte ungdom i utdannelse, internasjonal
kontakt, lokale og globale samfunns-
prosjekter og et utall aktiviteter som etter
hvert har hjulpet hundrevis av millioner
mennesker.

Det var imidlertid først i forbindelse med
Paul P. Harris' død i 1947 at Rotaryfondet
fikk den økonomiske styrke til å gjøre
Rotary til en betydelig, internasjonal,
kraftfull serviceorganisasjon.

Rotaryfondet har deretter vokst og virket
på en måte som kan fortjene betegnelsen
"Rotary's utviklingsbank".

BLI FAST BIDRAGSYTER
TIL ROTARYFONDET

Med en fast Avtalegiro birdar du �l
Rotaryfondet med så lite eller stort beløp
du selv ønsker.

Avtalen kan du oppre�e på www.rotary.no
under ROTAYFONDET og TRF-SKJEMA.
Alle bidrag fra kr 500 pr år blir registrert
som gaver �l veldedige organisasjoner, og
gir fratrekk på selangivelsen.

Under registreringen får du spørsmål om
hvilket fond du ønsker å bidra �l. Alle fond
er vik�ge, men distriktets TRF-komite får
�lbake 50% av alle innbetalinger �l ANNUAL
FUND, e�er tre år.
DDF-midlene som vi får i retur er penger din
klubb kan få som �lskudd �l prosjekter.

TILTAKSFONDET

NYTT OM
ROTARY DISTASTER
FUND FOR UKRAINA
Styret i The Rotary Foundation besluttet i
januarmøtet å fortsette støtten til Ukraina.

• Det ble avtalt å etablere katastroferesponsfond
og tilskudd til spesifikke katastrofer i tillegg
til det eksisterende generelle
katastroferesponsfondet.

• enige om å etablere, så snart det er praktisk mulig,
et eget, målrettet Ukraina Response Fund.

Hvis din klubb ønsker å oppre�e et prosjekt som går mot
Ukraina, kan det nå søkes igjen. Max. beløp som kan søkes om er
25.000 dollar.
Det skal brukes eget søknadsskjema som du finner på «My
Rotary» eller ved henvendelse �l TRF-komiteen i distriktet.
Det må også involveres distriktets guvernør eller et medlem av
TRF-komiteen i di� distrikt, - som kontaktperson i søknaden.

Søknaden sendes til grants@rotary.org


