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PROSJEKTRAPPORT 

Rapporten sendes inn umiddelbart etter avsluttet prosjekt. Hvis prosjektet ikke er avsluttet innen 1. juli 
sam me rotaryar som bidraget er mottatt, skal det sendes delrapport. Sluttrapport sendes etter avsluttet 
prosjekt. Hvis prosjektet ikke er avsluttet innen avtalt tid (se retningslinjer om rapporteringsrutiner) skal 
hele bel~pet tilbakebetales. 

Signert og skannet versjon sendes sammen med kopi av aile kvitteringer og kontoutskrift(er) til TRF

ansvarlig, Rune Bye, drfc.2305@rotary.no. Postadresse: ~sthagvegen 17,2387 Brumunddal. 

Rotaryklubb: Del rapport eller Sluttrapport: Sluttrapport 

Alvarheim RK Rotaryc\r for utbetaling: 2014 - 2015 

Prosjektnavn: Total budsjettramme: 
Kr 12.000,-

Namibiaforeningen 

Gi en kort beskrivelse av prosjektet, hvem er malgruppen og hvilken effekt prosjektet har hatt: 

St0tte ttl Namibiaforeningen i Elverum og deres prosjekt 1 Namibia. Ny skole i byen Dune Post. 

Vart bid rag er staler og pulter til skolen 

Virkelig Prosjektstart: 1 Virkelig Prosjektslutt: 
15.02.2015 24.08.2015 
Hvor mange har hatt nytte av prosjektet: 

Ca 28 elever har nytte av dette hvert ar i lang tid fremover. 

Eventuelle vesentlige samarbeidspartnere i prosjektet navngis og roller beskrives: 

Namibiaforeningen i Elverum. Bidrar med koordinering og oppff)lging i Namibia. 

Hvor mange rotarianere har deltatt i prosjektet: 
lngen rotarianer er direkte involvert I prosjektet 

Hva har disse gjort: 

I PROSJEKTREGNSKAP Kr. 
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Direkte utgifter til materiell og kj~p av tjenester, spesifiser, 
leverand~r 

lht bilag innkj~p stoler og bord 

N$ 9.848,63 X 0,63 

N$ 100,00 X 0,63 

SUM Prosjektutgifter 

FINANSIERING 

St~tte fra District Grant 
Klubbens egenkapital 

Annen finansiering, angi fra hvem 

Sum Finansiering (skal vcere like Sum Prosjektutgifter) 

Eventuelle andre opplysninger om prosjektet, hvis det er for liten plass kan eget ark benyttes. 
Her f~&res ogsa inn dersom det er noen egne vedlegg til s~&knaden. 

6204,64 

63,00 

6267,64 

Kr. 
3391,00 
3391,00 

6782,00 

Deter ca kr 500,00 differanse mellom overfftrte penger i forhold til kvitteringer for innkj~pt 
skolematerialer. Vi har ikke fatt kvittering for tavle, sa der kan noe av differansen ligge. 

Ved a underskrive de nne rapporten bekrefter jeg at det mottatte bid rag er brukt i samsvar med 
prosjekts~knaden og i trOd med Rotary Foundations prinsipper og at opplysningene er korrekte. 

Originale kvitteringer for aile utgifter beholdes i minst fem ar for eventue/1 revisjon. 

Etwr 0 -~ 
Sted og dato: U1v\ 9 - / '7 

President 


