
DISTRIKTSGUVERNØR D-2305 GUNNAR KVALSUND 

                                                           DES/JANUAR2017 

GUVERNØRENS 

MÅNEDSBREV 

DISTRIKTSGUVERNØR D-2305 

GUNNAR KVALSUND 

MAI 2017 



Vi takker Margit så hjertelig! 
 
Under styreseminaret på Hamar nå i mai, tok Margit Bjugstad ordet og 
uttalte at dette var det siste styreseminaret og arrangementet hun var 
med på, i ledelsen av distrikt 2305.  
 
Vi som har fulgt med Margit helt fra oppstarten av dette distriktet, D-2305, 
vet hvilken jobb hun har gjort og vi må bare uttrykke oss i verbale ovasjo-
ner og si tusen, tusen takk. Ikke bare har hun lagt grunnlaget i de fleste 
av våre styringsdokumenter og planlagt de ulike opplæring seminarene, 
hun har også bidratt i stor grad med sin rotary kunnskap som foredrags-
holder. Og med sitt smittende humør, klarer Margit i å kombinere humor 
og læring på en god måte, som gir innkommende presidenter og andre 
rotaryanere et godt fundament til å drifte klubbene.  
 
Og de fleste av oss guvernører har også mye å takke Margit for, og for de 
råd og den veiledning hun har gitt oss. Og vi som har vært sammen med 
henne i ledelsen av distriktet vil klart misse en «fargeklatt» - unnskyld for 
ordet, men det er virkelig et superlativ. 
 
Under distriktskonferansen i Ålesund sist høst fikk Margit utdelt Paul Har-
ris Fellow for sin fenomenale innsats i ledelsen av distrikt 2305. På vegne 
av oss alle rotaryanere i distrikt 2305 – tusen, tusen takk Margit! 
 
 

 
Vi får ofte spørsmål rundt TRF/Rotary Foundation og hvordan pengene 
som blir samlet inn blir brukt. Videre om det er en stor andel som går til 
administrasjon, hva som skal til for å få til et prosjekt, m.v.  
 
Vi prøver å gi denne informasjonen ofte, men så er også slik at det er 
rotasjon i klubbene i rotary, og ofte nye medlemmer som kommer inn – 
og som igjen etterspør informasjon om dette.  
 
Jeg fant en artikkel i magasinet The Rotarian, som jeg synes illustrerer 
godt hvordan vi i Rotary forvalter de midler vi samler inn og gir til Rotary 
Foundation, og har oversatt denne og gjengir denne på de neste sidene. 

 

PRESIDENTIAL 

MESSAGE 

JOHN F. GERM 

PRESIDENT 2016-17 

Mai 2017 

 
 
Når du leser disse linjene, er forberedelsene til vår 108. Rotary Inter-
national Convention, 10.-14. Juni i Atlanta, under god kontroll. Vi 
gleder oss til en av de største og beste Rotary Convention. Vi feirer 
ikke bare et fantastisk år med Rotary Serving Humanity, men et helt 
århundre Doing Good in the World gjennom Rotary Foundation. 
 
Hvis du ikke allerede har planer om å delta, er det ikke for sent å 
registrere deg på riconvention.org. Det er rett og slett ingen bedre 
måte å avrunde et godt år i Rotary på, enn ved å komme sammen 
med 40.000 andre rotaryanere og dele ideer, finne inspirasjon og ha 
en flott tid sammen. 
 
Vi er glade for å ha Bill Gates, en venn og partner i arbeidet vårt for å 
utrydde polio, med for å holde foredrag på vår konvensjon i år. Og 
det er verdt å ankomme tidlig for å delta på en spesiell RI President-
konfereranse, planlagt til 9. Juni, og der Bernice A. King, datter av 
Martin Luther King Jr. og Coretta Scott King, vil delta. 
 
Jeg er stolt av å være vert for en Convention som praktisk talt er i 
min egen bakgård: Atlanta er en levende, moderne stats hovedstad, 
bare to timers kjøretur fra min hjemby Chattanooga, Tenn. Og det er 
et flott sted å oppleve den berømte gjestfriheten i den amerikanske 
sørstaten. Vår vertsorganisasjons-komité har planlagt en flott uke, 
med start på "Blue Jeans and Bluegrass" kickoff-arrangementet på 
lørdag kveld. 
 
Kom deg så videre til Centennial Olympic Park, rett overfor House of 
Friendship, og bli med på dans og musikk med Grammy Award-
vinneren Ricky Skaggs og hans Kentucky Thunder-band. Møt opp 
med nye eller gamle venner gamle på Centennial Celebration Block 
Party eller på fredsturen i Atlanta. Rull opp ermene til Habitat Home 
Build, eller fest skolissene dine for å delta i 3K Walk / Run to End 
Polio Now. Og før du sier farvel til Atlanta, kom innom House of 
Friendship og delta på festen for vår Rotary Foundation 100-årsdag, 
med (selvfølgelig!) bløtkake og iskrem. 
 
Det kommer til å bli en utrolig opplevelse, og Judy og jeg ser frem til 
å feire med deg - eller, som vi sier i Sør, with y'all ! Vi ses i Atlanta! 
 
(Sakset fra http:// rotary.org og oversatt)         

 

 

 

Margit Bjugstad, flankert av DGE Wictor Sandvold til venstre og DG Gunnar Kvalsund til høyre.  

HVORDAN FORVALTER ROTARY VÅRE GAVER TIL TRF ? 



Enhver gave kan doneres til et bestemt fond - End  

Polio Now, et individuelt globalt fond, eller et av  

Rotarys fokusområder. 

Illustrasjoner av Gwen Kereval 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rotary Foundation er den 

beste forvalteren av og for 

dine pengegaver. Artikke-

len viser hvorfor. 

 
I 2016 mottok Rotary Foundation den høyest mulige poengsummen 

fra Charity Navigator - 100 av 100 poeng - for sitt sterke økonomiske 

fundament og forpliktelse til ansvarlighet og åpenhet. 

 

Det var det niende året på rad, stiftelsen oppnådde en fire-stjerner 

klassifisering fra den uavhengige evaluatøren av veldedige organi-

sasjoner i USA, en oppnåelse bare 1 prosent av veldedige organisa-

sjoner har oppnådd. 

 

Andre fondsmiljøer i USA har også gitt priser til Rotary Foundation i 2016 
og nevnt fondet i samme klasse som Kellogg og MacArthur. Fondsmiljø-
ene har vært enig. Når en donerer til Rotary Foundation, investerer du 
gaven klokt. I denne artikkelen har vi følgt din gave til rotary fra start til 
slutt, for å synliggjøre hvordan Rotary Foundation sikrer at gaven din har 

betydning for de kommende årene  

Du kan styre din donasjon! 

Har du noen gang ønsket at du kunne sette opp et stipend eller din egen 
families gavefond, men vil ikke ha utfordringen med å administrere dette? 
La Rotary Foundation håndtere det. Når du donerer en gave på over  
$ 25.000, vil du motta personlige rapporter som beskriver prosjektene du 
støtter. Du kan donere din gave på den måten som passer best til din 
økonomiske situasjon – som penger, aksjer eller arv. 
 

Hvordan blir gaven din investert. 
 

I 2015-16 gikk 91 prosent av pengene gitt til fondet til programmer og 
tilskudd, og kun 9 prosent til administrasjon. Investeringskomiteen består 
av tre stiftelsesforvaltere og seks rotarianere som er fagfolk på feltet, som 
sørger for at pengene dine blir investert ansvarlig i denne perioden. 
 
Hvordan sikrer stiftelsen at hoveddelen av donasjonen din støtter de 
bærekraftige programmene du vil prioritere dem til?  

 
Tidligere RI president Ron D. Burton, leder av fondets investeringsko-
mité, uttaler følgende: "For å sikre at midlene til prosjektet er der når det 
trengs, og det kan planlegges formålstjenlig bruk av fondsmidlene, vil alle 
bidrag til fondets Annual fond bli investert eksternt i tre år." Etter tre år 
går investeringsinntektene på gaven mot driftskostnadene til stiftelsen. 
Slik kan en holde drifts– og forvaltningskostnadene lave. 
 
Etter 3 år blir så din gave til fondet delt 50/50, der halvparten går til ditt 
rotarydistrikt sitt «Distrikt Fond» og halvparten går inn i Verdensfondet, 
en fondspool som Trustees of the Rotary Foundation bruker til å matche 
tilskudd i «Global Grants» og til dit hvor det er mest behov for innsats i de 
ulike satsingsområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan blir bevilgninger tildelt 
 

Når fondet tildeler Global Grant-tilskudd for å finansiere et prosjekt, hvor-
dan sikrer det at gaven din vil få varig innvirkning? 
 
"Bærekraft begynner med fellesskapets vurdering," forklarer Philip J. 
Silvers, tidligere direktør for RI og leder av instituttets kadre av tekniske 
rådgivere. 
 
Før rotarianere utformer prosjekter, snakker de med folk i lokalsamfunnet 
der prosjektet skal gjennomføres - fedre, mødre, barn, eldste, politiske 
ledere – for å forstå den bredere sammenhengen bak det lokalsamfunnet 
trenger. 
 
"Så uansett hvordan prosjektet utformes, så kan lokalsamfunnet sette 
sine fingeravtrykk på det," sier han. "Det er ikke et enkelt produktinnkjøp 
du skal plassere. Det er så altfor lett å gjøre feilvurderinger. Så det er 
viktig å avklare og få fellesskapets sitt eierskap til prosjektet helt fra be-
gynnelsen av." 
 
Seks elementer av bærekraft må tas opp i utformingen av et Globalt 
Grant prosjekt. Start med lokalsamfunnet, oppfordre til lokalt eierskap og 
engasjement, gi opplæring, kjøp lokalt, finn lokal medfinansiering og—
samarbeidspartner, og evaluer og sett kriterier på hvordan suksessen 
kan måles over tid.  
 

Etter tre år går investeringsinntektene på gaven mot driftskostnadene 

til stiftelsen  

Seks elementer av bærekraft må tas opp i utformingen av et 

Global Grant prosjekt: 

Forankring i felleskapet i lokalsamfunnet  

Oppmuntre til lokalt eierskap og medvirkning 

Opplæringsplan 

Lokale kjøp og lokalt vedlikehold 

En lokal medfinansiering og lokal klubb 

Målbar suksess 



Disse sikrer at prosjektet gir langsiktige løsninger som lokalsamfunnet 
selv kan støtte opp om etter at bevilgningen og prosjektet er avsluttet. 
 
Initiativtakerne til prosjektene, som rotaryklubber, trenger ikke å finne ut 
alt dette på egen hånd. Rotary Foundation sin stab gir hjelp til prosjektde-
sign - stipendiatene tilsluttet Rotary er kunnskapsrike om regionale og 
kulturelle problemstillinger, og området sin Rotary fokusansvarlige har 
betydelig kunnskap på sine spesialfelt. 
 
Ved å knytte klubber mot lokale og regionale eksperter kan en gi veiled-
ning tidlig i planleggingsprosessen og på denne måten utløse bærekrafti-
ge, store globale Global Grant prosjekter, der Rotary forplikter seg til å 
finansiere prosjekter med varig innvirkning i lokalsamfunnene. 
 
Distriktets TRF-ansvarlige, en rotaryaner med god kunnskap om TRF, 
utnevnt av distriktsguvernøren, kan hjelpe deg med å koble deg til et nett-
verk av lokale rotarianere - for eksempel medlemmer av Rotary aktions-
grupper, fredsfellesskap og andre alumni - som er med i et frivillig arbeid 
for å hjelpe med prosjekter og Global Grant planlegging. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikre sterke Global Grant prosjekter 
 
Rotary Foundation har også et nettverk av Rotary frivillige som er tilgjeng-
elige for å gi av sin ekspertise og—rådgivning, kalt Cadre of Technical 
Advisers. Med en database på 700 eksperter innenfor Rotarys seks fokus-
områder, så vel som andre eksperter, som ulike mellommenn og kontakt-
personer, diplomater, obstetrikere, ingeniører, bankfolk og agronomer,  vil 
det alltid være noen som kan hjelpe hvis et hinder kommer opp underveis 
i planleggingen. 

 

Cadre-medlemmer spiller en viktig rolle for å sikre at donorfondene har en 
langsiktig effekt. På vegne av Rotary Foundation gjør Cadre-medlemmer 
en teknisk gjennomgang av mulighetene og størrelsen på tilskuddet før de 
tildeles, og utfører besøk på stedet for å vurdere hvordan tilskuddene 
benyttes.. "Rotarianere vil vite om noe ikke fungerer eller om de kan gjøre 
noe bedre," sier Francis "Tusu" Tusubira, et medlem av kaderen fra Rota-
ry Club i Kampala-Nord, Uganda. "Cadre er der for å gi så mye støtte som 
mulig." Cadre-medlemmer utfører også tilfeldige finansielle revisjoner for å 
hjelpe stiftelsen til å sikre at Global Grant finansiering blir brukt som god-
kjent. 
 
"Cadre-medlemmene tar ansvar og kvalitetssikrer generelt, og beskytter 
våre investorer - de som donerer - og også mottakerne av Global Grant 
prosjekter," sier Silvers. "Da beskytter vi også Rotary sin merkevare. Vi 
har en forpliktelse overfor mottakerne av Global Grant prosjekter. Vi vil 
sørge for at prosjektet er av høy kvalitet. Vårt navn - ja, mer enn vårt 
navn, vår forpliktelse - står på spill." 
 

Overvåke og sikre suksess og bærekraft 
 
Overvåkingen og evaluering av Global Grant prosjektene og tilskuddene 
er bygd inn gjennom prosjektdesign. "Fra lokalsamfunns evalueringen 
lærer vi hva slags varig forandring vi kan skape sammen, sier Silvers. 
 
 

"Hvordan kan vi måle det? Hvordan vet vi at endringen vil fortsette? Hvor-
dan kan vi vise våre givere og våre mottakere at vi virkelig har gjort en 
forskjell?" 
 
Rotary Family Health Days har blitt nevnt som et av Rotary Foundation sin 
mest spesielle Global Grant prosjekter. De holdes i flere land i Afrika hvor 
både forekomsten av hiv/aids og andelen smittet er stor, av de som blir 
testet for viruset. 
 
Som en del av prosjektet er der en oppfølging, der personer i Rotary pro-
sjektet og lokale rotarymedlemmer gjennomfører en spørreundersøkelse 
og intervju med de som tidligere hadde fått hjelp og helsepleie i prosjektet. 
I undersøkelsen blir en intervjuet om hvilke behov en har og om der er 
helsemessige ting en trenger bistand til. Det kan være ulike spørsmål og 
svar, som at en trenger hjelp med å trekke en tann. Men fra de ulike 
spørsmål og svar, svarer også 71% av respondentene at de ønsker å bli 
sjekket for HIV. Det å tilnærme seg lokalsamfunnet på denne måten ska-
per trygghet for å spørre om vanskelige ting. Dette er en stor kulturell 
endringsprosess fra tidligere tabu om blant annet HIV. 
 
Klubbene som har et Global Grant prosjekt skriver en sluttrapport når 
prosjektet er gjennomført og tilskuddene er utbetalt. Dette inkluderer hvor-
dan prosjektet skal videreføres. Fordi rotarianere utvikler bærekraft i et 
prosjekt helt fra begynnelsen, vil prosjektet og prosjektet sin levetid være 
lang. 
 
Akkurat som stiftelsen spør klubbene som har Global Grant prosjekter og 
de ulike eksperter, om effekten av sine tilskudd, utfører organisasjonen 
også en treårig evaluering av tilskuddsmodellen. Stiftelsen sin Trustees 
bruker tilbakemeldingen fra den siste evalueringen som ble gjennomført 
2015-16, for å justere og endre tildelingsprosessen. Bakgrunn for disse 
endringene kan være evaluering på hvordan klubber og distrikter finner 
partnere, en evaluering av kravene til lokalsamfunnet sine behov og hvor-
dan prosjekt-klubber utvikler sine prosjekter med hjelp av Cadrer og andre 
eksperter. 
 
For alt som stiftelsen gjør for å sikre at gaver gir positiv varig endring og 
bærekraft, vil likevel være avhengig av innsatsen og verdien av det arbei-
det som rotarianere selv gjør, sier Eric Kimani, Regional Rotary Founda-
tion-koordinator for Zone 20A og medlem av Rotary Club of Nairobi-
Muthaiga North, Kenya. "Når en har gode rotarianere, vil det være det 
beste målet for forvaltningen," sier han. "Enhver som kjenner Rotary, ser 
hvordan rotarianere både gir av sin tid og ressurser. De vet at gavene og 
pengene er i gode hender " 
 
Artikkelen er sakset fra magasinet «the Rotarian» og oversatt av Gunnar Kvalsund 


