
Ubrukte 149972 kr i året 2019-2020 
 
DG og ledergruppen forslår følgende: 
 
1) 10.000 til registrert eller statsautorisert revisor 
Grunnen til at distriktene nå skaffer registrert eller statsautorisert revisor er for å bli 
godkjent av innsamlingskontrollen. Dette igjen henger sammen med anstrengelsene for å få 
TV-aksjonen i 2022.  
 
Denne summen ble ikke tatt med i årets budsjett fordi vi ikke var oppmerksom på dette 
kravet.  
 
2) 59.970 legges i et fond for å dekke mulig ekstra kostnader på grunn av ukjent 
kostnadsbilde relatert til COVID-10 og distriktsorganisasjonens forpliktelser 
 
Distriktsledelsen og enkelte andre tillitsvalgte har forpliktelser til å delta på en del nasjonale 
og internasjonale arrangementer som distriktet dekker for den enkelte. Dette har vært 
praksis «til alle tider». For at fremtidige budsjetter ikke skal gå i uforutsigbart underskudd på 
grunn av ukjent kostnadsbilde relatert til COVID-19 og sannsynlig avslag på søknader om 
Moms-kompensasjon vil de samme utgiftene være der. Dette bør tas hensyn til i hvert 
budsjett.  
 
Forpliktelsene det dreier seg om, er: 
RI Convention som dekkes, normalt for DGE/DG 
GETS i Zone 17/18 
Institute i Zone 17/18 hvor TRF-leder, distriktstrener og rovrådsrepresentanten bør delta 
Homestay før RI Assembly (opplæring av innkommende guvernør) 
Guvernørens besøk på minst én norsk distriktskonferanse, og én distriktskonferanse i et 
annet nordisk land. 
 
Vi ønsker derfor å sette av kr 59970 til nevnte formål i tider med uforutsette kostnader.  
Disse pengene skal settes i et fond og skal være øremerket dette formålet. Vi velger å ikke 
overføre midlene til tiltaksfondet siden dette er godt bemidlet og aktivitetene i distriktet er 
begrenset.  
 
Distriktsguvernører deltar som nevnt i en internasjonal Convention når de er DGE eller når 
de er DG. Året i år viser dessverre at dette er ikke alltid mulig. Året har vært preget av 
COVID-19-panemien som satt en stopper til mange aktiviteter rundt hele verden. Det 
medførte også at RI Convention i Honolulu, Hawaii ble avlyst og gjort om til en digital 
konferanse. I 2021 skal både DG og DGE til Taipei, som gjør at utgiftene blir mye høyre enn 
budsjettert.  
 
Blir ikke midlene brukt, så bindes de i et fond til det en gang det blir bruk for pengene. 
 
3) 80.000 til arbeidet med TV-aksjonen for Polio og forankring i distriktene 
Distriktsguvernørene har gjennom vedtak på Høst- og Vårmøter i de siste årene bekreftet at 
de vil søke om å få TV-aksjonen til End Polio Now. 



 
Det er også besluttet at distriktsguvernørene skal forankre i distriktene arbeidet med å søke 
om TV-aksjonen til «En poliofri verden», ved å ta saken opp på årsmøtene i 2020. 
Et viktig punkt vil være finansiering av prosjektlederstillingen. Her følger et utsnitt fra 
utredningen fra interimkomiteen for TV-aksjonen: 
 
Norske rotarianere viste gjennom mange års satsing på Handicamp at de var villige til å gi et 
årlig bidrag for å realisere et felles norsk serviceprosjekt. Handicamp ble lagt ned bl.a. fordi 
det viste seg vanskelig å finne et egnet leirsted. Men de norske distriktene ønsker fortsatt å 
drive et felles prosjekt, og vedtok på Vårmøtet 2019, sak 11 at prosjektet skulle være TV-
aksjonen til «En poliofri verden».  
 
De har også gjennom hele NRK TV-aksjonens (RNTV) historie spilt en aktiv rolle. Noen steder 
som lokal arrangør og tilrettelegger, andre steder bare som bøssebærer, men i svært mange 
sammenhenger er det nevnt at på et eller annet tidspunkt må vi få TV-aksjonen til Rotary.  
 
På bakgrunn av dette antar Interimkomitéen at norske rotarianere vil være villige til å bidra 
til finansiering av oppstart til RNTV gjennom en innbetaling på kr 100 pr år i to år og ber 
Norfo om å få dette bekreftet. Norfo må derfor sikre at alle distriktene fatter prinsippvedtak 
om å støtte en søknad om å få TV-aksjonen ved første søkemulighet, 2021, for å få TV-
aksjonen i 2022. Denne støtten vil kunne finansiere fase 1.  
 
Anslagsvis vil det dreie seg om 1 million norske koner det første året. Hvis RNTV ikke når opp 
med søknaden for 2022 må det søkes på nytt for året etter. Kostnadene for arbeid i dette 
året vil sannsynligvis bli noe lavere enn for år 1.  
 
Ved at vi bruker 80.000 kr fra årets overskudd (og en del av overskuddet i 2020-2021), vil det 
være mulig å holde bidraget til distriktets medlemmer til et minimum, dvs. 45 kroner per 
medlem per år i stedet for kr 100 forespeilet av Norfo over de neste to årene.  
 
Styrets forslag til vedtak: 10.000 til revisor (TV-aksjon), 59.970 til forpliktelser av 
distriktsorganisasjonen, og 80.000 til betaling av prosjektleder for å få TV-aksjonen i havn.  
 
Avstemning over forslagene vil bli gjort under generalforsamlingen lørdag 19. september 
2020.  
 
 
 
 


