
                                                                                                                

  MÅNEDSBREV AUGUST 2021 

ÅRETS DISTRIKTSKONFERANSE 

Invitasjon til årets distriktskonferanse er sendt til samtlige 
medlemmer i distriktet. Påmeldingsfristen er satt til 20. 
august, som er rett rundt hjørnet. Mange klubber er i 
oppstartsfasen med nytt styre, så jeg oppfordrer det forrige 
styret å hjelpe til ved behov. Skulle du ikke ha mottatt 
invitasjonen eller har tekniske problemer ber jeg dere ta 
kontakt med min executive secretary Vigdis Osbak 
(vosbak@hotmail.com eller tlf 92886241). 

Klubbene skal også ha mottatt invitasjon til å delta på Rotary 
Torget (House of friendship) med utstilling av klubbenes 
prosjekter. Påmelding er 20. august. En distriktskonferanse er 
en gylden mulighet til å vise frem hvilke prosjekter de enkelte klubbene i distriktet er engasjert i. Vi ønsker å presentere 
smakebiter på noen av prosjektene som inspirasjon og for å skape ideer. Har du spørsmål kan du kontakte Åshild Lundgaard 
(lundgaard.ashild@gmail.com eller tlf 90850872). 

MVA-KOMPENSASJON 

Ordningen har vært administrert gjennom Norsk Rotary Forum (NORFO) for alle Rotary-klubber i Norge. Etter at Lotteri- og 
stiftelsestilsynet har kontrollert vedtektene til enkelte klubber som angår hvordan man kan bli medlem – og der de konkluderer 
at Rotary på generell basis er en lukket forening, så har alle klubber blir betraktet som underledd. Alle har blitt skåret over 
samme kam og blitt nektet mva- kompensasjon. 
 
Etter at jeg har hatt dialog med Lotteri- og stiftelsestilsynet hvor jeg forklarer at verken Norfo eller distriktet er et overordnet 
organ for klubbene – men at alle klubber er selvstendige og står på egne ben, og der hver klubb har sine egne vedtatte 
vedtekter – så har Lotteritilsynet svart følgende: «Nå har det nylig kommet et vedtak i Lotterinemnda der de har kommet til at 
en forening som er medlem i en annen organisasjon men som ikke har noen tilknytning gjennom vedtekter eller organisatorisk, 
kan søke på selvstendig grunnlag». Dere kan lese Klagenemndas avgjørelse som var årsaken til denne endringen her: 
https://www.klagenemndssekretariatet.no/lotteri/2021-432 
 
Søknadsfristen for momskompensasjon er 1. september, og søknadsskjema finnes på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside 
https://lottstift.no. Jeg anbefaler alle klubber å søke innen denne fristen. Studer (eller oppdater) også egne vedtekter, slik at 
det ikke kan forstås at dere er en lukket klubb. 
  
Hvordan dette kan utvikle seg for NORFO og klubbene fremover med en samlet registrering er foreløpig uklart, men min 
oppfordring inntil videre er at de klubber som ønsker det: Gjør et forsøk, fyll ut søknadsskjemaet og send inn.  

MEDLEMSUTVIKLING  

«Each one – bring one» er RI-president Shekhar Mehta’s oppfordring til alle klubber. Ut i fra tilgengelig tallmateriale ser jeg at 9 
klubber har klart å øke medlemstallet fra 1. juli 2020 til 1. juli 2021, All mulig honnør til dere. 8 klubber har klart å beholde 
samme antall medlemmer, mens de øvrige har mistet medlemmer. Jeg oppfordrer dere igjen til å gjøre RI-presidentens ord til 
handling i klubbene, og det hadde vært flott om noen tok initiativ og kunne lykkes i å stifte en ny klubb.  

 
Med Rotary-hilsen                                                                                                                                                                   

 

Hans Olav Osbak 
Distriktsguvernør 2021-22 
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