
 
  

 
 

INVITASJON TIL ROTARY FOUNDATION SEMINAR HØSTEN 2012 

 

Distrikt 2305 inviterer klubbene I distriktet til å delta på Rotary Foundation 

seminar. Det vil bli arrangert seminar på Vestnes Fjordhotell 13. Oktober for 

klubbene på Vestlandet og på Rudshøgda, Sydgående Kro 20. oktober for 

klubbene på Østlandet. Rotary Foundation er en av bærebjelkene i Rotary sitt 

internasjonale arbeid: 

Å gjøre Rotarianere i stand til å fremme forståelse, goodwill og fred i verden 

gjennom å bidra til bedre helse, gi støtte til  utdanning og lindre fattigdom 

Målgruppen for seminaret er leder for TRF komiteen i hver enkelt klubb. 

Imidlertid kan flere møte fra klubben og gjerne også klubbens president. 

Rammen for seminaret er informasjon om TRF og de ulike programmene. 

Spesielt viktig i år er en gjennomgang av Future Vision Plan som skal 

implementeres fra 1. Juli neste år. 

Noen klubber har prosjekt gående mens andre har prosjekt under planlegging. 

Disse klubbene vil få mulighet til å presentere disse prosjektene. Kanskje også 

noen andre klubber vil støtte opp om disse. 

Bidrag fra klubbene til Rotary Foundation har vært synkende de siste årene. 

Dette vil vi ha en diskusjon om. Kan det være mulig å legge dette på 

kontingenten som noen distrikter gjør? 

 

Sakliste: 

10.00 Registrering (deltageravgift dagpakke lunch/kaffe/frukt)  

 Deltageravgift kr 275 betales ved fremmøte. 

10.30 Oppstart  

 Rotary Foundation 

 Hva er Rotary Foundation 

 

Rotary International distrikt 2305 

Rotary Foundation seminar 



 Hvorfor/hvordan bidra 

 Status innbetalinger/program 

11.15 Pause 

11.30 TRF program - prosjektstøtte (Grants) 

12.00 Future Vision Plan (organisering) 

12.30  Lunch 

13.15 Presentasjon av prosjekt/prosjekt under planlegging 

13.45 Gruppearbeid/gruppediskusjoner 

14.30 Synspunkter fra gruppearbeid/diskusjon 

15.00 Avslutning 

 

Vi håper flest mulig har anledning til å delta på dette seminaret. Det er viktig å 

være til stede for å få påfyll av informasjon til det videre arbeidet for Rotary 

Foundation. Ikke minst gjennom møte med andre rotarianere ta del i andre 

sine synspunkter og erfaringer.  

 

Påmelding til DRFCC distrikt 2305 John Stennes 

   Torsenvegen 3 

   6063 Hjørungavåg 

   70092143/90821593 

   john@stennes.net 

 

Vestnes Fjordhotell innen 5. Oktober 2012 

Rudshøgda, Sydgående Kro, innen 12. Oktober 2012 
 

Da ønsker jeg dere vel møtt til seminar. 

 
3. september 2012 

John Stennes 

DRFCC distrikt 2305 

Telefoner 70092143/90821593 

Mail adresse john@stennes.net 
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