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Norfo
Norsk Rotary Forum

• Hva er og gjør Norfo?

• v/DG 2305 Gunnar Kvalsund

• Styremedlem Norfo
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Norfo er en multidistrikt – organisasjon

• Opprettet i 1972 for å hjelpe distriktene til å forbedre servicen til 
klubbene

• Begrenset til oppgaver som løses mest effektivt i fellesskap 
– opprettelse av ny eller fjerning av aktivitet krever en enstemmig beslutning

• Norfo arbeider i henhold til «RI Code of Policies» 2015, artikkel 21, 
og ”Vedtekter for Norsk Rotary Forum”

• Fra 2013: De norske guvernørenes samarbeid gjennom Norfo 
fortsetter som tidligere, men de norske guvernørene er ikke lenger 
pålagt å informere RI om dette. (Ref. Høstmøtet 2013).
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Norfo og Rotarys organisasjon

Rotary International

Distriktene (DG)

Klubbene

Norfo
Multidistrikt
6 distrikter

Styret i Norfo består av:

 1 rep fra årets DGE-er

 1 rep fra årets DG-gruppe

 1 rep fra årets IPDG-er

 1 rep fra siste PDG (styreleder)

Et stort antall DG-er fra hele 
landet, har gjennom årene 
vært med i styret i Norfo



|  4

Utdrag fra Vedtektene

1. Formål: Norfo er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de 
norske Rotary-distriktene. Dette skjer gjennom å ta seg av fellesoppgaver for 
distriktene, formidle og utveksle informasjon og erfaringer. Guvernørene 
avgjør i fellesskap de retningslinjer som skal gjelde for forumets arbeid, og 
hvilke oppgaver som skal behandles på multidistriktsnivå. 

Norfo skal fungere i henhold til Rotary Internationals bestemmelser for 
multidistriktsaktiviteter som beskrevet i Manual of Procedures (MOP). 

2. Medlemmer: Norfo består av de norske Rotary-distriktene, representert ved sine 
distriktsguvernører (DG-er). 

3. Organisasjon 

3.1 Medlemsmøtet 

Medlemsmøtet er det besluttende organ i Norfo. Der møter DG-ene med stemmerett og 
de innkommende guvernørene (DGE-ene) og styret, uten stemmerett. 

------

4.1.2 Norfo har to faste medlemsmøter pr. år: Høstmøtet og Vårmøtet. 

De som innkalles til medlemsmøtene er: DG-ene, DGE-ene, styrets medlemmer, leder for 
kommunikasjon, sekretær og økonomiansvarlig. En guvernør som er forhindret fra å 
møte, utpeker en personlig stedfortreder fra sitt distrikt. Guvernørs stedfortreder skal ha 
skriftlig fullmakt fra sin guvernør for møtet. 
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Vedtekter forts

4.1.5 I medlemsmøtene har hvert medlem én stemme, jfr 3.1. 

I saker som gjelder vedtekter, økonomi, opprettelse eller 
nedleggelse av felles aktiviteter eller prosjekter, kreves 
enstemmighet og at alle distriktene er representert. 

Medlemsmøtet er beslutningsdyktig i alle andre saker når 
minimum 2/3 av distriktene er representert. I slike saker 
kreves alminnelig flertall. 
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Aktiviteter som administreres av Norfo - 1

• Kommunikasjons-/Informasjonsvirksomhet

– Medlemsnett med MD Executive Secretary
• Medlemsregister/Database. 

• Alle har tilgang med eget passord

• Medlemsnett samkjører medlemsinfo med RIs database. 

• Medlemsregister oppdateres kun en gang/ett sted – på Medlemsnett.

• Matrikkelen er tilgjengelig for alle medlemmer som pdf som kan skrives ut. 

– Drift av Rotarys hjemmeside rotary.no (ca. 50 000 besøk/år)

– Norsk Rotary Håndbok (Digital- og papir-utgave)

– PR/omdømmebygging: «Light up Rotary»

– Rotary Norden (norsk administrator og redaktør)

– Publikasjoner etter behov
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Publikasjoner, brosjyrer, materiell

Bestilles på klubbservice@rotary.no



|  8

Aktiviteter som administreres av Norfo - 2 

• Georgiastipendet og Takkestipendet
– Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger 

ettårige stipend for ungdom for å studere ved college og universitet i staten Georgia 
USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og 
fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i 
et internasjonalt studentmiljø.

– Fra Norfos side er det etablert en ordning hvor tre amerikanske studenter mottar årlig 
et takkestipend som innebærer at de får et opphold i Norge og deltar på International 
Summer School i Oslo.

• Ungdoms- og tiltaksfondet 
– Fondets formål er å bidra til å fremme Rotarys virksomhet og strategiske målsetting 

ved å yte økonomiske bidrag til prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. 

– Støtte til prosjekter som klubber og/eller distrikter engasjerer seg i, i forbindelse med 
ungdomsarbeid, gjennom deltakelse i ungdomsleirer, internasjonale møter og 
konferanser, kurs og faglig opplæring/utdanning av ungdom, skal prioriteres.

– Forutsetning for støtte fra fondet, er at klubb eller distrikt selv bidrar med en betydelig 
del av finansieringen i prosjektet.
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Aktiviteter som administreres av Norfo - 3

• Ungdomsutveksling
– Ledes av en MDYEO, det kreves sertifisering av organisasjonen

– 1-års utveksling, Summercamps/roundtrips, Internasjonale sommerleirer

– 3 korrespondenter styrer utvekslingen sammen med DYEO-ene:

1. Asia, Australia, New Zealand, Sør-Afrika og Europa:

pt Cato Gulli, Solhaugveien 11, 1337 Sandvika

2. Sør- og Latin-Amerika:

pt Ove Midtskog, Medhaugsveien 28, 4270 Åkrehamn

3. USA / Canada:

pt Kjetil Kolstad, Hemskogveien 8, 3514 Hønefoss

• TRF
– Alle distrikt skal ha en RFCC, det koordineres et samarbeid mellom disse

– Skattefritak for tilskudd til TRF organiseres gjennom Norfo

• Autogiroinnbetaling til TRF
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Aktiviteter som administreres av Norfo - 5

• Momskompensasjon

– Ordningen med mva-kompensasjon har vært benyttet i flere år av mange 

organisasjoner, bl a Norfo. 

– Vårmøtet 2015 besluttet at det skulle søkes om mva-kompensasjon for alle 

klubber i Norge, og at Norfo skulle påta seg oppgaven med veiledning overfor 

klubbene, klargjøring av søknadene og sende søknad inn til Lotteritilsynet, - og i 

etterkant distribuere resultatet til søkerklubbene. 

– For 2015 kan også distriktene søke om momskompensasjon.

– Ordningen er frivillig, og søknadsfristen for både klubb og distrikt er 15. juni

slik at det er mulig å gjøre alt ferdig for økonomiansvarlig.

– Utbetalingen pr medlem har hittil vært større enn den medlemskontingenten 

klubbene betaler til Norfo.
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Momskompensasjon 2016
Ved søknadsfristens utløp hadde totalt 212 klubber søkt, i tillegg var alle 6 distrikter 

med på søknaden. Søknadene er nå revidert, og er videresendt Lotteritilsynet.  

 

 

Uten avkortning blir momskompensasjonen for Norfo kr. 3.184.186,-. Svar på 

søknaden forventes å foreligge i november/desember, med umiddelbar utbetaling. 

Hvor mye som blir gitt i Mva-kompensasjon er uvisst, da alt avhenger av bevillingen 

fra Stortinget. For ordens skyld kan det opplyses om at avkortningen i fjor var på 

21,72 %.   

Distrikt Antall Klubber søkt Kostnadsbeløp 
2250 33 5.701.189 
2260 34 5.258.901 
2275 25 2.188.304 
2290 38 6.083.122 
2305 45 5.290.773 
2310 37 7.949.989 
Samlet for Klubbene 212 32.472.278 
Totalt for Distriktene 6 7.630.724 
Norfo  5.385.363 
Totalt for Rotary  45.488.365 
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Aktiviteter som administreres av Norfo - 6

• Opplæring av nye distriktsguvernører
– GETS arrangeres i april, dvs 15 mnd før tiltredelse

• Landsarkivet
– Alle DG-er leverer en “perm” med dokumenter fra sitt år, hvert 5. år leveres disse 

til Riksarkivet

• Finansieringen av Norfo
– Norfo finansierer sin drift med medlemskontingent, innbetaling 2 ganger pr år.

– Alle aktiviteter/prosjekter er 0-prosjekter, dvs Norfo har i utgangspunktet ingen 
fortjeneste, det er penger inn og ut.

– Penger som ikke er blitt brukt settes av på fond for framtidige aktiviteter.
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Norfo 2016-17

Medlemsmøtets medlemmer, DG-ene 2016-17

Fv Tore Rykkel D2250, Runar Bakke D2310, 
Gunnar Kvalsund D2305, Helge Schjølberg 
D2275, Johan Østby D2260 og Sigurd Høeg 
D2290.

Styret i Norfo 2016-17

Fv leder KK Tore Slettahjell, DG-representant 
Gunnar Kvalsund, DGE Yvona Holbein, 
PDG/styreleder Eiliv Todal Moe, sekretær Svein 
Tore Stiansen og IPDG Jostein By.


