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Årsregnskap 2017-18 

DISPONERING AV OVERSKUDDET 

Årsregnskapet for 2017-18 viser et overskudd på kr 131.140,-. 
 
Forslag til disponering: 
 
Forslag til avsetting av midler til følgende aktiviteter i rotaryåret 2018-19: 

Club Visioning    25.000 kr 
Rotary Leadership Institute  10.000 kr 
Rotary Alumni    15.000 kr 
Rotary Friendship Exchange  10.000 kr 
Profilering, trykksaker    5.000 kr 
SUM     65.000 kr 
 
Restbeløp, 66.140 kr overføres til Tiltaksfondet. 
 
Club Visioning 
Oppstart av nye, ukjente aktiviteter er ofte krevende. Opprinnelig informerte D2260 
klubbene om at gjennomføring av Club Visioning ville koste ca. 3.500 kr, for dekning av 
reisekostnader for fasilitatorene. Dette har D2260 til slutt gått vekk fra. Club Visioning har 
dermed vært gratis i 2017-18. Vi ønsker å tilby et like bra tilbud også til de klubbene som skal 
gjennomføre dette i 2018-19, slik at alle klubbene får anledning til å gjennomføre Club 
Visioning kostnadsfritt. Det er derfor foreslått et øremerket bidrag fra fjorårets overskudd på 
25.000 kroner, som tillegg til fremlagt budsjett fra DG 2018-2019. 
 
Rotary Leadership Institute (RLI) 
RLI er etablert og fasilitatorene er nå klare til å ta imot klubbmedlemmer på samlingene 
høsten 2018 og våren 2019. Dette tilbudet er også nytt i Norge og vi har store forhåpninger 
til hva dette kan gi de klubbene som melder seg på. For å sikre en god start, ønsker vi å 
støtte dette initiativet ved at deltakelsen fra klubbene vil være kostnadsfri i 2018-19. 
Foreslått øremerket bidrag fra D2260 til dette er på 10.000 kroner, som tillegg til fremlagt 
budsjett fra DG 2018-2019. 
 
Rotary Alumni 
Rotary Alumni er ment som en samling for ungdom etter RYLA og ungdomsutveksling, noe vi 
hadde store ambisjoner om. Påmeldingen uteble og det må tenkes nytt for å komme med et 
attraktivt tilbud til våre travle ungdommer. Det viste seg også at et slikt arrangement for 
f.eks. 20 ungdommer fort kan bli kostbart, derfor foreslås det å avsette 15.000 kroner til 
dette, som tillegg til fremlagt budsjett fra DG 2018-2019. Forhåpningen er at disse 
ungdommene etter denne samlingen kan bli interessert i å bistå klubbene/prosjektene i 
lokalmiljøet. 
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Rotary Friendship Exchange (RFE) 
RFE har også litt tung start, men kommer stadig nærmere målet. Målet er å etablere et 
tilbud i D2260 der en gruppe på ca. 10-12 rotarianere med familier reiser utenlands (f.eks. til 
Portugal eller lenger vekk) og deretter ta imot en gruppe rotarianere med familier derifra. 
Omvisning av en gruppe fra utlandet vil medføre noen kostnader. Etablering av tilbudet vil i 
tillegg innebære noe møte/reisevirksomhet fra distriktsansvarlige. For å senke terskelen for 
å prøve ut dette konseptet foreslås det noe støtte fra D2260. Det foreslås derfor å avsette 
10.000 kroner til dette, som tillegg til foreslått budsjett på 5.000 kroner for år 2018-19. 
 
Profilering og trykking 
Det foreslås avsatt 5.000 kroner til 2-3 roll-ups og trykking av et lite antall årsrapporter, som 
tillegg til fremlagt budsjett for profileringsmateriell fra DG 2018-2019.  
 
 

TOTALT OVERSKUDD MED RESTBELØP FRA RI 

Etter at regnskapet ble avsluttet, ble restbeløpet fra Rotary International til DG Yvona 
Holbein på 29.537 kroner godkjent for overføring til D2260. Det totale overskuddet for 2017-
2018 er derfor egentlig 160.677 kroner, men godkjenningen fra RI kom etter at regnskapet 
for 2017-2018 var lukket. Beløpet, 29.537 kroner, fremkommer derfor som en ekstra inntekt 
for D2260 i 2018-19. 
 
Hva er RIs DG-finansiering? 
Rotary International finansierer DGs arbeid i de 3 årene etter at man er valgt som DGN. De 
første 70 % av beløpet sendes til DG/distriktet tidlig i DG-året, mens de resterende kommer 
først etter at «DG-regnskapet» er levert og kvalitetssikret av RI. De 29.537,- er de resterende 
30 % av finansieringen til DGs aktiviteter. Restbeløpet betales kun når DG klarer å 
dokumentere at brukte midler var minst like store som det totale avsatte beløpet 
(allokering) fra RI, som i 2017-18 var totalt 98.456 kroner (i budsjettet oppført som 90.000 
kroner). 
 
 
 
 

 
  Yvona Holbein 
  Distriktsguvernør 2017-18 
  Strømmen Rotaryklubb 
 


