
 
 

 
 
Til Rotaryklubber i  

Rotary distrikt 2305  

 

         Elverum 20 11 2021 

Oppdaterte retningslinjer for tildelinger fra distriktets «Fond for tiltak, 

utvikling og ungdomsarbeid» 
 

1.0  Bakgrunnen for fondet 
Dette fondet er et resultat av et årsmøtevedtak i 2019, der de to fondene, «D-2305 Utvikling- og 

tiltaksfond» og tildelte midler fra «NORFOS ungdoms- og tiltaksfond» ble slått sammen til                  

«D-2305 Fond for Tiltak, Utvikling og Ungdomsarbeid». 

 

1.1 Distrikts årsmøtet 2019 vedtok følgende formål:  

Formålet er å fremme utvikling av Rotarys organisasjon, - distrikt og klubber, samt aktivitet 

og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotarys idealer og mål.  

Det skal prioriteres støtte til tiltak som klubber og distriktet engasjerer seg i, herunder 

ungdomsarbeid, gjennom deltakelse i ungdomsleirer, internasjonale møter og konferanser, 

kurs og faglig opplæring/ utdanning av ungdom.   

1.2 Egne statutter for forvaltning av fondet forvaltes av et styre på 3 medlemmer: 

• IPDG, Immediate past governor, (leder) 

• DG, District governor 

• DGE, District governor elect  

Det er fondsstyret som hvert nytt Rotary år setter opp en økonomisk ramme for tildeling i løpet av 

det gjeldende året. Det er vedtatt egne statutter for hvorledes fondet skal tilføres nye midler og 

midlene forvaltes. 

2.0  Tildelinger fra fondet 
2.1 Klubber i Rotary distrikt 2305 kan søke om tilskudd på inntil kr 20 000,- til Rotary-

prosjekter fra fondet.   

2.2 Det prosjektet det søkes midler til, må være i henhold til fondets formål.  

 

2.3 Det er en forutsetning for tildeling at det er et Rotary prosjekt det søkes tilskudd 

til. Er det flere organisasjoner som samarbeider om et prosjekt, skal det gå tydelig 

fram at Rotary klubben er en samarbeidspartner i prosjektet.  

2.4 Som hovedregel blir det ikke gitt midler til samme prosjekt flere ganger. Unntak 

er der det er et behov for et eget forprosjekt, før eventuell iverksetting av selve 

prosjektet. 



   

Secretary.d2305@rotary.no  

 

3.0  Søknad, behandling og tildeling fra fondet 
3.1 Søknaden stiles til distriktsstyret og sendes elektronisk på eget skjema til 

distriktets sekretær. Secretary.d2305@rotary.no  

3.2 Søknaden skal inneholde klubbnavn og kontaktperson for prosjektet, samt 

prosjektbeskrivelse, budsjett og plan for gjennomføring. 

3.3 Søknader med egenandel/egeninnsats vil bli prioritert.  

3.4 Det er TRF koordinator, kasserer og sekretær som innstiller til vedtak overfor 

distriktsstyret. 

3.5 Tildeling skjer etter vedtak fra distriktsstyret. Styremøter holdes vanligvis fire 

ganger i året. 

3.6 Utbetaling av tildelte midler skjer etter at styret har mottatt og godkjent rapport 

og regnskap fra prosjektet. Etter søknad kan inntil 50% av tilsagnsbeløpet 

utbetales forskuddsvis. 

3.7 Dersom prosjektet ikke er gjennomført 3 mndr. etter oppsatt tidsplan, og styret 

ikke har mottatt en akseptabel forklaring på forsinkelsen, vil tilsagn om tildeling 

falle bort.   

 

4.0  Kriterier for tildeling av midler 
4.1 Tildelingen må være i samsvar med formålet med fondet, jfr. punkt 1.1. 

4.2 Fondet kan støtte gjennomføring av norske Rotary ungdomsleire, RYLA og støtte 

til unge entreprenører, der Rotarymedlemmer går inn som mentorer.  

4.3 Det gis ikke midler til daglig generell drift av klubben, hedring av 

klubbmedlemmer, eller til vedlikehold av klubblokaler.  

4.4 Det gis ikke midler for å dekke opp for manglende dugnadsarbeid blant klubbens 

medlemmer. 

4.5 Det gis ikke midler som utelukkende skal gis videre som tilskudd til andre 

organisasjoners prosjekter, der Rotary ikke er en synlig deltaker. 

4.6 Det gis som hovedregel ikke midler gjentatte ganger til samme prosjekt,  

jfr. punkt 2.4  

 

 
Vedtatt i styremøte for Rotary distrikt 2305den 14. november 2021 
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