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SAK VEDRØRENDE TILBAKEBETALING AV MIDLER FRA NORFO. 

Kjære klubbpresident i d2310. 

Det er med stor glede distrikt 2310 kan meddele at de midler som ble tilbakeført vårt distrikt fra 

Norfo, nå kan utbetales til våre 52 klubber. 

Utbetalingen vil bli proratisk fordelt pr. klubb, og med basis i det medlems antall som var registrert 

pr. 24. april 2019. Dette var dagen midlene fra Norfo ble overført til distrikt 2310 sin konto. 

Totalsummen som vårt distrikt fikk tilbakebetalt var NOK 483.179,- 

Arbeidet med dette startet for mange år siden, og det har vært mange guvernører frå vårt distrikt 

involvert i de prosesser som har vært før gjennombruddet kom våren 2019. 

Det har hele tiden vært en forutsetning at midlene skulle føres tilbake til den enkelte klubb, all den 

stund pengene i hovedsak er basert på innbetaling fra medlemmene, og da i form av kontingent. 

Vi håper at midlene som blir tilbakebetalt til klubben går til gode formål, og at alle medlemmer kan 

være med på å igangsette gode prosjekter, små som store, og som bidrar til at Rotary gror bedre i 

vårt distrikt på alle måter. 

Og at de prosjekter og tiltak som dere allerede er i gang med, kan forsterkes ved bruk av de midler 

som tilføres klubbene. 

Utbetalingene vil skje i tidsrommet 15. – 20. oktober 2019, og vil være kontrollert og styrt av 

distriktets finanssjef Christian Borgen og hans team. 

Jeg vil på distriktets vegne takke alle Guvernører og andre som har vært med på dette arbeidet,  og 

som Svein Eystein og hans kollegaer klarte å få gjennomslag for våren 2019. All ære og tusen takk til 

det siste guvernørkullet for fremragende innsats for oss alle i Rotary Norge. 

På vegne av oss alle i distrikt 2310 

v/ Baard 
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