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Rapporten sendes inn umiddelbart etter avsluttet prosjekt. Hvis prosjektet ikke er avsluttet innen 1.

juli samme rotaryår som bidraget er mottatt, skal det sendes deirapport. Sluttrapport sendes etter

avsluttet prosjekt. Hvis prosjektet ikke er avsluttet innen avtalt tid (se retningslinjer om

rapporteringsrutiner) skal hele beløpet tilbakebetales.

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

ansvarlig, Rune Bye, . :‘ Postadresse: østhagvegen 17, 2387 Brumunådal.

Rotaryklubb: Delrapport eller Sluttrapport: Deirapport nr. i

Mesna Rotaryklubb, Distrikt 2305 Rotaryår for utbetaling: 20 14-2015

Prosjektnavn: Total budsjettramme:

Internasjonal kokebok — en kulinarisk historiefortelling 120.000,-

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

Kort beskrivelse av prosjektet:
Gjennom 12 år har Mema Rotaiyklubb, Frivilligsentralen og luner Wheel sammen arrangert internasjonal fest i

Lillehammer. Det er lagt ned et imponerende dugnadsarbeid for å få til disse årlige arrangementene, som viser seg å

være svært populære å gjeste. De siste årene har festen vært arrangert i gymsalen på Lillehammer vgs. og vi har hatt

400450 personer innenfor dorene. Arrangementet har som formål å forene, og å formidle kultur. Vi ønsker å forene

alle nasjonaliteter som er representert på Lillehammer; og vi ønsker å formidle kultur— både scenisk kultur og

matkiilwt

Vi har dannet en arbeidsgruppe, og er i gang med å lage en kokebok, hvor vi knytter sammen oppskrifter med

presentasjon av nasjonalitetene og deres matkultur, samtidig som vi også forteller historien rundt Internasjonal fest,

og arningenientets betydning. Vi ønsker å fortelle en historie, hvordan vi — med mat i sentrum — har fått til et godt og

positivt samarbeide med våre nye landsmenn, integrering i praksis, samt kommentarer og refieksjoner — alt ledsaget

av lekre oppskrifler og bildemateriale.

Vi har laget en prosjektplan og en prosjekibeskrivelse, vi har skissert innhold i boka, og vi har produsert et

provekapittel. Vi har også knyttet til oss mange eksterne bidragsytere, som skal skrive innlegg til boka, som f.eks.

Lillehammers ordfører, redaktaren i OL), rektor ved Lillehammer Læringssenter, representanter fra Nansenskolen,

Knut Kvalevågnes etc. Disse i tillegg til de selvskrevne bidragsyterne: kokkene som har stilt fra mange land, her vil

bidragene/kapitlene utformes som intenjucr.

Hvem er målgruppen:
Målgruppen i prosjektet er alle som har et varmt hjerte for Internasjonal Fest på Lillehammer. Vi ønsker å lage en

bok som kan glede de glade givere av sponsormidler i næringslivet på Lillehammer, gjester, medlemmer i Mesna

Rotaiyklubb — og ikke minst ønsker vi å ba boken som en presentasjon av klubbens integreringsarbeid, og som en

dokumenlasjon av et prosjekt som har vært svært vellykkeL Faktisk så vellykket at vi har iinnet den internasjonale

prisen «Significant AchievementAward 2014-2015».

Målgruppen vil selvsagt også være fremtidige samarbeidspartnerc, fremtidige Rotaxyniedlemnier som ønsker å delta

aktivt i inlegreringsarbeid — og alle som måtte være interessert i å vite mer om prosjektet

Dette vil også være en bok som kan ha interesse for andre klubber i Distrikt 2305, som onsker å lage et tilsvarende

arrangement i sine lokalmiljoer.

Hvilken effekt har prosjektet hatt:
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Pr 27. oktober 2015 er det ikke brukt penger i prosjektet, man

holder på med innhenting av tilbud på

layoutfombrekking/trykking etc.

PROSJEICFREGNSKAP Kr.

Direkte utgifter til materiell og kjøp av tjenester; spesifiser,
leverandør

SUM Prosjektut2ifter pr. 27. oktober 2015 0

FINANSIERING
Støtte fra District trant
KlubbensegenkaDital
Annen finansiering, angi fra hvem

Sum Finansiering (skal være like Sum Prosjektutgifter) 0

Kr.

Prosjektet er i oppstartfasen. Slutidato for prosjektet er satt til 31.12.2016, da vil vi kunne si mer om effekten av

prosjektet.

Men kommentarene ovenfor beskriver hvilke forventninger vi har!

Virkelig Prosjekistart: 1. januar 2015 Virkelig Prosjektsiutt: 31.12.2016

Hvor mange har hatt nytte av prosjektet:
Dette vil fremkomme i sluttrapporten 12016.

Eventuelle vesentlige samarheidspartnere i prosjektet navugis og rolier beskrives:
Harald Gundersen - fotograf
Kristian Skullerud - redaktør i GD - stifler med stoff og kompetanse

Hvor mange rotarianere har deltatt i prosjektet:

3 xnedlenmuer i Mesna Rotaiyklubb har deltatt direkte i Bokprosjektet, både som deltakere i styringsgruppen og ved

å produsere stoff til boken.

Hva har disse gjort:
Kontaktpersoner mot det internasjonale miljøet, og kokkene som bar bidratt ved Internasjonal Fest gjennom årene

Skribenter
Gjort avtaler med bidragsytere, og fasilitere i skriveprosessen
Researcli — hentet frem dokumentasjon og historier fra Internasjonal Fest gjennom årene

Gjort avtaler med fagpersoner innenfor design, layout, trykking etc.
Korrekturlesere
Organisering i prosjektet — oppfolging av oppgaver, referatskrivingisekretærftinksjon
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Ved å underskrive denne rapporten bekrefterjeg at der mo tratte bidrag er brukt i samsvar medprosjektsoknaden

og i tråd med Rotary Foundations prinsipper og at opplysningene er korreke.

Originale kvitteringerfor alle utgifter beholdes i minstfem årfor eventuell revisjon.

Sted og ‘‘/r i

DISTRICT CRANT
RAPI’ORTSKJEMA - Distrikt 2305

Eventuelle andre opplysninger om prosjektet, hvis det er for liten plass kan eget ark benyttes-

fler fsres også inn dersom det er noen egne verilegg tiJ saknaden.

OBS: det er ikke brukt penger i prosjektet pr. dato, det er derfor lagt inn et nuflitgnskap i denne rapporten.

Det betyr at støtte fra District Grant fortsatt står urart på konto.

Dersom dette skal dolwmenteirs med kontoutskrift, så gi oss beskjed om det, så vil det bli ettersendt

‘I

President


