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Fund Raising 
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Ressurser i Rotary 

 

 

 …… krever to innsatsfaktorer: 

 

1. Frivillig innsats 

 

 

2. Penger  
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Forutsetning for et vellykket prosjekt 

• Å finne frem til 

• Å planlegge 

• Å finansiere 

• Å gjennomføre 

 …….et prosjekt krever mye personlig innsats! 

 

Derfor viktig at en klubb har nok engasjerte 
medlemmer 

..men også at et prosjekt er klubbens prosjekt og ikke 
bare basert på en enkelt  ildsjel! 
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Men …….. 

• Ja, Vidar Sandbeck visste det, han! 

– Med sangen «Ja, de penga» 

• Mye kan gjøres med frivillig 

 innsats, men som regel  

 trengs det penger også. 

 

• Så var det å skaffe disse pengene, da! 
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Hvordan skaffe penger 

 Ikke så populært 

 Hvis andre ordner det så .. 

 Ja, det er OK 

 Den er god! La oss gjøre det 

 
 

 For vanskelig ….. (tror jeg?) 

• Fra egen lomme 

• Fra arrangement 

• Fra andre klubber (!) 

• Fra andre 
organisasjoner og 
stiftelser 

• Fra TRF 

 Lyder det kjent?  
 Ja, men det er «landskapet» vi må jobbe i! 



TITLE  |  6   

The Rotary Fundation (TRF) 

• 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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AutoGiro 

• Jeg hater AvtaleGiro - for jeg vil styre pengene 
selv! 

– Med et par unntak: 

• Og innbetaling til Annual Fund er ett av dem! 

• Ja, AvtaleGiro «lekker» en 3-4 kroner til banken 

– Men dét mer enn kompenseres av 
skattefradraget 

• Man «merker» ikke det månedlige trekket (!) 

• Fordel: Det gir stabilitet og forutsigbarhet for 
prosjektfinansiering over tid 
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Bare gjør det! 

• Tegn deg for AvtaleGiro! 

• Og anspor dine klubb-
venner til å gjøre det 
samme! 

• Du finner formularet på 
Distriktets hjemmeside. 


