TRF 100 år – hva gjør vi
(og hva har vi gjort)?
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Liten innledning
•
•
•
•

Hva betyr TRF?
Hva «betyr» TRF?
Hva er TRF?
Hvor kommer pengene fra?
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TRF – «Gamling» i god behold
Det hele startet for 100 år siden.
Nesten som i eventyret: «Det
var en gang ……..»
Men denne «gamlingen» er ikke
bare i full vigør, han er mer aktiv
enn noen gang!

Men la oss stoppe opp litt og
«se bakover» …..
(Beklager at det er på engelsk!)
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Kort sammendrag av det vi så
• Arch Klumph foreslo i 1917 et fond for
– «Doing Good in the World»
– Det begynte med en gave på $ 26,50

• Langsom vekst nasjonalt og internasjonalt
• ….inntil Paul Harris død i 1947
• Da tok det virkelig av
– 100 år senere har Rotary – vi - investert over
3 milliarder USD i samfunnsnyttige formål både
lokalt og internasjonalt – Doing Good in the World
• I tillegg kommer all frivillig innsats av Rotarianere (!)
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Utløsende faktor
• Det er alltid ett menneske som setter
prosessene i gang ..
• INITIATOREN
• Det samme gjelder
i klubbene i dag
• Viktig at klubben
engasjerer seg og
ikke bare initiatoren
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Hvordan står det til «her på bjerget»?
• Takk bare bra!
– Ut fra vårt samfunnssystem med skatter og offentlig
bistand
Slettes ikke verst.
Vi gjør masse bra,
Lokalt
Nasjonalt
Internasjonalt

Men vi kan bli bedre …
Vesentlig bedre!
Som Rotarianere ….
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Tomme ord?
• Nei, gå inn på D2310’s hjemmeside og se …

• Og det er mye mere, også av rene TRF-prosjekter!
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Ressurser i Rotary

…… krever to innsatsfaktorer:
1. Frivillig innsats

2. Penger
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Hvordan finansierer vi dette?
• Pengestrømmen som vi må støtte i fellesskap:
• «Every Rotarian,
every Year = USD 100»
• Klubbene kan legge støtten inn som del av
årskontingent
• Man betaler inn kr 600 – med skattefradrag
– Som en engangs-sum i året
– Eller med AvtaleGiro med min. kr 50 hver måned
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.. eller man bruker fantasien!
• Det er mange måter
å samle inn penger
på …….
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Hva gjør vi?
• 100 år trenger en skikkelig markering
– Så til og med mediene blir oppmerksomme på
oss!

• Klubbene er Rotary’s «kjøtt og blod»
– Det er klubbene som får det til «å svinge»!
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???????
• Kick-off er 24. oktober 2016

• Og det vil IPDG Bjørg fortelle
dere mere om i ettermiddag …..
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