
    
 

Til klubbene i Distrikt 2305 

 

 

 

INVITASJON TIL THE ROTARY FOUNDATION (TRF) SEMINAR HØSTEN 2013 

Distrikt 2305 v/TRF-komitéen inviterer klubbene til å delta på TRF-seminar. Seminarene blir 

gjennomført på følgende steder: 

- Vestnes Fjordhotell, Vestnes, 14. september 

- Rudshøgda, Ringsaker, Sydgående Kro, 21. september 

Fra 1. juli er det - som vi har informert om i ulike sammenhenger - iverksatt en del viktige endringer 

vedrørende TRF. Det er nødvendig for klubbene å være orientert om endringene, så det er viktig at 

alle klubbene deltar med sin ansvarlige for TRF og gjerne med flere deltagere. 

Rotary Foundation er en av bærebjelkene i Rotary sitt internasjonale arbeid og bidrar til å fremme 

forståelse, goodwill og fred i verden med mottoet «Doing good in the world». 

I programmet vil det også inngå presentasjon fra aktuelle klubber av gjennomførte, pågående og 

planlagte prosjekter. Her har vi mye bra å vise til som vi ønsker å formidle. 

Distriktets TRF-komité består av: 

- Einar Øfsti, Brumunddal RK 

- Åshild Lundgaard, Raufoss RK 

- Kjell Høydal, Volda RK 

- Roy Heine Olsen, DG, Elverum RK 

- Sveinung Flem, Ålesund RK 

- Rune Bye, DRFCC, Brumunddal RK 

 

Agenda: 

Kl 1000 Frammøte, registrering, kaffe/rundstykke. (deltageravgift dagpakke lunsj/kaffe/frukt) 

- Hver enkelt klubb betaler kr.300,- pr deltager ved fremmøte. 

Kl 1030 Oppstart 

    - Hva er TRF – litt generell informasjon 

 



    
 

 

   - Hva er viktige endringer for TRF fra 1. juli 

   - Planer og forventninger fra Distriktet 

Kl 1130 Kvalifisering av klubbene – prosedyre, oppfølging mv.  

Kl 1230 Lunsj 

Kl 1315 Oversikt over prosjekter, gjennomførte og planlagte v/representanter for klubbene 

   - Hva har vi oppnådd gjennom prosjekter 

   - Gode tips for oppstart av prosjekter 

Kl 1345 Gruppearbeid 

Kl 1430 Oppsummering av gruppearbeid/diskusjon 

Kl 1500 Avslutning 

 

Av hensyn til samkjøring legger vi TRF-seminaret sammen med medlemsutviklingsseminar (jfr. egen 

invitasjon for dette). Vi håper derfor at alle klubbene deltar. 

Påmelding til: 

DRFCC distrikt 2305 Rune Bye 

Østhagvegen 17 

2387 Brumunddal 

Mobil 95237901 

epost drfc.2305@rotary.no.  

Frist for påmelding: 

Vestnes Fjordhotell innen 1. september 2013 

Rudshøgda, Sydgående Kro, innen 7.september 2013 

 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Rune Bye 

DRFCC 2305 

mailto:drfc.2305@rotary.no

